


Forord 
Jeg selv kom glidende og uden synderlige problemer ind over den kulturelle 
grænse til videnskabsfaget fysik. Jeg havde søgt optag på et Kemi-matematik-
studium, blev henvist til en Kemi-fysik-retning – og endte med et hovedfag i Fysik. 
Min kulturindføring blev hjulpet på vej af de undervisere, der viste interesse for 
deres undervisning og deres studerende – og for verden udenfor. Studiemiljøet på 
fysik med opgavegrupper og delte studenterkontorer var også en væsentlig del af 
min socialisering til fysikstudiet. Min grænseoverskridelse skete uopmærksomt og 
føltes aldrig som nogen grænseoverskridelse.  
 
Først ved skridtet ind i undervisningsfaget fysik blev jeg bevidst om alligevel at 
have krydset en kulturel grænse. Min bevidsthed om normer og værdier i 
videnskabsfaget fysik voksede i takt med, at de blev holdt op mod de bredere 
undervisningsmæssige værdier, der bærer undervisningen i gymnasiet. 
Videnskabsfaget og undervisningsfaget fysik måtte herefter ses som to distinkte 
kulturer. Den konkrete undervisning indeholdt samtidig stimulerende og 
udfordrende møder med det, som efter Ziehe og Stubbenrauch’s bog ’Moderne 
ungdom og usædvanlige læreprocesser’, tydeligt fremstod som en særlig tredje 
kultur. De  (sen)’moderne unge’. En del af min daglige udfordring bestod i, at 
bringe faget ’i øjenhøjde’ med sådanne elever og give dem et positivt forhold til det.  
 
Da Poul V. Thomsen i 1998 oprettede Center for Naturfagenes Didaktik, fik jeg 
chancen for at krydse endnu en kulturel grænse – nu til subkulturen, hvor man 
hverken praktiserer eller formidler fysik, men forsker i formidling af fysik. Tiden som 
halvtidsansat projektforsker har skærpet både den kulturelle optik og min 
fornemmelse af, at dén er kimen til at forstå, hvorfor så mange unge i dag ikke 
render rundt med en positiv oplevelse af deres fysikfag. Med konsekvenser for 
dem selv og samfundet til følge. Afhandlingen her er mit forsøg på at følge denne 
fornemmelse til dørs.  
 
At skrive en sådan afhandling kræver sine ofre på den hjemlige front, så først og 
fremmest en stor tak til Berit, Kristoffer og Nynne, som tålte mig, led med mig og i 
øvrigt bar hverdagen igennem. 
 
En speciel tak til PVT, Keld Nielsen, Henry Nielsen og Det Naturvidenskabelige 
Fakultet, som velvilligt og på forskellig vis har skabt rum til og rammer omkring min 
forskning og udarbejdelsen af denne afhandling. Også tak til Hanne M. Andersen 
for fagdidaktisk og personligt medspil i det daglige. 
 
En dybfølt tak også til min kære ven og kollega Jens Dolin, som uden beregning og 
trods en overtegnet kalender, alligevel tog sig tid til at kommentere og rådgive mig i 
forbindelse med manuskriptet.  
 
Sidst, men ikke mindst, tak til alle andre, familiemedlemmer, venner og STENO-
folk - for støtte, råd, medleven og gode stunder undervejs.  

 
Lars 
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Introduktion 
Denne afhandling har, som det er fremgået af forsiden, titlen: 
”Cultural Border Crossings’ (’CBC’er’) i fysikundervisningen – unges forhold 
til fysik i et kulturelt perspektiv:  
Om at forene social-psykologiske og kulturelle perspektiver med henblik på at 
empirisk at belyse, hvordan unges holdning til fysik påvirkes af kritiske kulturelle 
forskelle (CBC) mellem deres personlige livsverdener og subkulturen i fysik.  
I særdeleshed om senmoderne ungdomsværdier, fysikfagets Ethos og de 
grundlæggende værdimæssige CBC’er af betydning for unges forhold til 
fysikfaget.” 
 
Afhandlingen handler om unges forhold til skolefaget fysik. Dens ambition er at 
give et sammenhængende, teoretisk og empirisk bud på, hvad der har betydning 
for dette forhold. Konkret vil jeg søge at godtgøre, at bestemte kulturelle forskelle 
(’Cultural Border Crossings’) mellem elevernes personlige livsverdener og 
subkulturen i fysikfaget er afgørende for elevernes holdning til skolefaget. Som det 
vil blive tydeligt undervejs i afhandlingen, har dette meget lidt at gøre med deres 
forhold til videnskabsfaget fysik. Termen ’unge’ er brugt i titlen for både at 
præcisere, at forholdet belyses indenfor en ungdomsuddannelse (det almene 
gymnasium, stx) – og som en indikation af, at det er en del af afhandlingens 
kulturelle perspektiv at forstå eleverne som ’sen-moderne unge’ i sociologisk 
forstand.  
 
Unges forhold til naturfag og naturvidenskab har i de senere år haft stor 
bevågenhed fra mange forskellige sider, og med stor eksponering i medierne. 
Afhandlingen er således et (beskedent) bidrag til at belyse en ganske relevant 
problemstilling. 
 
En afhandling om fysik? 
Fokuseringen på faget fysik er langt fra tilfældig. Fysik er et særligt fag, som 
muligvis har nogle særlige problemer. Alligevel vil  store dele af afhandlingen 
overskride det snævert fysik-fagdidaktiske felt, først og fremmest fordi der 
anlægges et elevperspektiv, hvilket i sagens natur må indebære en 
fagoverskridelse. Forhåbentlig vil afhandlingen – eller dele af den – derved kunne 
interessere en relativt bred skare af naturfagsdidaktikere. Mange af resultaterne vil 
være endog særdeles relevante for naturfagsundervisere, men selve afhandlingen 
er med sin sprogbrug, begrebstæthed, struktur m.m. primært tilpasset en 
naturfagsdidaktisk målgruppe.  
 
Der er flere grunde til, at afhandlingen tager udgangspunkt i faget fysik: 
For det første en ’symptom’-begrundelse: Vurderet ud fra mediebilledet, 
uddannelsesstatistikker og forskningsmæssige evalueringer og undersøgelser, så 
er der problemsymptomer i fysik. Problemer, der vedrører elevengagement i højere 
grad end rekrutteringskapacitet til videregående uddannelse. Dette vil blive belyst 
tidligt i afhandlingen. Fysik er klart dét mest undersøgte af gymnasiets 
naturvidenskabelige fag, fx har det som det eneste været genstand for national 
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evaluering. Når fysik fremstår som ’det relative problembarn’ blandt naturfagene, 
må dette selvfølgelig medtænkes. ’Hvis bare de andre fag blev gransket 
tilsvarende, så ville de have tilsvarende problemer!”, kunne man fristende tænke. 
Udenlandske undersøgelser (som vil blive omtalt) indikerer imidlertid, at dette er i 
betydelig grad ønsketænkning. 
 
For det andet en fag-identitets-begrundelse: Naturfagene har deres rødder i de 
tilsvarende naturvidenskabelige fag, idet de udgør en samfundsmæssigt tjenlig 
beskæring og bearbejdning af videnskabsfagenes produkter og processer, 
tilpasset de relevante elevgrupper. På den måde er fysikfaget forbundet med 
1600’-tallets naturfilosofi og ’klassisk’ naturerkendelse. Dette kan tænkes at 
bidrage til, at fysik fremstår med en særlig skarpt tegnet epistemologisk profil. 
Fysikfaget har tilmed gjort denne til genstand for undervisning, idet dets seneste 
bekendtgørelser har været ’på forkant’ ved at prioritere læring om fysik. Afhængigt 
af den konkrete pædagogiske udmøntning vil dette både kunne opbløde og 
yderligere skærpe elevernes indtryk af fysik som et ’hårdt’ fag. Ud fra sådanne 
betragtninger er fysik et særligt interessant fag, når forholdet mellem unge og 
naturfag skal undersøges. 
 
For det tredje en personlig forskningsinteresse: Der går en rød tråd af interesse 
gennem mit oprindelige universitetsstudium, min gymnasielærergerning og nu min 
fagdidaktiske forskning: når det handler om fag, så banker hjertet kraftigst for fysik! 
Jeg er naturvidenskabeligt uddannet, cand.scient i fysik og kemi – men med 
hovedfag i fysik. I mine mange år som gymnasielærer har jeg undervist mest, 
afprøvet mest og bidraget mest til udvikling indenfor faget fysik. Gymnasieårene 
har så samtidig udvidet mit fokus fra faget, til undervisningens fagdidaktiske og 
pædagogiske aspekter, til samspillet med eleverne - som personer og som gruppe 
betragtet. Denne dobbelte interesse for netop fysikfagets didaktik og for 
gymnasieeleverne, som unge med livsverdener, der rækker ud over 
fysikundervisningen, er videreført i den forskning, som ligger til grund for dette 
’værk’. 
 
En ’traditionel’ ph.d.-afhandling? 
Produktet er ikke en traditionel ph.d-afhandling i den forstand, at den rapporterer 
resultaterne af én special-designet undersøgelse, hvor ét overordnet 
undersøgelsesspørgsmål forfølges i én dybdegående undersøgelse og med én 
metodisk tilgang. Alt sammen udviklet indenfor et uddannelsesforløb og med 
kyndig vejledning i alle faser.  
 
Denne afhandling er anderledes, primært p.g.a. sin historik: Jeg har velvilligt fået 
stillet ét årsværk til rådighed af Det Naturvidenskabelige Fakultet, AU til ’baglæns’ 
at konstruere og skrive en sammenhængende ph.d-afhandling ud fra 
igangværende og forudgående forskning. Forskningen er foretaget siden 1999 i 
rollen som halvtids-universitetsansat (og halvtids gymnasieansat) selvlært 
projektforsker ved Center for Naturfagenes Didaktik, AU. Selve 
forskningsindsatsen har været rettet mod at kortlægge, hvad der sker i 
fysikundervisningen og i særdeleshed mod at prøve at forstå, hvorfor så mange 
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elever mister interessen for faget. D.v.s. tematisk er der pæn overensstemmelse 
mellem ph.d-afhandlingen og betragtelige dele af periodens forskning. Konkret er 
der imidlertid tale om en serie (mellemstore) forskningsprojekter, hvor resultater og 
uafklarede ender fra det ene har været udgangspunktet for at formulere 
forskningsspørgsmålene for det næste. Afhængigt af de aktuelle 
undersøgelsesspørgsmål har de anvendte undersøgelsesmetoder varieret, fra rent 
kvantitative surveys, over semistrukturerede interview, til aktionslignende forskning 
med en samtidig dataindsamling, der matcher den diversitet og detaljerigdom 
(’thick description’), som sædvanligvis kendetegner case-study-metoden. 
 
Der har derfor ikke været uproblematisk at udvælge og afgrænse med henblik på 
afhandlingen her. Med den anførte opgaveformulering mener jeg at have fundet et 
fokuserende og sammenhængsskabende filter (om end ikke ét enkelt overordnet 
forskningsspørgsmål), som sikrer den nødvendige fylde i enhver henseende.. 
Opgaveformuleringen - og dermed også den videre udvælgelse - er foretaget i 
kølvandet på, at jeg havde fået publiceret en artikel med titlen ”Studying students´ 
attitudes towards science from a cultural perspective but with a quantitative 
methodology: border crossing into the physics classroom” (Krogh and Thomsen, 
2005) i et velanskrevet internationalt tidsskrift. Skønt denne artikel i udfoldet form 
kun indgår i ét af ph.d-afhandlingens kapitler, har den alligevel haft den mere 
vidtgående konsekvens, at jeg som udgangspunkt1 kun har udvalgt kvantitative 
empiriske undersøgelser til denne afhandling. Dette skal altså ses som en 
pragmatisk afvejning af hensyn til helhed og sammenhæng, ikke som en speciel 
præference for netop denne metodiske tilgang.  
 
Uddybende bemærkninger til udvælgelsen, samt en summarisk oversigt over, 
hvorledes de forskellige delprojekter indgår/ikke indgår i denne ph.d.-afhandling, 
kan findes i ’Bilag til Indledningen’.  
 
Der er et påtrængende behov for at tilvejebringe et fælles metateoretisk grundlag 
for opgaveformuleringen og det aktuelle udvalg af forskellige delundersøgelser. 
Denne bestræbelse problematiseres af, at ovennævnte artikeltitel (og dermed også 
nærværende afhandling) bevidst insisterer på at bringe kvantitative undersøgelser 
sammen med et kulturelt perspektiv. For mere fundamentalistiske dele af 
forskersamfundet vil disse komponenter være uforenelige størrelser, som må 
henføres til forskellige forskningsparadigmer. Ét af afhandlingens kapitler er 
helliget denne paradigmatiske grundlagsdiskussion.  
 
Resultat- og produktmæssigt er det samlet set afhandlingens ambition, indenfor 
rammerne af opgaveformuleringen, at bidrage med: 

- grundlagsmæssige afklaringer, som gør det muligt at forene et kulturelt 
perspektiv med en kvantitativ metodisk tilgang. 

- ny og relevant viden om ’moderne’ unge (i særdeleshed en systematisk 
kortlægning af værdier blandt unge) 

                                              
1 Der er en undtagelse, idet empiri fra en analyse af fysiklærebøger vil blive brugt. Enkelte 
citatbidder fra interviews vil endvidere blive brugt, hvor de for mig fremstår uimodståeligt illustrative. 
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- ny viden om og en ny vinkel på faget fysik (i særdeleshed en empirisk 
karakterisering af normer og værdier i fysikundervisningen og et bud på, 
hvad der adskiller fysik fra andre naturfag) 

- metodiske nyskabelser (først og fremmest en generel analyseramme til 
undersøgelse af The Ethos of School Science).  

- en sammenhængende teori- og forståelsesramme for, hvordan unges 
værdier spiller ind på deres forhold til naturfag 

- en systematisk og tilbundsgående analyse af de grundlæggende 
værdiorienterede kulturbarrierer, der måtte være mellem moderne unge og 
faget fysik. 

- ny viden om forskellige elevgrupper og deres forhold til fysik 
- ny indsigt i forskellige faktorers relative betydning for unges forhold til fysik. 
- En slags fagspecifik taxonomi for unges internalisering og integration af 

fysik til deres personlige værdisystem.  
 
Der er således primært tale om traditionelle ’produkter’ i form af ny viden og 
indsigter, men også om metodiske bidrag og grundlagsteoretiske smuler. 
 

En ultrakort kapiteloversigt: 
Afhandlingen kommer langt omkring, og indholdsmæssigt er kapitlerne noget 
forskellige. En læser kan derfor godt behøve lidt hjælp for at orientere sig. Derfor 
kommer her en kort indholdsdeklaration af kapitlerne. Yndere af empiri vil have 
særlig fornøjelse af kapitlerne 5, 6 og 8. 
 
Kapitel1. Perspektiver og argumenter for at beskæftige sig med unges forhold 
til naturvidenskab og naturfag.  
Kapitlet har et dobbelt sigte: 
For det første prøver jeg med udgangspunkt i spørgsmålet ”hvorfor beskæftige sig 
med unges forhold til naturvidenskab og naturfag” at karakterisere nogle 
grundlæggende perspektiver på sagen, sådan som de kommer til udtryk i den 
hjemlige debat. Dette muliggør en positionering af afhandlingens perspektiv på 
dette punkt.  
 
For det andet giver udredningen anledning til at overveje de argumenter og belæg, 
som typisk bringes i spil, når bestemte perspektiver forfølges. Det gør det muligt i 
glimt at fremmane et billede af mere eller mindre holdbare ’facts’ og offentlige 
myter i den danske diskussion om unge, naturfag og naturvidenskab.  
 
Der er tale om et situationsbillede, som kan være med til at anbringe nærværende 
forskning i et samfundsmæssigt perspektiv.  
 
Kapitel2. Social-psykologiske begreber og afklaringer af betydning for 
undersøgelsen af unges forhold til naturfag. 
I kapitlet introduceres de begreber, som er essentielle for en social-psykologisk 
beskrivelse af unges forhold til naturvidenskab og naturfag. Der er først og 
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fremmest tale om ’interesset’ (’personal/situational interest’), ’holdning til’ (’attitude’) 
og ’værdier’ (’values’).  
 
Begreberne undersøges, hvorved det bliver muligt at udpege distinktioner og 
sammenfald. Det gør det også muligt, at positionere forskellige begreber i forhold 
til hinanden, fx er værdier mere grundlæggende og ’guider’ dannelsen af 
objektrettede attituder og interesser.  
 
Herefter kan begrebsstrukturen relateres til én af de få eksisterende social-
psykologiske modeller, som forbinder ’attitude’ med handling. Resultatet er en hidtil 
uset model, som forbinder værdier med handling. Modellens præcise indhold vil 
ikke blive brugt undervejs, men det vil senere blive demonstreret, at strukturen er 
parallel med væsentlige resultater fra den kulturelt orienterede (’interpreterende’) 
forskning i unges forhold til naturfag. På denne måde er kapitlet også en 
forudsætning for afhandlingens nye og væsentlige forening af  social-psykologiske 
(fx ’attitudes’) og socio-kulturelle (fx ’cultural border crossings’) tilgange til studiet af 
unges forhold til naturfag. 
 
Kapitel 3: Forskning og forskningsparadigmer i studiet af elevers holdning til 
naturfag. 
I dette kapitel vil jeg karakterisere de to væsentlige forskningstraditioner indenfor 
forskningen i unges forhold til naturfag, først deskriptivt og senere analytisk m.h.t. 
deres paradigmatiske antagelser. Der er tale om et ’konventionelt’, 
socialpsykologisk og kvantitativt ’attitude’-orienteret forskningsspor overfor et 
’interpreterende’, socio-kulturelt og kvalitativt. Mange vil anse disse positioner som 
komplementære. 
 
Efterfølgende vil jeg redegøre for de bidrag, hvert forskningsparadigme har leveret 
til forståelsen af unges forhold til naturfag. Der er totalt set tale om en status over 
den eksisterende forskning på området.  
 
Endelig vil jeg argumentere for, at man fint kan foretage ’attitude’-studier på et 
(social)konstruktivistisk grundlag – på samme måde som de ’interpreterende’, 
socio-kulturelle studier. Der er derfor ikke nødvendigvis tale en dybtliggende 
uforenelighed mellem disse forskningsindsatser. Lægges dertil den tidligere 
omtalte parallelitet mellem psykologiske og sociologiske modeller for koblingen 
mellem værdier, holdninger og handlinger, så er grundtegningen til en teoretisk 
ramme etableret.  
 
Kapitel 4: Afhandlingens teoretiske og metodologiske forankring. 
Med udgangspunkt i de foregående kapitlers afklaring af perspektivet på 
forskningen, tydeliggørelsen af de relevante social-psykologiske begreber, den 
overordnede grundlagsdiskussion og den konkrete redegørelse for hovedtræk i 
den hidtidige forskning i unges forhold til naturfag stykkes her en teoriramme 
sammen. 
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På dette sted er det muligt at udfolde afhandlingens forståelse af 
opgaveformuleringens termer ’kulturelt perspektiv’’Cultural Border Crossings’, og 
’unge’. 
 
Den teoretiske ramme, som etableres, er konstruktivistisk. Den placerer sig mellem 
’konventionel’ Erklären og ’interpreterende’ Verstehen. Den forbinder personligt 
mikro-niveau med kulturelt makro, bl.a. også i en diskussion af den kobling mellem 
Selv og samfund, som ’moderne unge’ er udtryk for. Samtidig forbindes (elevers) 
værdier, holdninger og handling (i relation til fysikfaget). Intentionen er at 
konstruere en teoretisk bro mellem de tidligere omtalte, adskilte 
forskningstraditioner. Helt konkret forbindes ’attitudes’ med ’Cultural Border 
Crossings’. Det teoretiske grundlag er sociologisk af natur – og især Weber’s 
klassiske ’Social Action’-sociologi spiller en væsentlig rolle i.f.t. at binde enderne 
sammen. 
 
Den teoretiske ramme åbner op for en fleksibel metodeanvendelse – og kapitlet 
afsluttes med et bud på en hensigtsmæssig ’arbejdsdeling’ mellem forskellige 
metodiske tilgange til studiet af unges forhold til fx fysik. 
 
Kapitel 5: Eksplorativ undersøgelse af ’Cultural Border Crossings’ og elevtyper. 
Her redegøres for en empirisk undersøgelse af, hvorledes en lang række 
forskellige faktorer virker ind på gymnasieelevers holdning til fysik i 2. g – og på 
deres evt. valg af fysik som tilvalgsfag på A-niveau efter 2.g. De belyste faktorer er 
både knyttet til personen (fx værdier, faglig selvopfattelse, vidensideal), til 
undervisningssituationen (fx undervisningsstil, forskellige lærerkarakteristika) og til 
den familie- og kammeratskabsmæssige baggrund. En del af disse træk indgår 
bl.a. i en række operationaliserede CBC’er. Disse er formuleret med udgangspunkt 
i en nyetableret CBC-typologi. Faglig selvopfattelse og værdiorienterede 
kulturbarrierer viser sig her at være de vigtigste faktorer 
 
Metodisk er der tale om et kvantitativt studium (N=789) og en metodisk tilgang, 
hvor ’attitude’ og ’Cultural Border Crosssings’ for første gang direkte forbindes via 
statistiske procedurer. 
 
Undersøgelsen etablerer tillige 5 empiriske elevtyper af relevans for 
undervisningen. Særlig interessant er karakteriseringen af gruppen af ’Potentielle 
Fysikvælgere’. Af analysen vokser der tillige en empirisk fysik-internaliserings-
taxonomi frem. 
 
Kapitel 6: Værdier og værdiorienteringer blandt senmoderne unge – generelt 
og i kontekster af relevans for fysikfaget (Systematisk studium af værdi-
orienterede Cultural Border Crossings, del A) 
Som det fremgik af forrige kapitels eksplorative undersøgelse fremstår nogle 
værdiorienterede Cultural Border Crossings (’CBC’er) som særdeles vigtige for 
unges holdninger og (valg)handlinger i relation til fysik. I dette kapitel startes en 
systematisk og ideelt set fuldstændig undersøgelse af, hvilke væsentlige 
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værdibarrierer, der er mellem senmoderne unge og fysikundervisningen. Ifølge 
teorigrundlaget har disse direkte konsekvens for de unges oplevelse af faget. 
 
Den metodiske udformning er anderledes end i den foregående undersøgelse, idet 
unges typiske, generelle værdistruktur og værdierne i fysikundervisningen søges 
kortlagt hver for sig, men på en måde som gør det muligt at bringe de to 
delanalyser sammen. Herved træder de væsentlige ’iboende’ CBC’er af 
værdimæssig natur frem. 
Første delundersøgelse, som udfoldes i dette kapitel, er en systematisk 
undersøgelse af den generelle værdistruktur hos storbyunge i de almengymnasiale 
uddannelser. Der anvendes et velanskrevet internationalt værdi-survey-instrument 
(’Schwartz’ Value Survey’) til undersøgelsen. Resultaterne i form af et sæt 
markante værdimønstre (’værdiorienteringer’) søges valideret på forskellig vis – og 
de diskuteres, bl.a. i relation til dele af den ungdomsteori, som blev draget ind i 
kapitel 4.  
 
Resultaterne får deres udfoldede fagdidaktiske værdi, når de bringes sammen med 
analysen af værdierne i naturfagsundervisningen. Sidst i kapitlet er det dog muligt 
at foretage en fagdidaktisk toning, idet det undersøges, hvor kraftig en 
sammenhæng der er mellem unges generelle værdistruktur og deres situerede 
vurderinger, bl.a. i en konkret fysikundervisningskontekst. 
 
Kapitel 7: ’The Ethos of School Science-Analysis (TESSA)’ – en analytisk 
ramme til karakterisering af værdier og normer i fysikundervisningen. 
Med et afsæt i Mertons klassiske The Ethos of Science udvikles og deklareres i 
dette kapitel en analytisk ramme til at analysere værdier og normer i 
naturfagsundervisningen ud fra et elevperspektiv. Her er det en ramme til at 
indfange fysikfagets Ethos. I forhold til den igangsatte systematiske undersøgelse 
af værdiorienterede CBC’er er der tale om et mellemtrin og et nødvendigt 
udviklingsarbejde. Men: analyserammen er generel og har anvendelsesmuligheder 
langt ud over den aktuelle sammenhæng.  
 
Analyserammen etableres på basis af den eksisterende fagdidaktiske (og også 
mere alment didaktiske) forskning. Heraf destilleres på hermeneutisk vis 8 
grundlæggende værdiorienterede, bipolære dimensioner, der kan udspænde og 
strukturere en helhedsanalyse af naturfagsundervisningen. De enkelte 
dimensioners indhold og fagdidaktiske forankring ekspliciteres i så stor detalje, at 
det efterfølgende er ukompliceret at operationalisere dem med henblik på empirisk 
positionering af den typiske fysikundervisning. Kapitlets slutprodukt er en 
operationaliseret udgave af TESSA, med et analyseskema for hver dimension.  
 
Kapitel 8. Systematisk studium af værdi-orienterede Cultural Border 
Crossings, del B: Empirisk kortlægning af værdier og normer i 
fysikundervisningen (Den ’Empiriske The Ethos of School Science’, ’E-TESS’).  
Udstyret med den analytiske ramme TESSA fra forrige kapitel foretages nu en 
empirisk kortlægning af normer og værdier i fysikundervisningen. Det empiriske 
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grundlag er egne survey-undersøgelser af, hvad der foregår i gymnasiets 
obligatoriske fysikundervisning, en national evaluering af fysikfaget, samt egne 
analyser af nyere fysiklærebøger, foretaget med en svagt modificeret 
’lærebogsoperationalisering’  af TESSA. 
 
Det detaillerede analysearbejde opsummeres i en empirisk værdi-profil af 
fysikfaget, E-TESS (fysik, stx) (’Empirisk-’The Ethos of School Science’ for faget 
fysik i det almene gymnasium, stx’). Efterfølgende diskuteres det, hvilke dele af 
denne profil der er specifikke for fysikfaget. Til dette formål inddrages data fra en 
empirisk pilotundersøgelse, der belyser forskelle på faget fysik og det forventeligt 
beslægtede naturfag biologi.  
 
Kapitel 9: Systematisk studium af værdi-orienterede Border Crossings, del C: 
Værdi-baserede ’cultural border crossings’ – brikkerne stykkes sammen. 
Som kapiteloverskriften indikerer bringes værdikarakteriseringen af moderne unge 
her sammen med analysen af værdier og normer i fysikundervisningen. Resultatet 
er en udpegning af de væsentligste Cultural Border Crossings, som opstår, når 
sen-modernitetens ungdomstyper møder den typiske fysikundervisning. Dermed 
har jeg systematisk og fra bunden af afdækket de grundlæggende værdimæssige 
CBC’er, som afstøder senmoderne ungdomstyper fra gymnasiets almindelige 
fysikundervisning.  
 
Konkret udskiller og diskuterer jeg seks sådanne grundlæggende CBC’er. 
 
Kapitel 10: Opsummerende diskussion, samt forskningsmæssig og pædagogisk 
perspektivering.  
Her er tale om den sædvanlige resumering, proportionering og perspektivering af 
afhandlingens resultater. En række relevante opfølgende forskningstemaer 
diskuteres, nogle direkte muliggjort af afhandlingens arbejde. Derudover 
reflekteres de pædagogiske implikationer af afhandlingens resultater og 
værdimæssige perspektiv. Konklusionen vil være, at kulturbarrierne ikke alle kan 
elimineres – men at nogle kan, og at resten i hvert fald vil kunne ’opblødes’. Mere 
konkrete forslag til pædagogiske handlinger må afvente en opfølgning.  
Og så er der jo kun tilbage at håbe, at læsere som er nået så vidt, også sidder med 
en udbygget forståelse af, hvorfor (kultur)mødet mellem gymnasiets senmoderne 
unge og fysikundervisningen ofte ender med en afstødning fra faget. 
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Kapitel 1. Perspektiver og argumenter for at beskæftige 
sig med unges forhold til naturvidenskab og naturfag. 

Unges forhold til naturvidenskab og naturfag er hyppigt til diskussion i medierne, 
oftest med udgangspunkt i nye rapporter og prognoser og med politikere, 
erhvervsfolk eller naturvidenskabeligt uddannede som aktører i debatten: 

“First of all, people must become more familiar with science and technology. It will 
be essential in this respect to give science and technology a higher profile in the 
media and education in Europe to stimulate young people's spirit of enterprise and 
whet their appetite for science studies and careers.” (European Commision, 2002 
Action Plan, p.7) 

“The trends in the choice of education of the younger generations does not support 
the need for more qualified researchers in science. On the contrary, it justifies why 
action is needed now. We know that the numbers of students who choose to study 
science has been decreasing over the last decade. Also the (negative) change of 
attitude of students towards science is a big problem. On the other hand, the 
requirements of the European economy for more science-trained personnel is 
rapidly increasing……”. (Levy, 2004 p.3) 

Ifølge en prognose, som nyhedsbrevet Erhvervspolitisk Indsigt i morgen 
offentliggør på Industriens Uddannelsesdag, vil der i 2020 mangle 33.000 
naturvidenskabelige kandidater og ingeniører…” (Berlingske Tidende, 25. februar 
2002, 1. sektion p. 1, Erhvervspolitisk Indsigt er et nyhedsbrev udgivet af DI)  

”Det er i grundskolen, vi skal sætte ind for at nære og bevare elevernes interesse 
for naturfag og teknik. Denne interesse skal eleverne kunne tage med sig på deres 
færd gennem uddannelsessystemet - ud på arbejdsmarkedet og videre ud i 
samfundet.” ((Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), 2004 p.7)  

Det er således ikke svært at finde meningsfæller som betoner vigtigheden af at 
beskæftige sig med unges forhold til naturvidenskab og naturfag. I den seneste 
forskningsmæssige reviewartikel om emnet 2 (Osborne et al., 2003b)) søger 
forfatterne at begrunde vigtigheden af forskning indenfor feltet – og fra deres 
engelske ståsted, når de frem til en diagnose og argumentation, som modsvarer 
ovenstående ganske godt: 

”Its current importance is emphasized by the now mounting evidence of a decline 
in the interest of young people in pursuing scientific careers [div. referencer]. 
Combined with research indicating widespread scientific ignorance in the general 
populace [påny et antal ref.] and an increasing recognition of the importance and 

                                              
2 Den hyppigst anvendte engelske term er ’attitudes towards science’. Undertiden anvendes termen 
’interest in science’ med nogenlunde samme betydning. I strikt fagforstand er betydningerne ikke 
helt synonyme, hvilket vil blive uddybet i næste kapitel. 
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economic utility of scientific knowledge and its cultural significance, the falling 
numbers choosing to pursue the study of science has become a matter of 
considerable societal concern and debate [flere ref.]. Consequently, the promotion 
of favourable attitudes towards science, scientists and learning science, which has 
always been a component of science education, is increasingly a matter of 
concern” (p.1049). 

Inden jeg kaster mig ud i videre diskussion, vil jeg gerne slå en grundlæggende 
ting fast: ’unges forhold til naturvidenskab’ er såvel teoretisk som empirisk distinkt 
fra ’unges forhold til (et specifikt) naturfag (se fx (Fishbein and Ajzen, 1975; 
Osborne et al., 2003b p.1055; Ugebrevet mandag morgen, 1998). Både social-
psykologien og undersøgelser peger således på, at der er tale om forskellige 
størrelser – med en vis indbyrdes forbindelse. Typisk er unge mere positive overfor 
naturvidenskab (’NV’) end overfor naturfag (’NF’). I en strikt forstand bliver man 
altså nødt til at præcisere, hvilket af de to elev-objekt-forhold man taler om. Denne 
afhandling fokuserer på unges forhold til naturfaget fysik. Men her i 
indledningskapitlet vil det vise sig, at mange beskæftiger sig med unges forhold til 
NF ud fra en interesse i NV – hvilket gør det svært at opretholde en distinktion i 
diskussionen. Derfor vil jeg undervejs i dette ene kapitel tillade mig at tale om 
’unges forhold til NVNF’ som et bekvemt konglomerat. 
 
Herefter vil jeg kaste mig ud i opfølgningen på det sidste citat, som jeg på mange 
måder finder utilfredsstillende, idet det sammenblander facts og holdninger, 
diagnoser og tiltag samt efterlader usikkerhed omkring afsender og en række 
underliggende grundantagelser.  
 
Mere struktureret kan man sige, at de forskellige aktører på rimelig gennemskuelig 
vis repræsenterer forskellige aktørinteresser. Disse er nært forbundne med 
forskellige perspektiver, som anlægges på problemstillingen ’unges forhold til 
naturvidenskab og naturfag’ (’NVNF’). En given aktørinteresse, med et bestemt 
perspektiv kan undertiden udfoldes i flere forskellige argumentationer, afhængigt af 
målgruppen, konteksten m.m. En dyberegående undersøgelse, af hvad der driver 
interessen for unges forhold til NVNF, må efter min opfattelse i hvert fald omfatte 
kategorierne aktørinteresse, perspektiv og konkrete argumentationer. I disse 
forståelseskategorier er Osborne et al-citatet et sammenkog af aktører (politiker, 
industri, lærere, science-education-researcher)3 og uudfoldede perspektiver anført 
som argumentationer løsrevet fra belæg (økonomisk nytteværdi, kulturel 
betydning).  
 
Jeg vil ikke forsøge at give en udtømmende og systematisk diskussion efter disse 
kriterier, men alligevel bruge strukturen til at fremdrage de væsentligste 

                                              
3 Det er iøvrigt tankevækkende, at eleverne sjældent optræder som aktører i debatten – men 
snarere som en slags ”gidsler”. Deres hyppige utilfredshed med naturfagsundervisning anerkendes 
som symptom og indføjes i argumentationer ud fra andre aktørers interesser og perspektiver. Der er 
imidlertid ikke mange, som vil anerkende det perspektiv, som en del elever har: 
”naturfagsundervisningen skal være sjov og spændende, for så har jeg det sjovt – og timerne går 
hurtigere”. Mere om denne type ’potenserings’-orienterede elever i kapitel…? 
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perspektiver, argumenter og grundantagelser i den danske debat, samt afveje 
disses holdbarhed. Elevernes særlige interesse og perspektiv på deres forhold til 
NVNF vil jeg her vælge at betragte som en del af genstandsfeltet, fremfor som et 
selvstændigt analytisk perspektiv. Dermed afgrænser jeg mig til at uddybe tre 
hovedperspektiver jeg ser bag debatten om unges forhold til NVNF. 
 

1.1 De væsentligste perspektiver på at beskæftige sig med 
unges forhold til NVNF. 
Ovenfor blev ordet ’perspektiv’ brugt uden præcisering. Det prøver jeg nu at råde 
bod på: 
I strategiplanen for ’Fremtidens Naturfaglige Uddannelser” (Andersen et al., 2003 
p.12) beskrives tre ” meget store uddannelsesmæssige 
udfordringer inden for det naturfaglige område’  under betegnelserne 
’rekrutteringsudfordringen’, ’demokratiudfordringen’ og ’individudfordringen’. Disse 
foci udtrykker henholdsvis en opmærksomhed og bekymring overfor samfundets 
økonomiske og produktive formåen, dets sammenhængskraft og 
beslutningsprocesser samt personlig meningsfylde for det enkelte individ (elev og 
senere borger). Citaterne i mit indledende afsnit udtrykker tilsvarende foci, mindst 
tydelig er måske ’individudfordringen’. Disse kan fint opfattes som perspektiver (og 
en slags begrundelser) for at undervise i naturfag. Her handler det imidlertid om 
’unges forhold til’ NVNF, hvilket jo principielt er noget helt andet! De interessante 
perspektiver opstår, når man kobler de to aspekter: opfattes det som et mål i sig 
selv, at unge opnår et positivt forhold til NVNF eller som et middel til at imødegå de 
store udfordringer indenfor de nævnte områder. D.v.s. det er en afgørende 
distinktion om unges forhold til NVNF anskues instrumentelt eller som et legitimt 
dannelsesmæssigt mål i sig selv. Et ’perspektiv’, i den forstand som det bruges 
her, omfatter således et sæt af udfordringsfokus-instrumentalitetsgrad. I debatten 
(og de anførte citater) er det nemt at identificere et økonomisk-instrumentelt 
perspektiv og et samfundsmæssigt-instrumentelt perspektiv. Citatet fra Akademiet 
for de Tekniske Videnskaber antyder indledningsvist et ikke-instrumentelt 
Individuelt-dannelsesmæssigt perspektiv, men instrumentaliteten sniger sig 
umiskendeligt ind via sidste sætning. Unges interesse for naturfag og teknik er nok 
alligevel ikke ’bare’ et mål i sig selv. I den videre diskussion vil jeg nøjes med at 
uddybe og diskutere disse tre kursiverede perspektiver, idet jeg anser dem for de 
væsentligste. Samtidig er de tilstrækkelige til at belyse det primære perspektiv, der 
primært har drevet arbejdet med denne afhandling. 
 
På kortform kan man karakterisere de tre perspektiver og den rationalitet, der 
knytter sig til dem på følgende vis:  .  
 
1. Det økonomisk-instrumentelle perspektiv:  
Unges forhold til naturvidenskab og naturfag anses her for afgørende for, om man 
kan tiltrække tilstrækkeligt mange kapable unge til ST(’Science and Technology’)-
uddannelser og ST-relaterede karrierer. Et mismatch mellem tilgangen af ST-
arbejdskraft og behovet for samme anses at true samfundets og virksomhedernes 
økonomi. Tilgangen af kvalificeret ST-arbejdskraft bekymrer, mens diverse 
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prognoser peger på et stigende behov for ST-kompetencer. Behovsudviklingen er 
ofte knyttet til forestillinger om vækst indenfor Nat-Tek-relaterede erhverv – og er 
som sådan ikke en omstændighed, ’man’ gerne ’filer på’. Ud fra denne 
’kompetence-fødekæde-rationalitet’ er der et naturligt strategisk fokus – i DK bl.a. 
afspejlet i bevillinger til naturfagsdidaktiske centre og fondsfinansieret forskning - 
på de tidligere led i den undervisningsmæssige fødekæde: Hvordan motiverer vi de 
unge til at vælge en ST-karriere, gennem naturfagsundervisningen i folkeskolen og 
gymnasiet? Da unge samtidig er storforbrugere af medier er det tillige en 
indlysende påvirkningskanal, som tjener dette perspektiv: Hvordan skaber vi 
attraktive billeder af betydningen og naturen af at arbejde med ST? For det 
naturvidenskabelige forskersamfund er det økonomisk-instrumentelle perspektiv 
dobbelt, idet unges forhold til NVNF både influerer fødekæden til egne rækker og 
det holdningsmæssige klima, som betyder noget for funding af projekter.4 
 
2. Det samfundsmæssigt-instrumentelle perspektiv 
Unges forhold til naturvidenskab har betydning for, hvad de får ud af 
naturfagsundervisningen OG for deres evne og villighed til at engagere sig i ST-
relaterede samfundsmæssige problemstillinger efterfølgende og udenfor skolen. 
Det oftest politisk-instrumentelle sigte er således at opnå oplyste 
beslutningsprocesser, demokratisk involvering og samfundsmæssig 
sammenhængskraft. Strategisk kan problemet tackles både via skolesystemet – og 
via holdningsbearbejdning (fx medier, events) udenfor i det samfundsmæssige rum 
(se fx (European Commision, 2002)) 
 
3. Det individuelt-dannelsesmæssige perspektiv: 
Unge med et belastet forhold til naturvidenskab (og naturfag) vil være mindre 
egnede til at forstå sig selv som mennesker i et moderne naturvidenskabs- og 
teknologibaseret samfund, føle sig fremmedgjorte i.f.t. væsentlige dele af den 
deres livsverden og hæmmede i deres autonome livsudfoldelse og deres  evne til 
selv-bestemmelse5. Dette perspektiv er et klart humanistisk perspektiv (se fx 
(Fourez, 1997 p.904; Donnelly, 2004 p.767) på unges forhold til NVNF. For både 
Fourez og Schnack (Schnack, 2003) retter dette perspektiv sig mod 
almendannelse. Schnack diskuterer bl.a. dette forhold med henvisning til §1, stk.2 i 
den nu ændrede formålsparagraf for folkeskolen: ”Folkeskolen må søge at skabe 
sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler 
erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder 
og baggrund for at tage stilling og handle”. ’Lyst til at lære’ er en interessant 
kategori her, fordi det er en forudsætning for/del af, at den enkelte kan finde, 

                                              
4 ”Good drama can develop only in a country where there is a good audience. In a democracy, 
particularly if the real sovereign, the people, expresses lack of interest in a subject, then that subject 
cannot flourish…..The mass of our children should be given something which may not be terribly 
strenuous but should be interesting, stimulating and amusing. They should be given science 
appreciation courses just as they are sometimes given music appreciation courses” (E. Teller, 
fysiker ved Komite-høring 1957, (loc. cit. Shamos, 1995 p.197)) 
 
5 For Klafki er almen dannelse bl.a. evnen til selv-bestemmelse (Klafki, 2002). En sådan evne 
indebærer lyst, vilje og evne til at orientere sig, skabe mening i og handle i hverdagen. Der er 
således tale om en integration af cognitive, conative og affektive aspekter. 
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udvikle og være sit autonome selv i interaktion med omgivelserne. I et sådan 
individuelt-dannelsesmæssigt perspektiv er unges forhold til fysik ikke vejen til at 
opnå noget gennem de unge eller med dem, men en principiel åbning af verden for 
dem. 
 
Jeg vil betegne et sådant dannelsesperspektiv på unges forhold til fysik som ikke-
instrumentelt. Man vil i nogen grad kunne anfægte denne betegnelse, fx diskuterer 
(Krejsler, 2002) i forlængelse af Habermas dén ’ekspropriation af den personlige 
livsverden’, som inddragelsen af personlige kompetencer og livslang læring i den 
pædagogiske diskurs afspejler. Når disse begreber aktualiseres i dag, er det netop 
fordi de har vist sig nyttige udover dannelsens grund. Således er livslang læring et 
uundgåeligt vilkår i en hastigt skiftende produktion - og et positivt forhold til 
(specifikke typer af) læring dermed af nytteværdi ud fra en økonomisk-rationel 
synsvinkel. Dét dannelsesorienterede perspektiv, som jeg her definerer, tager 
imidlertid udgangspunkt i den enkelte (mikroniveau, jf fx diskussionen i (Laugsch, 
2000)) og vedkommendes relation til verden i al almindelighed (med mulighed for – 
men uden tanke på - specifik personlig nytteværdi i en konkret kontekst).  
En strategisk indsats indenfor dette perspektiv må primært udfoldes indenfor 
uddannelsessystemet, der jo har en århundredlang tradition for at etablere den 
grundlæggende dannelse.6,7 
 

1.2 Perspektiver og argumenter – en diskussion og 
efterprøvning i en dansk kontekst. 
Lad mig indledningsvist slå fast, at jeg anerkender samtlige perspektiver – og 
finder dem helt legitime i lyset af de forskellige aktørinteresser. Det er imidlertid 
ikke det samme som at sige, at de argumentationer, der fremføres for dem, alle er 
lige velbegrundede og velargumenterede. Derfor vil jeg kort diskutere 
holdbarheden af hyppigt anførte begrundelser, omdrejningspunktet for den 
tilhørende argumentation og de indbyggede grundantagelser. Det tjener samtidig 
som en lejlighed til at deklarere ’tingenes tilstand’ i DK ud fra en række indikatorer 
og nyere undersøgelser. 

1.2.1 Det økonomisk-instrumentelle perspektiv  
Det dominerende økonomisk-instrumentelle perspektiv bygger på en argumentativ 
triplet, hvor ét eller flere led ofte forbliver implicitte: a) afkast-antagelsen, der 
forudsætter en kausal sammenhæng mellem antallet af naturvidenskabsfolk, 
ingeniører m.m. og samfundets økonomiske formåen b) behovsanalysen, der 
hævdes at godtgøre, at vi mangler/kommer til at mangle netop denne type 
kompetencer c) den instrumentelle strategiantagelse, ifølge hvilken mere 

                                              
6 Bemærk dog, at EU-borgere ((Eurobarometer 55.2, 2001)15+) anfører, at diverse medier er langt 
vigtigere end uddannelsessystemet som kilde til viden om naturvidenskab. Spørgsmålet er om 
noget sådant også gælder deres holdninger.  
7 Brugen af ordet dannelse er mere i overensstemmelse med tysk Bildung-tradition (fx Klafki) end 
med den omdefinering af begrebet, som er indført i i DK med gymnasiereformen 2005. Her knyttes 
almendannelsen pludselig nært til fag og tværfag og til et studieforberedende sigte. 
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naturfagsinteresserede elever automatisk resulterer i flere studerende i 
naturfaglige videregående uddannelser og til erhvervslivet.  
 
Afkastantagelsen er måske mere skrøbelig end den normalt fremtræder. Ihvertfald 
må den tidligere omtalte review-artikel (Osborne et al., 2003b), p.1052) nøjes med 
ydmyge antydninger af belæg: ”there is at least a clear association” og ”..educating 
more children in mathematics and science is, at the very least, very unlikely to 
have a negative effect on the economic well-being of any society”. Det er nemt at 
finde opgørelser over udviklingen i ‘R&D-intensity’, som er den brøkdel af GDP 
som går til forskning og udvikling. Tilsvarende findes der en række forskellige index 
for national velstand, først og fremmest GDP pr capita  (evt. ’nominal’, d.v.s. uden 
korrektion for leveomkostningsniveauet i de enkelte lande) og HDI (Human 
Development Index som omfatter forventet livslængde og uddannelse, tillige med 
GDP). Afbildninger af landenes velstandsindex som funktion af ‘R&D-intensity’ 
viser en vis covarians, men afslører også voldsomme spring i forløbet. En række 
andre forhold (fx erhvervsstruktur, offentlige prioriteringer m.m.) har tilsyneladende 
større betydning, således får fx USA meget lidt ud af sine R&D-investeringer  i 
forhold til et land som Japan. Dette understreges også af (European Commision, 
2003 p.46):”Since 1994, the growth of R&D financing has outpaced the growth of 
the overall economy in the US”. Endelig er det vanskeligt at afgøre, om kurven 
udtrykker en reel årsag-virkning-relation, og hvad der i givet fald er årsagen. I 
princippet kan et rigt land jo tillade sig at spendere mere på grundforskning, d.v.s. 
velstanden kan være anledning til øgede bevillinger til forskning. Bemærk, at 
diskussionen her baseres på samfundets økonomi, ikke på den enkelte branches 
eller virksomheds. Afkastantagelsen gælder formentlig i større udstrækning for 
særlige interessantgrupper. 
  
Behovsanalyserne har selvfølgelig en udbuds- og en efterspørgselsside. Begge 
analyseres ud fra aktuelle trends og en vis historik. I reviewcitatet fra engelske 
forskere blev udbudssiden problematiseret, jf. “the mounting evidence of a decline 
in the interest of young people in pursuing scientific careers”. I den danske debat 
møder man ofte et tilsvarende udgangspunkt. Derfor kan det være relevant at 
undersøge, hvorvidt der foreligger en tilsvarende ”mounting evidence” for DK.  
 
Normalt har man anset de gymnasiale uddannelser (stx, htx) for flaskehalse i  
rekrutteringen til naturvidenskabelige og tekniske uddannelser i DK.  Htx har med 
sin noget mindre elevfrekvens leveret et mindre bidrag, om end det i numerisk 
forstand ca. udgør halvdelen af stx-leverancen til diplom- og 
civilingeniøruddannelserne (Videnskabsministeriet m.fl., 2005 p.22).   
 
Adgangskravene til de videregående uddannelser har ændret sig undervejs i den 
seneste tiårsperiode, i form af specifikke kombinationer af bestemte fag og faglige 
niveauer fra en gymnasial uddannelse. Idet ’C’ betegner et-årige, ’B’ toårige og ’A’ 
treårige gymnasiale niveauer, kan man fastslå, at kravene typisk har været ABC, 
AAC eller ABB i mat-fys-kemi (geografi dog med matB). Selvom der således ikke 
udelukkende har været tale om rekruttering fra fagets højeste niveau vil det være 
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relevant at se på udviklingen i elevtilvalget til dette højeste niveau i perioden siden 
1995:  
 

Frekvens for nat.videnskabelige valgfag i 
gymnasiet

0

5

10

15

20

199
5/96

199
6/97

199
7/98

199
8/99

199
9/00

200
0/01

200
1/02

200
2/03

200
3/04

3.g-årgang

%
 a

f 
re

le
va

n
t 

p
o

p
u

la
ti

o
n biologi (3.g,

m+s)
fysik(3.g, m)

kemi(3.g, m)

geografi (mN)

 
 
 
 
 
 
 
I absolutte tal udvikler 3.g-stx-populationen sig fra 18230 til 16665 i perioden (med 
et toppunkt i 1997/98, hvor der var over 20000 studerende i 3.g-årgangen). Reelt 
er der tale om en nedgang på knap 13 % af matematikerpopulationen og knap 3% i 
den sproglige population. Frekvensmæssigt bemærker man først og fremmest, at 
der er betydelige fluktuationer inden for det enkelte fag. For biologi og kemi er der 
ikke nogen entydig tendens, hvorimod fysik og geografi begge har oplevet en vis 
nedgang. For geografis vedkommende er nedgangen relativt set ganske betydelig. 
I absolutte tal falder produktionen af unge med A-niveau i naturfag, men  for biologi 
og kemi skyldes dette de mindre ungdomsårgange. For fysik er over halvdelen af 
nedgangen foranlediget af mindre ungdomsårgange. I den forstand udtrykker 
denne indikator for ”fødekæden” til videregående uddannelser ikke voldsomme 
ændringer i de unges interesse for naturfag og naturvidenskab. 
 
Kigger man på næste trin i fødekæden, nemlig det direkte optag til centrale LVU-
områder, får man følgende billede:  

Figur 1.1: Udviklingen i valgfagsfrekvenser for forskellige naturfag, stx 1995-2003. 
Matematikfrekvensen ligger forbløffende stabilt i intervallet 73-76% i hele perioden. 
Samtlige tal refererer til 3.g årgange, modsat de sædvanlige nøgletalsangivelser, som 
oftest referer til antallet det år et fag oprettes, d.v.s. 2. g når talen er på biologi og kemi.   
(kilde til talmaterialet: Undervisningsministeriet via Uni-C) 
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Her ser man, at ændringerne i optaget siden 1995 er ganske minimale – og lige så 
vigtigt, at antallet af ansøgere i samme tidsrum også er temmelig stabile. Den 
voksende andel af unge som søger universitetsstudier opvejer nedgangen i 
ungdomsårgangene. Kun år 2000 i opgørelsen kan give anledning til en smule 
bekymring, idet optaget her fastholdes på en baggrund af vigende ansøgertal. Der 
ligger selvfølgelig en latent kvalitetskrise i at fastholde det numeriske optag ud fra 
en mindre population og et mindre ansøgertal. Tal for de seneste år kan findes på 
http://www.vtu.dk/fsk/div/unisoejlen/optagelse/KOt-optag_2003-04.pdf. De afslører 
en svagt opadgående tendens til 2609 optagne i 2004. Det forhindrer selvsagt ikke, 
at enkeltfag og traditionelle studieområder kan have vigende optag i takt med 
fremkomsten af nye, ofte professionsrettede og/eller tværdisciplinære discipliner (fx 
nanoteknologi, medicinalkemi, molekylær biologi.). 
 
Kigger man tilsvarende på optaget til ingeniøruddannelserne er billedet lidt mere 
broget ud (Figur 1.3). Her optræder 1995 med et drastisk fald i den absolutte 
tilgang til begge typer af ingeniørstudier. Herefter er tilslutningen nogenlunde 
konstant, men dog gunstigst for civilingeniøruddannelserne. Udviklingen afspejler 
således en omfordeling mellem de to typer af ingeniører. (De absolut seneste 
2005-tal taler om stigninger på 16% og 10% for civil- og diplomingeniører 
henholdsvis). 
 

Figur 1.2: Søgning og optagelse til naturvidenskabelige studier. Forfatterne 
anfører, at det drastiske fald i antallet år 1995 kan hænge sammen med omlægning i 
optagelseskriterierne. (kilde: (EVA, 2001) , data fra statens Statistik og 

Informations Kontor (SIK)). 
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Optaget til nogle af de mest markante naturvidenskabelige uddannelser er således 
totalt set ikke aftagende indenfor det seneste tiår.  
 
Analyser foretaget ved KU år 2001 (http://www.mfk.nbi.dk/ )viser, at mængden af 
dimitterende naturvidenskabelige studerende faktisk er stigende hen imod 
analysetidspunktet. 
 
Som det sidste og højeste niveau i fødekæden kan man undersøge tilgangen til 
forskeruddannelserne, d.v.s. optaget af ph.d.-studerende i perioden 1993-2003:  
 
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Humaniora 132 164 203 172 140 195 198 196 152 153 162 

Samf.vid. 88 133 168 162 138 139 161 160 170 151 181 

Nat.vid. 221 241 266 228 233 226 218 205 227 202 224 

Sund.vid. 224 285 241 271 245 258 270 293 285 255 290 

Jord/vet. 85 83 93 68 79 101 126 88 73 66 109 

Tekn.vid. 178 211 260 214 221 231 255 253 199 228 238 

I alt 928 1117 1231 1115 1056 1150 1228 1195 1106 1055 1204 

 

 

 
Figur 1.3: Tilgangen til ingeniøruddannelserne 1960-2004 
(kilde: (Videnskabsministeriet m.fl., 2005), p.4) 

 

 

Tabel 1.1: Tilgangen til forskeruddannelserne 1993-2003. 
Kilde: Videnskabsministeriets ph.d.-register, som gør opmærksom på, at tallene for 1999-2002 er 
”justerede i forhold til tidligere offentliggjorte tal”. 



 

 10 

Igen må man konstatere, at der ikke er nogen nedadgående tendens i 
talmaterialet.   
 
Konklusionen på denne rundtur i uddannelsesstatistiske udbudsindikatorer er for 
såvidt opløftende: I Danmark findes der ganske enkelt ikke nogen ”mounting 
evidence of a decline…”. Hvis unges forhold til NVNF er et problem, afspejles dette 
i hvert fald ikke i nogen generel nedadgående tendens i søgningen til de relevante 
uddannelser. Een mulig tolkning af dette fænomen er, at sådanne problemer 
forbliver usynlige, så længe naturvidenskaben har en traditioneI gruppe af 
”kernevælgere”, som sikrer det stabile flow8. I en sådan forklaringsmodel vil 
problemer med unges forhold til naturvidenskab først for alvor blive synligt, når 
behovet for ST-arbejdskraft vokser ud over tilførslen af traditionelle kernevælgere.  
 
Under alle omstændigheder vil jeg kort fremlægge nogle prognoser for 
efterspørgslen på naturvidenskabeligt orienteret arbejdskraft. I lyset af det 
foregående vil det blive tydeligt, at en valid argumentation indenfor et økonomisk-
instrumentelt perspektiv i bedste fald må belægges med henvisning til stigende 
behov. 
 
Fremskrivninger af efterspørgslen på ST-arbejdskraft. 
S. Shamos (Shamos, 1995 p.10-11) gør rede for, hvorledes prognoser for især 
behovsudviklingen m.h.t. ST-arbejdskraft i USA har vist sig ”flawed”, bl.a. fordi ”as 
any labor economist knows, a model that ignores the effect of demand on the 
supply of labor forces must be regarded with suspicion”. Danske prognoser vil 
såvidt jeg kan gennemskue dem være behæftede med samme begrænsninger.  
 
”Fremskrivninger af uddannelsesopdelt beskæftigelse og ledighed er forbundet 
med stor usikkerhed. Dette gælder også for de universitetsuddannede og deres 
arbejdsmarked. Beskæftigelsen i blandt andet de akademikertunge private 
serviceerhverv er underkastet betydelige svingninger af konjunkturmæssig og 
anden art. Teknologien udvikler sig med rivende hast og globaliseringen er blevet 
en væsentlig faktor for den økonomiske udvikling.” (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 
2003 p.81) 
 
I hvert fald er der et tillids-svækkende spænd i de forudsigelser nyere prognoser 
angiver:  
 

                                              
8 S. Tobias (Tobias, 1990 p.10) omtaler en undersøgelse af 4000 ph.d.-studerende indenfor 
naturvidenskab og ingeniørfaget, hvor 80 % angiver ”intrinsic interest of the subject matter” som 
begrundelse for deres karrierevalg. ”All other influences” (teachers, prestige of science, potential for 
pay & promotion…) betød klart mindre. ”Their relationship with science was, from the beginning, 
intense, private, and self-contained”. Der synes således at være tale om en ”habitusagtig” 
forankring, som gør sådanne traditionellel ”kernevælgere” mere eller mindre ”invariante” overfor 
undervisningsmæssige forhold. Tendenser til en sådan orientering kan også genfindes i danske 
data ((Krogh and Thomsen, 2000b) og FYSIKstartsundersøgelsen (upubliceret, Krogh og Thomsen, 
AU, 2000)). 
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• År 2010 vil der mangle 1500 naturvidenskabeligt uddannede (7.5% af 
arbejdsstyrken af denne art)  og 1400 teknisk uddannede akademikere (4.8%). 
For år 2020 skønnes tallene at være 2300 og 1300 henholdsvis. 
((Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2003 p.86) 

• ”Fremskrivninger af ingeniørbehovet på arbejdsmarkedet viser, at der alt andet 
lige frem imod 2020 kan opstå en mangelsituation på mellem 7.000 og 13.000. 
Manglen bliver særlig udtalt efter 2010. Trods den eksisterende 
ledighedspukkel kan der allerede på mellemlangt sigt opstå en mangel på over 
1.000 ingeniører.” ((Videnskabsministeriet m.fl., 2005 p.8) 

• Ifølge en prognose, som nyhedsbrevet Erhvervspolitisk Indsigt i morgen 
offentliggør på Industriens Uddannelsesdag, vil der i 2020 mangle 33.000 
naturvidenskabelige kandidater og ingeniører…” (Berlingske Tidende, 25. 
februar 2002, 1. sektion p. 1, Erhvervspolitisk Indsigt udgives af Dansk 
Industri). 

Alle prognoser er udarbejdet som mere eller mere eller mindre tekniske 
fremskrivninger – under forudsætning af rimeligt uforandrede politiske og 
strukturelle forhold. Visse historiske tendenser i retning af at flere får 
længerevarende uddannelser er tillige med forventelige forskydninger mellem 
erhvervsgrupper dog søgt indarbejdet. Ingen af rapporterne forholder sig til at DK 
er omfattet af ”Barcelona-erklæringen”, hvilket indebærer en målsætning om at øge 
investeringerne i R&D fra de nuværende 2.09% af GDP  (European Commision, 
2003 p.48) til 3% inden år 2010. GDP vokser i DK med ca. 2% om året, og i den 
foregående periode (siden 1995) er R&D-udgifterne i DK vokset med i gennemsnit 
5.9% pr. år. Hvis ikke regeringen får øget R&D-investeringerne,  vil vi først leve op 
til Barcelona-erklæringen 5 år efter hensigten. Politiske indgreb af den påkrævede 
størrelse kan selvsagt kuldsejle enhver historisk forankret prognose. 

Det er svært at afgøre, hvilken af de tre prognoser der er den mest troværdige. Der 
er dog forskel, idet de første involverer forskningsmæssig ekspertise og 
fremlægger forudsætningerne for deres respektive fremskrivninger. Tallene fra 
Arbejdsmarkedsstyrelsen er ikke indlysende forbundet med en politisk strategisk 
interesse i at ”mane til handling”. Derimod virker deres tal temmelig langt fra det 
scenarium som Barcelona-erklæringen udstikker, nemlig en næsten 50% forøgelse 
af forskningsudgiften (og et dermed forbundet øget forbrug af ST-arbejdskraft). 
Hvis man laver en simpel (sikkert for simpel) skalering af den nuværende 
arbejdsstyrke indenfor naturvidenskab og ingeniøruddannelserne, når man frem til 
et merbehov i størrelsesordenen af 10-tusinder.  

På det generelle plan kan man herefter drage konklusionen: de eksisterende 
prognoser angiver et voksende behov, som ikke automatisk dækkes af den øgede 
tilgang til længere varende uddannelser og en konstant brøkdel heraf til 
naturvidenskab og teknik-sporet. Ingeniørrapporten opererer fx med en øget 
frekvens på 1% i tilgangen til ingeniøruddannelserne, samt en højere 
gennemførelsesprocent, som en måde at klare deres områdespecifikke 
rekrutteringsproblem på. Selvfølgelig kan situationen på specifikke underområder 
afvige fra denne beskrivelse.  



 

 12 

Der er således grund til at tro, at behovet i fremtiden ikke vil kunne dækkes alene 
af de ”traditionelle” kernevælgere af ST-uddannelser. I så fald vil man skulle 
forsøge at rekruttere det Tobias (Tobias, 1990) , p. 13) har kaldt ”The Second 
Tier”, og som karakteriseres ved ”They´re not dumb, They´re different” og  

”…which includes a variety of types of students not pursuing science in college for 
a variety of reasons. They may have different learning styles, different 
expectations, different degrees of discipline, different “kinds of minds” from 
students who traditionally like and do well at science”.  

Sammenlignet med en række andre nationer er ST-andelen af LVU-studerende i 
DK relativt lille. Afhængigt af temperament kan dette ses som et kulturelt særkende 
ved DK – eller som en uopdyrket mulighed for rekruttering. 

 

 

Et andet uopdyrket potential ligger i at søge at bringe flere kvinder ind i ST-
karrierer. Biologi er praktisk taget eneste ST-uddannelse, hvor kvinderne er 
overrepræsenterede (ca. 60% ved bacchelorniveauet) – i alle andre fag er de 
underrepræsenterede, med fysik som den absolutte bundscorer (<20%). (kilde: 
Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase, år 2002). På ph.d. niveau udgør de i 
naturfagene under eet ca. 1/3, et tal som har været ret stabilt siden 1993. 

Figur 1.4: Naturvidenskabeligt og ingeniør-uddannedes andel af den samlede mængde 
LVU-uddannede. 
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I dette økonomisk-instrumentelle perspektiv bliver det hermed interessant, hvad 
der får disse potential scientists (Costa, 1995) til at vælge andre boldgader, og 
hvordan man evt. modarbejder denne tendens.  

Disse potential scientists er også interessante, fordi de umiddelbart 
problematiserer det sidste led i argumentationen indenfor det økonomisk-
instrumentelle perspektiv, d.v.s. den strategiske antagelse om, at kan man blot 
skabe elevinteresse på et niveau af rekrutteringsfødekæden, så vil det automatisk 
generere flere studerende på de højere niveauer. Som det vil fremgå af empiriske 
undersøgelser (også i dette projekt) er mange i gruppen af potential scientists i DK 
fuldt ud lige så interesserede i naturfag, som dem der rent faktisk vælger det. 
Alligevel ender de med at prioritere andre ting højere. Man skal kende dem i stor 
detalje for at kunne målrette evt. strategisk-instrumentelle tiltag. De skal i hvert fald 
ikke blot stimulere ’interesse i al bred almindelighed’. Som det senere vil fremgå, 
viser data fra dette forskningsprojekt overraskende, at en anseelig del af dem der 
vælger A-niveau-fysik i gymnasiet (ca. 30%!), gør det uden at være synderligt 
interesserede i fysikundervisningen. Det er altså ikke udelukkende interesse for 
faget, der sikrer ’kunder’ til dets videregående kurser!. Nogle tilvælgere har et 
særdeles instrumentelt forhold til faget, der for dem blot udgør et nødvendigt 
adgangskort til en nat-tek-karriere.  For andre afspejler valget forhold i hjemmet, 
ældre søskendes foregående valg, gode kammeraters, valg og betydningsfulde 
rollemodeller. En forståelse af problematikken involverer således ikke kun 
naturfagsundervisningen, men samtlige elementer af elevens livsverden.  

Jeg har nu diskuteret det økonomisk-instrumentelle perspektiv og den 
argumentationskæde, der oftest uudfoldet knytter sig til det. Analysen peger på, at 
naturvidenskaben og naturfagene ikke har en krise, i den forstand at færre søger 
ind på naturvidenskabelige uddannelser. Der er snarere tale om en svagt 
opadgående tendens. Hvis man vil fremhæve et kritisk træk, er det at den 
nuværende udvikling ikke synes tilstrækkelig til at matche trendanalytiske 
behovsfremskrivninger eller de politiske intentioner, som er indfældet i Barcelona-
erklæringen. Samtidig påpeger analysen, at forholdet mellem faglig interesse og 
rekruttering er mere komplekst end det sædvanligvis fremstilles. Endelig efterlyses 
der bedre belæg for, at flere ansatte indenfor R&D uvægerligt resulterer i større 
velstand på samfundsmæssigt niveau. Især når man betænker, at det er dette 
perspektivs helt grundlæggende antagelse.  

1.2.2 Det samfundsmæssigt-instrumentelle perspektiv 
Den helt fundamentale antagelse knyttet til dette perspektiv er, at 
naturvidenskabelig viden hos borgerne kvalificerer de demokratiske og 
samfundsmæssige processer. Instrumentelt dukker unges forhold til NVNF så op 
som et middel til og en forudsætning for at opnå borgere, som både kan og vil 
engagere sig og tage kvalificeret stilling til samfundsmæssige forhold med et 
naturvidenskabeligt og teknisk islæt.  
Shamos´ berømte ”twenty percent solution” (Shamos, 1995 p.189) bygger på 
antagelsen om, at naturvidenskabelig rationalitet kvalificerer beslutningsprocesser, 
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fx i juryer. Sturgis et al (Sturgis et al., 2005 p.32) ser grundlæggende dette som et 
udtryk for ’scientisme’ :  

“This, it has been argued, emerges out of a ‘scientistic’ worldview, which sees 
basic scientific competence as essential for citizens to meaningfully engage with 
the increasing number of scientific and technological developments that impact on 
everyday lives. From this perspective, a knowledgeable citizenry is vital to truly 
democratic decision-making” 

Mindre scientistisk og mere plausibelt knytter ’scientific literacy’-tænkningen (se fx 
antologien Graber and Bolte, 1997) an til samme antagelse: her er det 
udgangspunktet, at ikke enhver form for naturvidenskabelighed/-faglighed virker 
kvalificerende i ovennævnte forstand, men at man kan formulere særlige curricula, 
som tilgodeser dette (se fx Cheek, 1992). Som påpeget af bl.a. Sjøberg (Sjøberg, 
2005 p.193) må et sådant curriculum i et vist omfang omfatte både videnskabelige 
begreber og teorier, viden om naturvidenskab som erkendelsesform og praksis, 
samt viden om interaktionen mellem naturvidenskab og samfund. Der er 
efterhånden udviklet en række velbegrundede bud på noget sådant (mest 
markante er nok projekterne ’Science for All Americans’, ’21th Century Science’). 
Fra en noget anderledes vinkel er Klafki’s ’Epoke-typiske nøgleproblemer’ (Klafki, 
2002) et forsøg på at formulere noget tilsvarende. Den kraftige betoning af 
’Bæredygtig udvikling’ i den nye Gymnasiebekendtgørelse (Stx) for faget fysik er et 
godt udtryk for en orientering hen mod epoke-typiske nøgleproblemer. Klafki 
forholder sig imidlertid ikke kun til indhold, men også til hensigtsmæssige 
arbejdsmåder, som kan fremme transfer af skoleviden til hverdagslivet. Andre, fx 
(Dolin, 2002), har inddraget ’autenticitet’ i diskussionen af dette forhold.  

Selvom jeg har stor sympati for det samfundsmæssigt-instrumentelle perspektiv, 
må jeg i rollen som djævlens advokat imidlertid spørge, om der foreligger belæg 
for, at arbejdet med naturfag i skolen rent faktisk stimulerer og kvalificerer elevers 
deltagelse i deltagelse i samfundsmæssige processer efterfølgende? Såvidt jeg 
ved, er det reelt ikke blevet undersøgt! Problemet er selvfølgelig, at en sådan 
undersøgelse både må være longitudinal og samtidig overskride skolesfæren. De 
mest relevante tilløb til undersøgelser vedrører elevers evne til i en skolemæssig 
sammenhæng at træffe kvalificerede beslutninger i forhold til socio-videnskabelige 
real-life-problemer ((Kolsto, 2001) og Roth’s action-research omkring ’science 
education as/for socio-political action’ (Roth and Desautels, 2002), hvor 
skolekontekstualiseringen mere eller mindre nedbrydes.   

Næste spørgsmål er så, om det at fremelske en positiv holdning til NVNF hos 
eleverne er et middel til at forøge deres vidensniveau indenfor de relevante 
områder. Typisk vil man bruge ‘achivement’ som et udtryk for det faglige 
vidensniveau. Der er nogen uklarhed i litteraturen m.h.t . om ’positive’ elever nu 
også lærer mest, bl.a. om kausaliteten i relationen. Osborne et al (Osborne et al., 
2003b p.1072) foreslår Salomonisk: ”Perhaps the only tenable position is that the 
two are inescapably linked in a complex interaction”. Forfatterne opsummer 
forskningslitteraturen på dette punkt med følgende formulering:”The current 
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position is best articulated by Shrigley (1990), who argues that attitude9  and ability 
scores can be expected to correlate moderately” (p. 1072). Schibeci (Schibeci, 
1984) anfører tilsvarende en korrelationsværdi på 0.11 på basis af metastudier i 
tilknytning til sit review. 
 
Der er altså et vist, men moderat, belæg for at hævde at ”The best milk comes 
from contended cows” (Fraser, 1982) – eller udtrykt indenfor denne kontekst: at 
unge som er positive overfor NVNF også lærer mere – hvorved de bedre kan  
bidrage til de demokratiske processer.  
 
Muligheden af en ’complex interaction’ (jf citatet ovenfor) gør, at man kan lege med 
at bytte om på årsag og virkning i relationen: derved ses viden som gående forud 
for holdninger. I en ekstrem version vil man kunne fristes til at udlægge unges (og 
offentlighedens) skepsis og ignorance over NV som et udtryk for simpel uvidenhed. 
Hermed opererer man med det som nogen har kaldt en ’deficit model’ (se fx Irwin 
and Wynne, 1996). I en sådan tænkning kan problemgruppens skepsis overvindes 
ved en strategisk oplysningskampagne. EU-kommisionens handlingsplan 
(European Commision, 2002) tager afsæt i en bekymring over EU-borgeres 
holdning til naturvidenskab og dens første overordnede tiltag (af tre) lyder: ”First of 
all, people must become more familiar with science 
and technology. (p.7). Tydeligvis udtryk for 'to know science is to love it'-
tankegangen 10. Denne har været genstand for betydelig kritik (se fx Sjøberg, 2000; 
Sturgis et al., 2005). Sidstnævntes undersøgelse indikerer, at naturvidenskabelig 
viden influerer holdning til science (konkret her: bioteknologi), men ikke på nogen 
generel ’deficit-lignende’ måde. Andre faktorer spiller ind, først og fremmest hvilket 
under-/anvendelsesområde af bioteknologisk viden, der er tale om – men også 
socio-demografiske forhold. Eurobarometerundersøgelsen (Eurobarometer 55.2, 
2001 p.32) viser tilsvarende domæneafhængighed og meget moderat korrelation 
mellem vidensindex og positiv holdning indenfor det enkelte subdomæne.  
 
Ud fra et samfundsmæssigt-instrumentalistisk perspektiv er det værst tænkelige 
scenarie, at store befolkningsgrupper, fx unge, ender aldeles uvidende, ignorante 
eller fremmedgjorte overfor NV og teknologi i en samfundsmæssig kontekst. 
Osborne et hævder (se citat ovenfor), at befolkningen under eet nærmer sig 
”widespread ignorance”, Shamos skriver tilsvarende: ”…by and large the public 
has become so nonchalant about technology as to give little thought to how it 
works, or to its significance and problems” (Shamos, 1995 p. 198).  
 
Der er ingen tvivl om, at det politiske niveau i OECD-området deler såvel 
perspektivet som bekymringen. Dette har resulteret i en kortlægnings- og 

                                              
9 Litteraturen bruger termen ’attitude towards science’ uden en klar skelnen mellem school science 
og academic science. Det er et problem, som jeg senere vil komme tilbage til. 
10 Retfærdigvis må man sige, at EU-kommissionens to andre tiltag også åbner op for 
selvransagelse indenfor science og på politisk niveau. Fx hedder det: “Science activities need to 
centre around the needs and aspirations of Europe’s citizens to a greater extent than at present.” 
(p.7) 
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monitoreringstrang, som danner baggrund for fx Eurobarometerundersøgelsen  
(Eurobarometer 55.2, 2001), hvor “45.8% of citizens surveyed declare to be neither 
informed nor interested in scientific issues” (press-release). Uafhængigt heraf, men 
næppe tilfældigt, opererer ”PISA2006 Scientific Literacy Framework” (PISA Project 
Consortium, 2004 p.9) med en ændret OG udvidet forståelse af scientific literacy-
begrebet, så det nu også omfatter en samfundsmæssigt-instrumentel komponent: 
”willingness to engage in science-related issues, and with the ideas of science, as 
a reflective citizen”. De unge skal være villige til i tanke, holdning og handling at 
engagere sig i NV- og teknologi-relevante problemstillinger af betydning for 
samfundet. Interesse- og holdningsaspektet er interessant her, ud fra en 
samfundsmæssig instrumentalitet.  
 
Alt i alt må man konkludere, at det samfundsmæssigt-instrumentelle perspektiv 
bygger på umiddelbart plausible, men reelt komplicerede og underbelyste 
antagelser. Vi har ganske mange undersøgelser af koblingen mellem holdning og 
viden – de er kun delvist samstemmende, men antyder en ’moderat’ og 
kompliceret sammenhæng. Vi ved til gengæld meget lidt om, hvorvidt skoleviden 
og i særdeleshed scientific-literacy orienterede curricula reelt kvalificerer unges 
deltagelse i ST-aspekter af det samfundsmæssige liv udenfor/efter skolen. Der er 
således behov for yderligere forskningsmæssige belæg, før man overbevisende 
kan koble et positivt forhold til fysik til en mere kvalificeret deltagelse  
i samfundslivet.  

1.2.3 Det individuelt-dannelsesmæssige perspektiv – også et nærmere 
eftersyn 

I dette perspektiv kan én argumentation gå på, at en person som ikke er 
fremmedgjort fra fysik, i mindre grad vil være fremmedgjort i.f.t. den moderne 
tilværelse og dermed nemmere, med større villighed og åbenhed vil kunne udfolde 
sit ’Autonome Selv’ i mødet med omgivelserne. ’Holdning til’ (aktuelt) fysik er i 
dette argument en slags forudsætning for den personlige dannelses udfoldelse. 
Eller: nogen vil måske endda kunne se det som dannelse i sig selv. At et positivt 
forhold til den type af fag indebærer en berigelse i oplevelsen af natur/teknologisk 
omverden. Nogle vil måske argumentere med, at et positivt forhold til fx fysik følges 
med en nysgerrig og undersøgende tilgang til verden 
 
Det er ikke lykkedes mig at finde empiri, der efterprøver det sidste argument. For 
(dele af) forskningslitteraturen er denne sammenhæng muligvis indlysende. I hvert 
fald finder Gardner (Gardner, 1975 p.1) det relevant at tydeliggøre, at ’attitudes 
towards science’ (’holdning til’) er distinkt fra ’scientific attitudes’ (som fx åbenhed, 
nysgerrighed m.m.).  
 
Argumentet om at et positivt forhold til naturvidenskab/fysik i sig selv skulle være 
en berigelse fremføres vel primært af naturvidenskabelige forskere, 
naturfagslærere og videregående studerende, som vitterligt har oplevet forholdet til 
NVNF som en gennemtrængende selvdannelsesproces. Deres indlæg opfattes 
imidlertid ofte som snæver varetagelse af faglige aktørinteresser - og har haft ringe 
gennemslag i diskussionen om naturfagenes bidrag ud fra et individuelt-
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dannelsesmæssigt perspektiv. Måske fordi indlæggene hyppigt mangler den 
’overskridelse af faglig bornerthed’, som ifølge L.H. Schmidt (Schmidt, 1999) netop 
karakteriserer almendannelsens område. Hvis man fjerner sig fra den snævert 
faglige optik, men ser forholdet til fysik som et bidrag til en større lyst til livet, 
verden, viden m.m., vil man nemmere kunne anvende dannelsesargumentet, 
således hedder det i den (forrige) danske regerings Uddannelsesredegørelse 
(Undervisningsministeriet, 2000): 

”Naturligvis skal danske unge kunne læse, skrive 
og regne på et højt niveau - også sammenlignet 
med andre lande. Men det må ikke ske på 
bekostning af de såkaldt “bløde” værdier som 
lyst, interesse, samarbejdsevne, selvstændighed, 
positiv selvvurdering og demokratisk indstilling.” 
 

Her gøres lyst til livet, verden og viden til en del af almendannelsen og et mål for 
uddannelse. Det holdningsmæssige som et mål for naturfaglig uddannelse har en 
lang historie bagud. De Boer (Deboer, 2000) analyserer fx de sidste hundrede års 
undervisningsmæssige tiltag og diskurs om naturvidenskabelig almendannelse. 
Væsentligt udskiller han en række forskellige indholdskategorier, som til skiftende 
tider har tegnet forståelsen af naturvidenskabelig almendannelse, bl.a.  ”forståelse 
af naturvidenskab som en kulturel kraft i en moderne verden” og ”at forstå og 
værdsætte naturvidenskab” (”sympathetic to science”). I den sidste sidste 
formulering er holdningskomponenten jo ubestridelig, men man kan måske nok 
betvivle, at her er tale om ’overskridelse af faglig bornerthed’.  
 
Klopfer (Klopfer, 1970) er nok den som mest konsekvent har anerkendt affektive 
mål for den naturvidenskabelige undervisning, idet han har opstillet en 
selvstændig, affektiv dimension blandt sine legitime og ligestillede mål for 
naturfagsundervisningen (”schema for developing a science curriculum suited to 
the demands of the 1970´s” (preface)): 

• “Manifestation of favorable attitudes towards science and scientists 

• Acceptance of scientific inquiry as a way of thought 

• Scientific attitudes 
• Enjoyment for science learning experiences 
• Development of interests in science and science-related activities 

• Development of interest (for some students) in persuing a career in science 
or science related work” 

 
Denne skala er interessant, fordi den i dén grad favner både økonomisk-
instrumentelle (fx ’persuing a career’) og individuelt-dannelsesmæssige (fx 
’Enjoyment for science learning experiences’) perspektiver.  
 
Nyere danske bekendtgørelser for naturfagene indeholder ofte også brudstykker af 
individuelt-dannelsesmæssig art i deres formålsbeskrivelser: 
- ”Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at 

beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres 
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lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser.” (Stk. 2, Formål for 
Natur/teknik i folkeskolen) 

- ”Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle 
elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab 
og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. ” 
(Stk.2, Formål for Fysik/kemi i folkeskolen) 

- ”Endelig skal elevernes nysgerrighed og engagement inden for det 
naturfaglige område understøttes og fremmes.” (Formål, 
Naturvidenskabeligt Grundforløb, Gymnasiet, Stx). 

 
Mindst overraskende er det her, at folkeskoleformuleringerne udtrykker et 
personligt dannelsesmæssigt perspektiv, al den stund, at folkeskolen traditionelt 
har stået for en helhedsorienteret udvikling af den enkelte elev. 
Formålsformuleringen fra det gymnasiale Naturvidenskabeligt Grundforløb er 
utypisk for gymnasiefagene – ingen andre fag taler om at fremme nysgerrighed og 
engagement på formålsniveau. Men: man skal bemærke, at sigtet alligevel holder 
sig indenfor den ’faglige bornertheds’ rammer – og det er nemt at se formuleringen 
som et absolut instrumentelt forsøg på at præsentere eleverne for en ’tillokkende 
omgang naturfag’ før deres endelige valg af studieretninger (og dermed fx A-
niveaufag). I den sidste forstand falder det udenfor et individuelt-
dannelsesmæssigt perspektiv.  
  
Man kan således pege på såvel historiske som nutidige sammenhænge, hvor der 
fremføres et individuelt-dannelsesmæssigt perspektiv på unges forhold til NVNF. 
Her hævder man altså, at et positivt sådant forhold til er synonymt med personlig 
udvikling, et rigere syn på verden, større personlig autonomi o.s.v. – men som al 
anden dannelsessnak (også om Scientific Literacy, se fx (Shamos, 1995)) forbliver 
det relativt diffust - og dokumentation i form af empiriske belæg må man savne.  
 

1.3 Afhandlingens perspektiv på unges forhold til fysik - fra mit 
ståsted som naturfagsdidaktiker og naturfagsunderviser. 
Hvorfor skal man så beskæftige sig med unges forhold til NVNF? Fordi det er 
afgørende for at rekruttere ST-arbejdskraft nok til at sikre samfundsøkonomien? 
Fordi det er en forudsætning for at opnå et højteknologisk samfund med 
velfungerende demokrati og sammenhængskraft? Eller fordi det reducerer 
fremmedgørelse og øger den enkeltes åbning og udfoldelse i forhold til den 
omgivende verden?  
 
De tre perspektiver er alle relevante og nødvendige, hvis man vil imødegå de tre 
udfordringer, som FNU-rapporten fremmanede: ’rekrutteringsudfordringen’, 
’demokratiudfordringen’ og ’individudfordringen’. Ingen af dem kan rimeligt 
påberåbe sig objektiv forrang. Som fremstillingen her har vist, er der antagelser, 
kun delvist konsoliderede belæg og en god del ønsketænkning knyttet til 
argumentationen for dem alle. I den sidste ende er det éns interesser som aktør i 
feltet, der afgørr en særlig præference for ét af perspektiverne (på trods af 
svaghederne i den tilhørende argumentation).  
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Personligt er jeg splittet mellem i hvert fald to aktørinteresser, henholdsvis som 
naturfagsdidaktiker og –underviser i feltet. For mig som naturfagsdidaktiker er det 
væsentligt at unges holdning til NVNF udgør et stabilt forskningsprogram (gerne i 
vækst), med akademiske kolleger, bevågenhed fra alle sider og tilmed med visse 
muligheder for ekstern finansiering. I forlængelse heraf vil jeg kunne anlægge et 
særligt økonomisk-instrumentelt  syn på unges forhold til fysik – som en p.t. lukrativ 
forskningstematik. For mig som naturfagsdidaktiker er det også vigtigt at 
forskningsfeltet har værdi-relevans (’value-relevance’,  (Weber, 1949c p.21)), 
herunder at det åbner op for forskningsspørgsmål, som jeg finder spændende, 
relevante, virkningsfulde (og potentielt) meriterende. Dette åbner op for de andre 
perspektiver også.  
 
For mig som underviser har det bestandig været væsentligt at kunne bidrage til 
elevernes evne til selvbestemmelse og medbestemmelse (Klafki’s 
almendannelseskategorier,(Klafki, 2002)). Her har jeg pendlet mellem at anskue 
elevernes forhold til fysik ud fra et samfundsmæssigt-instrumentelt og et 
individuelt-dannelsesmæssigt perspektiv. Vigtigst har det været at se eleverne (og 
helst dem alle) forlade fysikundervisningen med en opfattelse af faget som 
meningsfuldt, spændende, relevant, ikke-fremmedgørende - og med en forhåbning 
om, at dét åbner for, at de efterfølgende tør binde an med naturvidenskabelige 
aspekter, når de viser sig i deres personlige eller samfundsmæssige liv. Og at dét 
på denne måde også kommer samfundet til gode. Og skulle nogen så oven i købet 
få lyst til videregående studier i faget, ja så er det jo kun dejligt. 
 
Som en opsummering og positionering denne afhandlings perspektiv må jeg 
konstatere, at mine mange år som underviser har præget min forskningsmæssige 
værdi-relevans: Arbejdet med denne afhandling har primært været bedrevet ud fra 
individuelt-dannelsesmæssige og samfundsmæssigt-instrumentale perspektiver. 
Men det forhindrer ikke, at afhandlingen også leverer bidrag til at imødegå 
’rekrutteringsudfordringen’.   
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Kapitel 2. Social-psykologiske begreber og afklaringer af 
betydning for undersøgelsen af unges forhold til naturfag. 
I dagligsproget beskrives unges forhold til NVNF ved en hel række af forskellige 
termer, som bruges mere eller mindre synonymt. Man taler således om elevernes 
holdning til, interesse for, motivation m.h.t., engagement i , lyst til, den værdi de 
tillægger ...  uden at gøre sig deres forskellige begrebsindhold klart. Umiddelbart er 
det imidlertid ret indlysende, at holdning til indeholder væsentlige kognitive 
overtoner, engagement i primært conative elementer og lyst til mestendels rent 
affektive bidrag. På den måde refererer de forskellige formuleringer til forskellige 
psykologiske niveauer - eller dimensioner af en multidimensional konstruktion. Af 
relevans for dette studium er især termerne holdning til, interesse for og værdi – 
svarende til de engelske ’attitude towards’11, ’interest’ og ’value’.  
 
Parallelt med deres relativt upræcise dagligsproglige brug indgår disse termer i det 
socialpsykologiske forskningsfelt. Som det fremgår af diverse reviews og 
metastudier af forskningen i relation til disse begreber, se fx (Schibeci, 1984) , 
(p.27) og  (Ramsden, 1998) (p. 127) afspejler den forskningsmæssige praksis 
heller ikke nogen konsensus omkring begrebernes præcise indhold eller en 
udbredt evne/vilje til at afklare og udskille dem fra hinanden.   
 
”One of the most prominent aspects of the literature is that 30 years of research 
into this topic has been bedevilled by a lack of clarity about the concept under 
investigation” (Osborne et al., 2003b) (p. 1053, om ‘attitudes towards science’).  
 
“…interest research exhibits a variety of different interest concepts that do not lend 
themselves to direct comparison with one another. Rather they represent different 
perspectives and questions about learning and development” (Krapp et al., 1992) 
(p.5). 
 
“Even a brief review of the psychological and social-psychological literature shows 
a lack of consensus comparable to that found across the social sciences” 
(Van Deth and Scarbrough, 1995 p.23, om 'the many faces of values'). 
 
Citaterne opsummerer rimeligt dækkende den praksis der har været i de 50-100 
år12, hvor der har været forsket i ’attitudes’, ’interests’ og ’values’.Her må man 
imidlertid fastslå, at praksis har været mere lokal og fragmenteret end nødvendigt. I 
litteraturen findes der forsøg på at præcisere begrebernes betydningsindhold og 
skelne dem fra hinanden. Nedenfor vil jeg forsøge at give mit bud på, hvad der pt. 
er den mest præcise og dækkende opfattelse af hvert af de tre begreber. Som det 
vil fremgå afdækker min undersøgelse, at der både er kraftigt overlappende 
                                              
11 Direkte oversat betyder det jo ’Holdning til..’. Fremover vil denne skrivemåde med anførselstegn 
blive brugt til at betegne, hvad der på engelsk omtales som ’attitudes towards..” 
12 ’holdning til’ har været undersøgt siden 1930’ erne (Thurstone), interesse-forskningen starter op 
omtrent samtidig (fx Thorndike’s ’educational psychology’) ligesom værdiforskningen (Allport et al., 
1931). 
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begreber og klart distinkte. Afslutningsvist vil jeg tilvejebringe en samlet model, 
som positionerer ’attitudes’, ’interests’ og ’values’ relativt til hinanden og 
indplacerer dem i en socialpsykologisk model for menneskelig adfærd. Intetsteds i 
litteraturen har jeg set en tilsvarende samlet og integrerende fremstilling. Min 
slutmodel tjener samtidig som en slags internalistisk repræsentation af, hvorledes 
’holdninger til’ og værdiers virker ind på individuelle handlinger. Senere, i kapitel 4, 
vil jeg vise, hvorledes denne psykologiske model modsvares af en dialektisk 
forbundet socio-kulturel beskrivelse af, hvad der influerer unges respons på 
naturfag. På et overordnet videnskabsfilosofisk og metodologisk plan er det min 
bestræbelse igennem afhandlingen at koble disse  traditionelt uforenelige 
synsmåder sammen. 
 

2.1 ’Holdning til’/’attitude’-begrebet 
Ramsden (Ramsden, 1998 p.129) pointerer ”a need to consult appropriate 
psychological theory on attitude development if an intention is to use the findings to 
inform teaching and curriculum planning”.  Både hun og Osborne et al (Osborne et 
al., 2003b p.1054) fremhæver en sådan social-psykologisk model, ’Theory of 
Reasoned Action’ af Fishbein og Ajzen (Fishbein and Ajzen, 1975). Den 
beskæftiger sig i særdeleshed med relationen mellem ’holdning til’ og manifest 
adfærd – og fra ophavsmændenes side med en forhåbning om at kunne forudsige 
sådanne.  
Teorien er siden blevet udvidet af Ajzen (Ajzen, 1991) til ’Theory of Planned 
Behavior’ (’TPB’), således at den handlendes forudgående erfaringer og tiltro til 
egne evner i konteksten (’efficacy-beliefs’, (Bandura, 1997)) også tænkes at 
influere handling. Som påvist, bl.a. af Leone et al (Leone et al., 1999), forøger det 
teoriens forudsigelseskraft. TPB har været brugt med en vis succes i en række 
undersøgelser af unges valgmønstre i forhold til naturfagsstudier, se fx (Crawley 
and Koballa, 1994).  
 
For mig at se, er det vigtige i denne sammenhæng er ikke så meget TPB’s direkte 
forudsigelseskraft, som ophavsmændenes evne til at afklare de psykologiske 
begreber ’attitude’, ’intention’ og deres relation til adfærd. Hvad angår afklaringerne 
er de helt på linie med Rokeach (Rokeach, 1973) om, at fastslå:  
”An attitude refers to an organization of several beliefs around a specific object or 
situation” (p. 18) 
‘Holdning til’ involverer altså subjektive forestillinger om et specifikt objekt. Her er 
det ganske afgørende at forstå, at ’naturvidenskab’ som objekt er noget helt andet 
end ’naturfag’. Det er derfor, at ’holdning til’ naturvidenskab principielt er noget helt 
andet end ’holdning til naturfag’. Denne principielle distinktion understøttes af 
empirien på området (se fx Simon, 2000; Haussler and Hoffmann, 2000). Der er 
således ikke nogen modsætning i, at befolkningen generelt indtager en positiv 
’holdning til’ naturvidenskab samtidig med at have en belastet ’holdning til’ et eller 
flere naturfag. Det bør her bemærkes, at det er tilsvarende problematisk at snakke 
om ’holdning til’ naturfagene under eet. Diverse empiriske undersøgelser (fx 
Havard, 1996) underbygger denne pointe, idet de fx påpeger at ’holdningen’ til 
fysik er langt mere negativ end den tilsvarende for biologi. 
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Derudover hersker der stor uenighed om, hvilken natur ’holdninger til’ har – og 
hvilken stabilitet der knytter sig til et sådant sæt af objektrelaterede forestillinger. 
Brown og Albarracin (Brown and Albarracin, 2005) reviewer den eksisterende 
forskning, som placeres i tre kategorier: ’representational’, ’constructionist’ eller 
’integrative’ (m.h.t. de foregående). I den første kategori anses ’holdning til’ at 
foreligge som distinkte repræsentationer i hukommelsen. Der er tale om en mental, 
og gerne material indkodning i neurale netværk, som anses for relativt stabil (uger, 
måneder), dog afhængigt af de påvirkninger personen udsættes for. 
Modsætningsvist udsiger ’constructionist’-perspektivet i sin ekstreme form (’strong 
form’), at ’holdning til’ udelukkende afhænger af det øjeblik og den kontekst, hvori 
attituden dannes. Da der er kraftige empiriske belæg for såvel betydningen af 
personlige træk og forudgående erfaringer OG for det situerede og kontekstuelle 
samler der sig p.t. stor opmærksomhed omkring integrerende modeller. Brown og 
Albarracin har udviklet en ’Activation and Comparison Model’, som opererer med 
aktivering af forudgående forestillinger, indhentning af information fra situation og 
kontekst - samt ’holdning til’ som en kognitiv samkøring af disse forhold. Det 
betyder for mig at se, at ’holdning til’ bliver til i den konkrete sammenhæng, men 
med en forankring i foregående forestillinger af samme type. Grundlæggende er 
der tale om en konstruktivistisk model, eller med Brown og Albarracin’s ord: ”A 
more tempered…. Construal model..”. ’Holdning til’ er en konstruktion, 
forforståelsespræget og situeret, på samme måde som læring og 
begrebsforståelse i nyere konstruktivistiske læringsteorier. Modellen beskriver 
’holdning til’ i et psykologisk perspektiv. Som anført ovenfor vil jeg senere anlægge 
et hverdagssociologisk/videnssociologisk perspektiv på dannelsen af ’holdninger til’ 
og værdier. Det skulle gerne blive tydeligt, at de to optikker er særdeles forenelige.  
 
Følgende træk ved ’holdning til’ synes at være almindeligt accepterede i 
faglitteraturen, samtidigt med at de er forenelige med denne afhandlings grundlag: 
 

� ’Holdning til’ involverer evaluering af kontekstualiserede forestillinger. 
”According to the theory, a person´s attitude toward any object is a function of 
his beliefs about the object and the implicit evaluative responses associated 
with those beliefs. (Fishbein and Ajzen, 1975)13. Evaluering sker I forhold til 
standarder og i forhold til om et givet holdnings-objekt kan bidrage til 
opfyldelsen af mål eller personlige værdier. Rokeach (Rokeach, 1973 p.18) 

                                              
13 Fishbein og Ajzen operationaliserer dette ganske håndfast efter en ‘expectancy-value’-model, 
idet de fortsætter: ”According to the theory, a person´s attitude toward any object is a function of his 
beliefs about the object and the implicit evaluative responses associated with those beliefs. The 
central equation of the theory can be expressed as follows: 
 A0 = 3bi ei 
where A0 is the attitude toward some object O [evt. handling], bi is the belief i about O, i.e., the 
subjective probability that O is related to attribute i; ei is the evaluation of attribute i..”. I princippet er 
der ikke noget i vejen for, at folk kan have forestillinger [beliefs] om, at objektet er forbundet med 
opfyldelse af personlige mål. Dermed kan dele af moderne ’goal-setting theories’ (se fx (Kaplan and 
Maehr, 2002) indenfor motivationsforskning reelt integreres i beskrivelsen. 
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anfører en pæn række citater, der udtrykker grundsynspunktet, at ”Attitudes are 
functions of values”. Denne pointe vil vi senere gøre brug af. 

 
� ’Holdning til’ involverer kognitive og affektive komponenter.  
Det er ikke så overraskende, at ‘holdning til’ dannet ved evaluering bygger på 
kognitive processer. I en nyere review-artikel fremlægger Ajzen belæg (Ajzen, 
2001 p.34) for “Joint effects of Affect and Cognition” og afslutter med: ”In sum, it 
has been found that individuals differ in their reliance on cognition versus affect 
as determinants of attitude, and that the two components also take on different 
degrees of importance for different attitude objects.” (p.35). 
 
Oppenheim (Oppenheim, 1992) anfører tilsvarende, at begge komponenter 
indgår: 
“attitudes...[are] .. a state of readiness or predisposition to respond in a certain 
manner when confronted with certain stimuli.. attitudes are reinforced by beliefs 
(the cognitive component), often attract string feelings (the emotional 
component) which may lead to particular behavioural intents (the action-
tendency component). 
Citatet er indholdsmæssigt fint i overensstemmelse med det foregående, om 
end dets sprogbrug (’stimuli’, ’respond’) forekommer mig at have en noget 
ubehagelig overtone af utidig behaviourisme. 
 
’Holdningen til’ et objekt/situation er imidlertid ikke den eneste faktor som 
influerer adfærd. TPB opererer med yderligere to sæt af indflydelseskilder: 
”normative beliefs result in perceived social pressure or subjective norm (‘SN’); 
and control beliefs give rise to perceived behavioural control (‘PBC’), the 
perceived ease or difficulty of performing the behaviour” (Ajzen, 2002 p.1). 
 
 

 
Figur 2.1: Ajzen’s model Theory of Planned Behavior  
(kilde, I. Ajzen’s homepage, Sept. 2005)  
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Efficacy-beliefs og i nogen udstrækning forudgående erfaringer indgår i ’PBC’-
delen. Modellen gælder, som navnet antyder, bevidste handlinger. I den slags 
sammenhænge leverer TPB en slags kausal model, der placerer ’holdning til’ 
som en (af flere) forløbere i forhold til intention og altså senere adfærd. 
Metaanalyse understøtter teorien i generelle termer (Armitage and Conner, 
2000), bl.a. ved at dokumentere, at et trin (læst fra venstre mod højre) har 
rimelig forudsigelseskraft m.h.t. det næste. Analysen afføder dog visse 
forbehold enkeltelementers betydningsindhold og operationalisering:  
“The subjective norm construct is generally found to be a weak predictor of 
intentions. This is partly attributable to a combination of poor measurement and 
the need for expansion of the normative component.” (p.471) 
 
Det afgørende for mig er, at TPB lader ’attitude’ virke indirekte ind på adfærd 
gennem intentioner, samtidig med at andre faktorer spiller ind på både ’attitude’ 
og mere direkte på både intention og adfærd. I særdeleshed indeholder 
’subjective norm’ væsentlige aspekter af oplevede sociale forventninger og 
pres, mens PBC også omfatter oplevelsen af kontrol over den situerede 
kulturelle kontekst. D.v.s. modellen åbner op for en kobling mellem det socio-
kulturelle og det psykologiske. Dette generelle aspekt er for mig vigtigere end 
Fishbein og Ajzens fremhævelse af netop disse to faktorer og deres specifikke 
operationalisering. I forhold til min empiriske forskning er det dog særdeles 
relevant, at bemærke PBC’s indhold af kontekstualiseret tiltro til egen faglig 
formåen (’efficacy’).  
 
Når jeg senere i kapitlet fremlægger en integrerende socialpsykologisk model 
for relationen mellem bl.a. ’attitudes’ og individuel handling, vil jeg anvende 
TPB - men med de nævnte forbehold overfor enkeltfaktorer og uden at gøre 
brug af Fishbein og Ajzen’s explicitte operationalisering i expectancy-value-
forstand. Jeg vil også fortrinsvist fokusere på den venstre del af figurens 
elementer, som vedrører dannelsen af ’holdninger til’. Relationen mellem 
’holdning til’ og adfærd vil dog blive belyst i relation til unges valg af naturfag på 
A-niveau. 
 

2.2 Interesse-begrebet i forskningen 
Interesse-begrebet er senest blevet reviewet af  (Schraw and Lehman, 2001), men 
den klareste fremstilling finder man fortsat hos Krapp et al (Krapp et al., 1992). Her 
slås det fast at også interesse-begrebet forudsætter, at man er interesseret i noget 
– altså at der er en ’person-objekt-relation’  eller en ”interdependence of the 
individual and a class of objects, tasks, events, or ideas within a larger social 
milieu’”(p.5).  
 
Dernæst skelnes der for første gang tydeligt mellem en mere vedvarende og 
dispositionslignende individuel/personlig interesse og så den situationsbestemte  
psykologiske tilstand, ’situational interest’. Det er klart, at både den personlige 
interesse og en række kontekstuelle faktorer spiller sammen for at frembringe 
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situationsbestemt interesse. Denne grundstruktur aftegnes i nedenstående figur fra 
(Krapp et al., 1992 p.10).  
 
Den individuelle interesse “represent personality-specific orientations, reference 
valuations, or an awareness of possibilities for action” (p.6). I forskellige varianter 
betoner diverse interesse-teorier, at interesse er et mødested mellem kognitive 
forestillinger og værdier, fx hedder det sig: ”such a relation between an individual 
and a class of objects (events, ideas, etc.) includes both stored knowledge and 
stored value but it is not something of which the person is necessarily 
metacognitively aware”. (loc. citat p. 7.). Her bemærker man, at interessen nok 
involverer kognitive aspekter, men ikke nødvendigvis foregår fuldt bevidst. 
 

 
 
Figur 2.2: Forskellige relevante begreber knyttet til interesse-begrebet 
 

 
Schiefele’s (Schiefele, 1991) opdeling af den ’latente’ personlige interesse i en 
’feeling-related’ og en ’value-related’  komponent tjener også til at synliggøre, at 
positive affektive oplevelser i relation til det givne objekt, ligeså vel som  
betydningsfylde i forhold til langsigtede eller dybere mål er komponenter i interesse 
(og motiverer adfærd).   
 
For iværksættere af interesse-vækkende naturfagsevents vil det måske være 
relevant at vide, at den umiddelbare (og heldigvis oftest begejstrede respons de 
udløser) er udtryk for situational interest. Foranlediget af positive tilbagemeldinger 
kunne man forledes til at tro, at man også har skabt en langtidsholdbar personal 
interest hos målgruppen. Her er de forskningsmæssige belæg imidlertid 
deprimerende sparsomme. (Schraw and Lehman, 2001) anfører således i deres 
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review: ”A number of authors have proposed that initially fleeting situational 
interests may develop into long-standing personal interest… Very little is known 
about this developmental process even though it carries tremendous educational 
implications for educators who strive to promote long-standing interest in topics….” 
(p.46).  
 
Det internationale ROSE-projekt (http://www.ils.uio.no/forskning/rose/) søger bl.a. 
at afdække, hvilke curriculum-områder eleverne har særlige erfaringer med og 
interesse for. Unges natur- og teknikerfaringer er i nogen udstrækning udtryk for  
personlig interesse, men afspejler tillige ydre begrænsninger og incitamenter. 
Forskningen i unges præferencer m.h.t. naturfaglige emner og indhold er i 
realiteten forskning i Interestingness. 
 
Af det foregående fremgår det, at ’personlig interesse’ beskrives ved samme tre 
træk som ’holdning til’: der er tale om en person-objekt-relation, interessen 
involverer værdisætninger tillige med kognitive og emotionelle komponenter. I det 
begrebslige indhold er de således næsten uskelnelige. Eneste sandsynlige 
graduering knytter sig til tidsperspektivet og graden af forankring i 
personlighedsstrukturen: personlig interesse er noget temmelig vedvarende, mens 
’holdninger til’ er ’relativt stabile’ organiseringer. Vi er ude i hårfine sondringer. 
Rokeach (Rokeach, 1973 p.22) diskuterer forholdet mellem udifferentieret ’interest’ 
og ’attitude’ – og nøjes med at fastslå, at begreberne har lighedspunkter, først og 
fremmest i form af begge at angive en person-objekt-relation. Min analyse, som 
udnytter den senere uddifferentiering som interessebegrebet har undergået, peger 
på at ’personal interest’ og ’attitude’ i stor udstrækning vil kunne anvendes 
synonymt, evt. med ’personal interest’ som lidt mere dybtliggende og stabilt. Til 
gengæld er situational interesse som psykologisk tilstand begrebsmæssigt 
forskellig fra de evaluerede forestillinger, som udgør ’holdning til’.  
 
Der er således tale om sammenfald OG distinktion mellem ’interest’ og ’attitude’ – 
man er nødt til at opretholde en bevidst sprogbrug. Når man betænker graden af 
sammenfald er det i øvrigt tankevækkende, at der er så lidt ’cross-over’ mellem 
forskningen i det ene og det andet begreb. Interesseforskningen referer praktisk 
taget ikke til forskningen i ’attitudes’, mens det modsatte forekommer i mindre grad.  
Dette beror muligvis på, at der er forskellige forskningskulturer involveret: interest 
anvendes primært af ’rene’ psykologer, mens attitude fortrinsvist anvendes af 
social-psykologer og didaktikere. 
 

2.3 Værdi-begrebet, en slags afklaring 
Værdibegrebet er blevet anvendt indenfor forskning i en række forskellige 
discipliner, såsom psykologi, social-psykologi, sociologi, antropologi og i nyere tid 
indenfor marketings-research. Ikke overraskende har de forskellige faglige tilgange 
vanskeliggjort en konsensus omkring én forståelse og én type operationalisering af 
begrebet. Selv indenfor de enkelte fagdiscipliner kan man dårligt tale om én sådan: 
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”Even a brief review of the psychological and social-psychological literature shows 
a lack of consensus comparable to that found across the social sciences.” (Van 
Deth and Scarbrough, 1995 p.23) 
 
Imidlertid kan man godt finde gennemgående træk, når man sammenholder nogle 
af de mest prominente og refererede uafhængige fremstillinger. Nedenfor 
sammenholdes således udsagn af antropologen C. Kluckhohn (Kluckhohn, 1951), 
som initierede kulturelle studier på basis af værdier, med M. Rokeach’s 
grundlæggende referenceværk indenfor det psykologisk-social-psykologiske 
område (Rokeach, 1973) og med den mest citerede og anvendte nutidige social-
psykologiske ramme (Schwartz, 1992). 
 
• Værdier er forestillinger [beliefs, conceptions] om ønskværdige [desirable] 

tilstande og måder at tilvejebringe disse på: 
o “a value is a conception, explicit or implicit, distinctive of an individual or 

characteristic of a group, of the desirable…”  (Kluckhohn, 1951) (p.395) 
o “1. values are beliefs 

2. values refer to desirable goals and to the modes of conduct that 
promote these goals.”   (Schwartz, 1997 p.70)     

o “A value is a belief”  (p.6) 
“A value refers to a mode of conduct or end-state of existence” (p.7) 
“A value is a preference as well as a “conception of the preferable”” 
(Rokeach, 1973 p.9)  

Rokeach opdeler værdierne i to kategorier: terminale og instrumentale, 
modsvarende formuleringen i næstnederste bullit ovenfor. Empiriske 
undersøgelse (unpublished thesis, loc. Cit. (Schwartz, 1992 p.49) godtgør, at 
denne skelnen måske nok er nyttig analytisk, men at almindelige respondenter 
svarer ens, uanset om de i en empirisk værdi-survey præsenteres for et item på 
terminal eller instrumental sproglig form (fx terminalformen ’politeness’ 
transformeret til instrumentalformen ’being polite’).  
 
Bemærk, at værdier adskiller sig fra både ’holdning til’ og ’interesse’ ved at 
være en slags standarder for ’ønskværdige’ tilstande eller adfærd: man kan 
sagtens være interesseret i noget, uden på mindste måde at ville ophøje det til 
en personlig ledetråd i tilværelsen. 

 
• Der er et endeligt og gennemgående sæt af værdier, som fyldestgørende 

kan beskrive en lang række lande og kulturer. 
Rokeach hævder, at have flere grunde (”intuitive, theoretical and empirical”, 
p.11) til at spille ud med 36 værdier. (18 terminale og 18 instrumentale). De 
teoretiske og empiriske belæg bliver dog aldrig fremlagt (i referenceværket). 
Schwartz (Schwartz, 1992) udvider til 56 værdier i sit værdi-instrument med 
henblik på at få et ’fuldstændigt’ sæt af ’motivational types’. Det gennemgående  
i dette udvalg testes via samples (lærere, elever) over 20 forskellige lande og 
pæn kulturel diversitet (fx Japan, Tyskland, Israel, Brasilien). Det er påfaldende 
at værdistrukturen, herunder de dynamiske modsætninger mellem motivational 
types, reproduceres så godt på tværs af kulturer. Undtaget fra dette mønster 
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var dog et antal kinesiske samples.  Schwartz taler selv om en ”’universal’ value 
structure” (altså med anførselstegn omkring det universale) og uddyber den 
valgte selv-begrænsning med ordene: ”we do not believe that any single value 
structure is likely to be truly universal, so one must not generalize 
indiscriminately to new samples” (p.47). 
 

• Værdier er internaliseret kultur. 
o “The antecedents of human values can be traced to culture, society and 

its institutions, and personality “  (Rokeach, 1973 p.3)  
o “…Much of our mental programming is shared with other people…This 

shared programming is what most social anthropologists and cross-
cultural psychologists refer to as culture….the heart of culture is formed 
by values – what people believe is good or bad, what they think should 
and should not be done, what they hold to be desirable or undesirable.” 
(Schwartz, 1997 p.70)  

 
Bergman (Bergman, 1998 p.82) omtaler ‘attitudes, opinions, and values’ som 
‘acquired behavioural dispositions’  og tilføjer: ‘I assume that behavioural 
dispositions are ‘acquired’ in the sense that almost all behavioural dispositions 
are socialized” [antal referencer]. 

 
Værdier er således mødestedet mellem individ og kultur, mellem det individuelle og 
det sociale. I sin beskrivelse af ’our mental programming’ lægger Schwartz 
(Schwartz, 1997 p.70) vægt på, at denne indeholder bidrag fra såvel ”unique sets 
of experiences and inherited traits that influence what we learn” som det med-
andre-delte kulturbidrag som omtales i citatet ovenfor. Schwartz skelner i sin 
diskussion (og i sin metodiske tilgang) mellem personlige værdier, svarende til 
beskrivelsen af ’our mental programming’ og kulturelle værdier. I tilknytning til 
diskussionen af hans instrument til måling af værdier (”Schwartz Value Survey”, 
SVS) skriver Schwartz om samspillet mellem det personlige og kulturelle lag: 
(Rokeach, 1973 p.50; Schwartz, 1992): “Respondents are instructed to ask 
themselves : “What values are important to ME as guiding principles in MY life?”. 
Nonetheless, because values represent cultural ideals, people may be inclined to 
provide the value priorities they perceive as desirable….We propose two empirical 
arguments of concluding that the responses to the values survey primarily reflect 
personal value priorities. First, if responses were determined by cultural ideals, 
then we would expect high group consensus with regard to the importance of each 
value. However, in every sample studied, there was substantial individual variance 
in response to every single value”.  
 
Den anden factor er lidt mere omstændelig: hvis svarene afspejler kulturelle 
normer mm., så må individuel variation ses som et udtryk for mere eller mindre 
tilfældig fejlmåling eller individuel fejlforståelse af, hvad der er det kulturelle ideal. 
Dermed skulle man ikke forvente, at individuel variation kovarierer nævneværdigt 
med personernes baggrundskarakteristika (alder, stilling, køn, uddannelse, 
stemmeadfærd, religiøsitet m.m.) – men der er næsten konsekvent meningsfuld og 



 

 30 

reliabel kovariation. ”We therefore conclude that responses to the survey primarily 
reflect personal value priorities”. (p.51) 

 
 
• Værdier er bygget ind i en ganske stabil struktur. 

o “an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of 
existence is personally or socially preferable”  (Rokeach, 1973 p.5)  

o “After a value Is learned it becomes integrated somehow into an 
organized system of values wherein each value is ordered in priority with 
respect to other values. Such a relative conception of values enables us 
to define change as a reordering of priorities and, at the same time, to 
see the total value system as relatively stable over time.” (Rokeach, 
1973 p.???) 

o “If values were completely stable, individual and social change would be 
impossible. I f values were completely unstable, continuity of human 
personalitay and society would be impossible. Any conception of human 
values, if it is to be fruitful, must be able to account for the enduring 
character of values as well as for their changing character.” (Rokeach, 
1973 p.5) 

o “Value structures probably evolve over time as social conditions are 
transformed. Value structures may even change rapidly in response to 
major technological, economic, political, and security upheavals. 
…Insofar as the basic human condition in which values are grounded 
remains fairly constant, however, we anticipate that major variations in 
value structure will be rare” (Schwartz, 1992 p.47).  

o “Values are ordered by importance relative to one another”  (Schwartz, 
1997 p.70) 

Bemærk, at værdierne tænkes indlejret I et personligt system, hvor termen 
’struktur’  refererer til, at nogle værdier i en todimensional kortlægning kan være 
tætliggende og beslægtede og andre nærmest modsatte o.s.v. Den relative 
vigtighed af de forskellige værdier kommer så til udtryk i ’hierakisering’ af 
værdierne. Det er i den forstand Rokeach kan tale om, at man kan have 
forskydning i værdiprioriteringerne (’hierarki’), samtidig med at den 
grundlæggende værdistruktur er relativt stabil.  
 
Hvor stabilt/’enduring’ er så et personligt værdisystem? Rokeach har lavet et 
ganske omfattende ’test-retest’-analysearbejde med sit værdi-instrument RVS 
og diverse respondent-grupper (samt forskellige målemetoder, typisk ranking-
procedurer). Med den optimale ranking-metode (udformning ’D’) viser det sig, at 
college-studerende over 3 uger har en test-retest-reliability median (korrelation) 
på 0.72-0.78, højest for de værdier som handler om ønskværdige finale 
tilstande. Efter 14-16 måneder er de tilsvarende værdier faldet til 0.61-0.69. 
Som anført af Rokeach er de relativt høje sidste værdier: ”especially noteworthy 
because they suggest an impressive degree of value system stability among 
college students over relatively long periods of time”. (Rokeach, 1973 p.32-33). 
Yngre elevgrupper har mindre stabile værdistrukturer, således opnår han 
correlationer fra 0.53 til 0.62 med elever på 7. klassetrin. Strengt taget er 
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analysen af værdistabilitet her overlejret med reliabilitetsniveauet for 
instrumentet. Det er lidt uklart, hvorledes en udskilning af de to aspekter vil 
påvirke de umiddelbare test-retest-mål for værdi-system-stabilitet. 
 

• Værdier er ikke knyttet til objekter eller situationer 
o “a value transcends objects and situations” (Rokeach, 1973 p.18) 
o “values transcend specific actions and situations”  (Schwartz, 1997 p.70) 

Her har vi een væsentlig forskel på værdier og ’holdning til’ og interesse: 
værdier anses at befinde sig på et dybere lag, således at det samme 
værdisystem bliver bragt ind i evalueringen af forskellige konkrete objekter og 
situationer.  
 

• Værdier ’guider’ beslutninger, handlinger, evalueringer, m.m. 
• which influences the selection of available modes, means and ends of 

action”  (Kluckhohn, 1951 p.395) 
• “Think of values as standards that guide ongoing activities, and of value 

systems as general plans employed to resolve conflicts and to make 
decisions” (Rokeach, 1973 p.12) 

• “Values guide the selection or evaluation of behavior, people, and 
events”. (Schwartz, 1997 p.70)  

 
Værdier er således en slags grundlag og forløbere for evalueringer, handlinger 
m.m., men ikke i nogen simpel deterministisk form. Derfor brugen af ordet 
’guide’. Værdierne kan ses som en slags ’strukturerende strukturer’ eller filtre, 
hvorigennem vore evalueringer og handlinger bliver til.  

 
Der vil altså være en tendens til overensstemmelse mellem værdisystem og 
handling (’value congruent action’, (Verplanken and Holland, 2002)). I praksis 
vil den enkelte dog have et værdisystem med flere værdier (Maximalt altså 
ifølge Rokeach: 36 stk, Schwartz: 56 stk) end det er muligt samtidigt at 
håndtere i den bevidste del af hjernen. Dermed bliver den enkelte værdi’s 
placering i værdi-hierakiet (evt. som ’value-centrality-to-Self’, (Verplanken and 
Holland, 2002)) eller situations-bestemt ’saliency’ måske afgørende for om en 
given værdi bringes i spil i bestemt situation. Yderligere flertydighed kan opstå, 
når en potentiel handling ikke kun knytter sig til én værdi, men samtidigt 
relaterer sig til flere – og måske noget forskellige værdier. Så opstår 
muligheden for ambivalens og tilsyneladende inkonsekvens i den manifeste 
adfærd.  
 
Rokeach anfører (p.18), at ”Values occupy a more central position than 
attitudes within one´s personality makeup and cognitive system, and they are 
therefore determinants of attitudes as well as of behaviour”. Denne plausible 
teoretiske forankring af værdier som forudsætning for evaluering og ‘holdning 
til’ testes i et senere kapitel (p.95) i form af en hypotese: ”if it is indeed the case 
that a relatively small number of human values can be conceptualized as the 
core cognitive components underlying the thousands of attitudes that people 
hold…”. Konklusionen på denne undersøgelse formuleres (p.117): “Virtually all 
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the attitudes considered in this chapter are found to be significantly associated 
with some cluster or subset of terminal and instrumental values.” 
 

2.4 Opsummering – en integreret social-psykologisk model 
Diskussionen i det foregående har forhåbentlig tydeliggjort begrebernes betydning, 
deres ligheder og forskelle. I lyset af denne redegørelse vil de kunne placeres i 
følgende overordnede model. Så vidt vides er det første gang, at samtlige 
begreber er blevet placeret i én model, som rækker helt fra internaliserede værdier 
til manifest adfærd.  
 
Modellens højre (skraverede side) er grundlæggende TPB placeret på en 
baggrund af kulturel kontekst og situation. De noget nært synonyme begreber 
’attitudes’ og ’personal interest’ er blevet anbragt mere eller mindre oveni 
hinanden, samtidig med at deres indhold af ’String Feelings’ og ’Emotions’ er 
fremhævet. De socio-kulturelle aspekter er dels trukket ud i en selvstændig  faktor 
’Cultural Values, identities…” og dels indlejret som særlige komponenter af 
’Subjective Norm’ og PBC.  Alle tre faktorer refererer til den bredere kontekst som 
eleverne indgår i – omfattende deres liv i familie, skole og blandt venner. 
 
Signifikant i modellens venstre side er værdiernes centrale placering, som en 
væsentlig forløber for de ’attitude’ og ’personal interest’. Det mener jeg at have 
belæg for i den eksisterende litteratur. Øvrige boxe og relationer i dette område har 
jeg derimod mindre belæg for.  
 
Generelt gælder det, at modellen er et forsøg på at afklare, afgrænse og integrere 
(væsentlige dele af) eksisterende socialpsykologisk forskning. Den er etableret på 
basis af litteraturstudier – og har selvfølgelig kun status af at være en foreløbig og 
internalistisk model for, hvad der virker ind på unges holdninger og handlinger i 
relation til naturfag. Men: som sådan synes jeg den er ganske nyttig! I hvert fald vil 
den blive brugt i udviklingen af teorigrundlaget i kapitel 4. 
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Figur 2.3: Fra værdi til ’holdning til’ og handling – en integreret model (LK, 2005) 
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Kapitel 3. ”De to tårne” - forskning og forsknings-
paradigmer i studiet af elevers holdning til naturfag. 
“The twentieth century has seen the conflict between two main paradigms 
employed in researching educational problems. The one is modelled on the natural 
sciences with an emphasis on empirical quantifiable observations which lend 
themselves to analyses by means of mathematical tools. The task of research is to 
establish causal relationships, to explain (Erklären). The other paradigm is derived 
from the humanities with an emphasis on holistic and qualitative and interpretive 
approaches (Verstehen)” (Husén, 1997 p.17). 
 
Denne markante skillelinie, som generelt har præget den uddannelsesmæssige 
forskning, genfindes også indenfor forskningen om unges holdning til naturfag. Det 
er ikke så overraskende – mest tankevækkende er det måske, at den først bliver 
synlig i perioden efter ca. 1990. Det fremgår med stor tydelighed af de væsentlige 
relevante forskningsreviews  (Osborne et al., 1998; Schibeci, 1984; Schibeci, 1984; 
Gardner, 1975; Osborne et al., 2003b), at forskningen indenfor feltet siden 
1920’erne har været domineret af en social-psykologisk forskningstradition med 
kraftig inspiration fra naturvidenskab. Dominansen har været så massiv, at det 
giver god mening at tale om ’det konventionelle’ forskningsparadigme i tilknytning 
hertil. Først efter 1990 har et andet, ’interpreterende’, paradigme vundet indpas og 
været i klar vækst indenfor forskningsområdet. Med sit anderledes perspektiv, nye 
typer af  forskningsspørgsmål og kvalitative metodiske tilgange har det formået at 
generere nye indsigter, men ved at undlade at bringe sig i dialog med den 
konventielle traditions begreber (fx ”attitudes”) og indsigter, har paradigmets 
aktører i høj grad medvirket til at fremkalde en situation med to ufrugtbart ukoblede 
videnssystemer. Situationen svarer meget godt til Kuhn’s beskrivelse (Kuhn, 1970) 
, p. 109-110): 
“When paradigms change change, there are usually significant shifts in the criteria 
determining the legitimacy both of problems and of proposed solutions….” hvilket 
fører til, at aktørerne 
“inevitably talk through each other when debating the relative merits of their 
respective paradigms14.” Typisk henviser tilhængerne af det interpreterende 
paradigme da også til Kuhn, når de forfægter inkommensurabiliteten af de to typer 
af forskning (fx (Guba and Lincoln, 1988). Relative meriteringskampe forekommer 
også, fx når nogle interpretivister underkender legitimiteten af konventionel 
forskning på området: ”Many qualitative researchers, invoking the 
explanation/understanding distinction, claim that the genuinely and distinctively 
human dimension of education cannot be captured by statistical generalizations 
and causal laws.”(Walker and Evers, 1997 p.24)  
 
                                              
14 Thomas Kuhn’s sidestiller i sin klassiske The Structure of Scientific Revolutions (Kuhn, 1970) , 
videnskabelige paradigmeskift med revolutioner i de videnskabelige synsmåder og det 
videnskabelige grundlag. Disse revolutioner ses som værende så banebrydende, at videnskabens 
resultater vanskeligt kan overføres eller akkumuleres mellem paradigmer.   
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I dette kapitel vil jeg først beskrive de to forskningstraditioner og fremdrage 
væsentlige resultater opnået indenfor hvert af disse forskningsspor. Beskrivelserne 
vil være i fænomenologisk ’naturlig indstilling’, mens resultaterne vil blive anskuet 
oversigtsagtigt og med et vist metaperspektiv.  
 
Derefter vil jeg tydeliggøre, hvad jeg forstår ved et undervisningsmæssigt 
forskningsparadigme og diskutere det paradigmatiske grundlag for de to 
forskningstraditioner. Her vil jeg argumentere for, at en kvantitativ forskningstilgang 
ikke nødvendigvis må knyttes til et postpositivistisk forskningsparadigme, sådan 
som Guba & Lincoln (Guba and Lincoln, 1988) ellers anfører - med skelsættende 
virkning. Når man først har frigjort sig fra denne binding, indser man, at der er op til 
flere muligheder for at etablere et fælles paradigmatisk grundlag for typiske 
undersøgelser fra hver af de to forskningstraditioner. Dermed fjernes den helt 
grundlæggende begrundelse for, at forskningstraditionerne principielt og 
nødvendigvis udelukker hinanden og leverer inkommensurable resultater 
(’Oppositional Diversity Thesis’ (Walker and Evers, 1997 p.23). I denne afhandling 
vil jeg søge at etablere et fælles konstruktivistisk grundlag for de to 
forskningsindsatser.  
 

3.1 Den ’konventionelle’ forskning i elevers ’holdning til’ 
naturfag. 

3.1.1 Den konventionelle ’attitude’-forsknings fokus og metoder 
’Attitudes’ eller ’holdninger til’ angiver individets relation til personer eller 
fænomener i dets omverden – og hører som sådan umiddelbart under social-
psykologiens område. Som omtalt har det da også været et centralt social-
psykologisk forskningsområde siden 1920’ erne, kun nedtonet i et par årtier 
(1940’erne, 1970’erne) (Anderson, 1997 p.887).  
 
Husén (Husén, 1997 p.17-19) identificerer to historiske bidrag til udviklingen af det 
konventionelle paradigme indenfor den generelle uddannelsesforskning: et angel-
saksisk mix mellem en empiricistisk psykologi og naturvidenskabens metoder, 
samt et mere idealistisk kontinentalt spor, som fører over ’the Vienna Circle’ og den 
logiske positivisme. Den specialiserede forskning i ’attitudes’ har imidlertid været 
klart domineret af den angel-saksiske verden. Derfor virker det rimeligt, at bruge et 
E. Thorndike-citat som en markør for disciplinen i sin vorden:  
 
”It is the vice or the misfortune of thinkers about education to have chosen the 
methods of philosophy or of popular thought instead of those of science… The 
chief duty of serious students of the theory of education today is to form the habit 
of inductive study and learn the logic of statistics.” (E. Thorndike, 1903, loc. Cit. 
p.118 i Husen, 1997) 
 
Thorndike’s modvilje mod at basere sig på filosofi gjaldt i realiteten både for 
uddannelsestænkning og for forskning i uddannelse. Synspunktet synes at have 
kastet en lang slagskygge gennem det meste af den konventionelle ’attitude’-
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forsknings æra. I hvert fald er det  tankevækkende, at man sjældent ser en 
udfoldet eller refleksiv deklaration af det filosofiske grundlag for et studium indenfor 
det konventionelle paradigme. Faktisk er det ikke lykkedes mig, hverken i reviews 
(Gardner, 1975; Schibeci, 1984; Osborne et al., 2003b) eller i blot én enkelt af de 
mere end  50 artikler i min øjeblikkelige artikelbase over de seneste tyve års 
konventionelle ’attitude’-forskning, at finde ét tilfælde hvor de dybere 
paradigmatiske antagelser deklareres. Hvis sådanne antagelser nogensinde har 
været eksplicitte, er de i hvert fald ’gået under jorden’, som en slags oplevet 
‘selvfølgelighed’ i forskningstraditionen. Ved ikke synligt at forholde sig til og 
eventuelt revurdere grundlagsaspekter virker det i nogen grad selvforskyldt, når 
den konventionelle attitudeforskning fastholdes i et muligvis fortegnet og ’out-
dated’ positivistisk billede (Guba and Lincoln, 1994). Den konventionelle forsknings 
refleksivitet knytter sig udelukkende til det metodologiske niveau – og jeg er derfor 
henvist til at diskutere de mere grundlagsfilosofiske aspekter med dette niveau 
som udgangspunkt.  
 
Thorndike’s metodologiske prioriteringer har også præget den konventionelle 
forskning praktisk taget lige siden. Hans kraftige vægt på ’inductive study’ og 
statistisk generalisering foreskriver ikke kun forskningsmetoder og -procedurer, 
men implicit også udformningen af mulige forskningsspørgsmål, og de relevante 
rapporteringsformer.  
 
Forskningsspørgsmålene i den nyere ’attitude’-forskning falder oftest indenfor de to 
typer som Launsø et al (Launsø and Rieper, 2000) betegner som deskriptive eller 
forklarende. Begge spørgsmålstyper passer fint med Thorndike’s rekommandation, 
hvis blot man ellers vil anerkende statistisk kausalitet som en gyldig ’forklaring’. 
Som det vil fremgå, indgår dette som en del af den konventionelle forsknings 
paradigme. Typiske deskriptive forskningsspørgsmål forsøger at kortlægge 
elevernes holdninger til ét eller flere fag (fx (Angell et al., 2004; Havard, 1996).  
Spørgsmålene rettes til et bestemt alderstrin,  klassetrin (fx (Yager and Penick, 
1986) eller i sjældnere tilfælde til specifikke subkulturelle eller socio-økonomiske 
segmenter (fx (Atwater and Wiggins, 1995)). I sidstnævnte situation lægger de 
deskriptive forskningsspørgsmål op til en holdningsmæssig karakterisering af en 
bestemt targetgruppe fastlagt efter baggrundsparametre, eller ‘omvendt’, altså et 
forsøg på en baggrundsmæssig karakterisering af elever med en bestemt 
holdning, fx en positiv holdning til naturfag. Den sidste variant er på ét niveau 
deskriptiv, men indlejrer samtidig en hypotese om baggrundsparametre som 
forklaring. Sondringen mellem spørgsmålstyperne er således ikke altid knivskarp. 
Den rene forklarende spørgsmålstype søger typisk at fastlægge faktorer, der spiller 
ind på elevernes holdninger, samt deres relative betydning i så henseende (fx 
(Simpson and Oliver, 1990; Haussler and Hoffmann, 2000). En særlig variant af 
den forklarende type fremkommer, når fokus for forskningsspørgsmålene flytter fra, 
hvorledes holdninger konstitueres til mulige effekter af dem. Meget ofte forbindes 
målte attituder med faglige præstationer (‘achievement’) eller direkte handling, fx i 
form af tilvalg af HN-fag eller anden videregående naturfaglig uddannelse. 
Holdnings-handlingsrelationen behandles ofte ‘i bakspejlet’, d.v.s. man prøver ud 
fra faktisk observerede tilvalg at opbygge en model for betydningen af elevernes 
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’holdning til’ naturfag eller delkomponenter heraf ((Crawley and Koballa, 1994; 
Haussler and Hoffmann, 2000). I sjældne enkelttilfælde drives undersøgelsen dog 
af et ønske om forudsigelse (Stokking, 2000).   
Den konventionelle forsknings spørgsmål inddrager ganske mange forskellige 
faktorer som mulige ’forklarende variable’ i udviklingen af elevers ’holdning til’ 
naturfag. Gardner  (Gardner, 1975) og med mindre justeringer også de senere 
reviews, sondrer mellem en række personal  variables (cognitive variables, 
personality, sex) og opdeler de relevante omgivelser i structural variables (typisk 
baggrundsfaktorer, fx socio-økonomisk baggrund, land/by, familieforventninger og -
støtte), school variables og de klasserumsnære curriculum- & classroom/teacher-
factors. Denne opdeling forekommer fornuftig, idet den mere eller mindre udtrykker 
variablenes ‘afstand’ til undervisningssituationen. Overordnet kan de forklarende 
variable i forskningsfeltet således illustreres med følgende to-aksielle figur:15 
 

Baggrunds- og
familievariable Skolevariable

Klasserum-,
lærer- &

curriculumvariable

Personligt
system

individuel

socio-kulturel

nærhed til
undervisning

afstand til
undervisning

 
 
Figur 3.1: Kategorier af forklarende variable i den ‘konventionelle’ forskning I unges ‘holdning 
til’ naturfag (’attitude towards science’) 

 
Forskningstraditionen er karakteriseret ved at være empirisk modelgenererende og 
ved kun sjældent at være forankret i en egentlig teori16. Een af de relativt få 
undtagelser er R. Moos’s meget brugte  instrument CES (”Classroom Environment 
Scale”, (Moos, 1979 p.5). I den underliggende model skelner Moos på bedste 
social-psykologiske vis mellem to hovedkategorier af faktorer: Personal System 
(sociodemographic variables, expectations, personality factors, coping skills) 
overfor Environmental System (physical setting, organisational factors, human 

                                              
15 Ovenstående figur kan samtidig bruges til en grov tematisk karakterisering af undersøgelser. 
PISA 2006 (ref !) forsøger fx at indfange elevernes holdning til naturfag med mulige koblinger 
primært til baggrundsvariable og skolevariable. Intentionen er at etablere links mellem disse 
faktorer, holdning til naturfag og elevernes score i den faglige test. ROSE-undersøgelsen (Sjøberg 
and Schreiner, 2005) vægter noget anderledes, idet den primært søger at forbinde elevernes 
holdning til naturfag med curriculumpreferencer og visse personlige aspekter. 
 
16 Ramsden (Ramsden, 1998 p.129) anfører fx: ”There may be a need to consult appropriate 
psychological theory on attitude development if an intention is to use the findings to inform teaching 
or curriculum planning” 
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aggregate, social climate)17. Her bemærker man, at Moos har integreret dele af de 
strukturelle familie- og baggrundsvariable i sit Personal System. Det virker 
umiddelbart forplumrende for en klar opdeling på basis af indvirkende faktorer, 
men tjener til at anskueliggøre en mekanisme: at baggrundstrukturer via 
primærsocialiseringen internaliseres og efterfølgende påvirker de unges 
holdninger, fx til naturfag. 
 
Den forklarende forskning kan ikke positioneres entydigt i figur 3.1, men tendensen 
er dog at klasserums-, lærer- og curriculumvariablene indgår med størst og 
undertiden endda altafgørende vægt (fx (Myers and Fouts, 1992; Wubbels and 
Levy, 1993; Krogh and Thomsen, 2000c).18 Ud fra en interventionsbetragtning er 
dette et relevant fokus, men nærværende undersøgelse vil argumentere for, at det 
er en urimelig reduktion af problemstillingen. Unges ’holdning til’ naturfag er ikke 
udelukkende et spørgsmål om, hvad der sker i undervisningen. Situated interest 
skabes ganske rigtigt i og af situationen, men som tidligere omtalt er der en 
uafklaret vej herfra og til en mere vedvarende positiv ’holdning til’ (‘personal 
interest’) naturfag. Elevernes forestillinger om naturfag udspringer ganske vist af 
læringsmiljøet, men ’holdning til’ involverer også en personlig afvejning i forhold til 
et relativt stabilt værdisystem, som kun påvirkes indirekte af det situationelle. Det 
er derfor principielt en misforståelse, hvis fokuseringen på faktorer i læringsmiljøet 
bliver til en reel dekobling af de kraftigst socialiserende baggrundsstrukturer, 
såsom familie og kammeratskabsgrupper.. 
 

Valget af undersøgelsesmetode er i den konventionelle deskriptive og forklarende 
tilgang til gengæld rimelig entydigt: der er næsten udelukkende tale om kvantitative 
undersøgelser, baseret på verbale spørgeskemaer. Andre varianter, fx ’projektive 
teknikker’  (Anderson, 1997), p. 891-892), forekommer stort set ikke. Situationen 
beskrives meget rammende af Ramsden (Ramsden, 1998) , p. 130): ”An analysis 
of reported studies reveal a heavy reliance on inventories  and scaling techniques 
to gather data. A large number of interest or attitude inventories have been 
developed, commonly emplying measurement scales such as Likert-type scales 
[adskillige ref.], Thurstone-type rating scales [ref] and semantic differential scales.”  
Instrumenterne indsamler typisk elevernes familiebaggrund, selv-opfattelser og 
deres oplevelse af læringsmiljø. Denne forskningsmæssige basering på elevernes 
subjektive perceptioner har for alvor vundet indpas efter Wahlberg (Wahlberg, 
1968) og repræsenterer en opblødning af den forudgående positivistiske tendens 

                                              
17 Human aggregate er måske ikke helt indlysende, men står for en samlet karakterisering af 
eleverne i det nære sociale miljø m.h.t. alder, køn, evner og socio-økonomisk baggrund. Moos 
anfører i den forbindelse (p. 8), at denne størrelse er begrundet i ”the notion that most of the social 
and cultural environment is transmitted through other people”. 
18 Dette kan måske ses som en afspejling af, at et relativt situeret læringssyn har vundet frem siden 
udgivelsen af Lave og Wenger’s øjeåbnende bog Situated Learning (Lave and Wenger, 1991). Det 
er fristende, at extrapolere at ikke kun læring i naturfag, men også holdning til naturfag er indlejret i 
den umiddelbare undervisningskontekst. Det er imidlertid at gå lige fra den ene yderlighed, såfremt 
man udelukkende fokuserer på det situerede. Afhandlingen her vil prioritere samspillet mellem 
Personal System og det situerede Environmental System.  
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til kun at anerkende objektiviserede data, fx klasserumsobservation af manifest 
adfærd.  
De enkelte spørgsmål udarbejdes mere eller mindre i overensstemmelse med  
”’informal criteria’ for writing statements for inclusion on attitude scales” og 
retningslinier for den sproglige formulering, som beskrevet af Anderson 
((Anderson, 1997 p.888).  
Spørgsmålene operationaliserer ’holdning til’ på meget forskellige måder, fx  

- “Scientific work would be too hard to me” (SAI II, (Moore and Foy, 1997) ) 
- ”Science is useful for the problems of everyday life” (ATSI, Attitude toward 

science inventory, fra een ud af de 6 underdimensioner, (Gogolin and 
Swartz, 1992)). 

- “I like science” ( fra en af 15 underdimensioner (Simpson and Troost, 1982)) 
 
Forskelligheden udtrykker to ting: for det første, at der ikke eksisterer én 
forskningsmæssig konsensus omkring forståelsen af begrebet ’holdning til’. Det er 
et problem, som ifølge Ramsden er en væsentlig årsag til forskningsfeltets 
begrænsede evne til at genere kumulativ og koherent viden. En anden 
nærliggende årsag er, at enhver spørgeskemaundersøgelse er en 
forhåndsafgrænsning af undervisningsrummets kompleksitet - der er aldrig 
spørgsmål nok til at indfange alt. Med forskellige afgrænsninger og forskydninger i 
fokus er det selvsagt vanskeligt, at sammenstykke ét samlet billede af 
genstandsfeltet.  
 
Et mere principielt problem er, at der hersker (overraskende) stor enighed om, at 
opfatte ’holdning til’ naturfag som en multidimensional konstruktion. Derfor søger 
man at etablere forskellige ‘skalaer’, med spørgsmål som indfanger forskellige 
aspekter/dimensioner. En skala er ikke et vilkårligt sammenrend af spørgsmål, 
men et sæt af spørgsmål som opfylder kravene om intern konsistens og  uni-
dimensionalitet. Gardner (Gardner, 1995), p.83)  påpeger en pæn række ’Flaws in 
the literature’, væsentligst at unidimensionalitetskravet ikke bliver opfyldt. Disse 
egenskaber kan ellers relativt nemt checkes for et givet sample via standard-
statistiske procedurer (via henholdsvis Cronbach alpha-beregning og 
faktoranalyse, se uddybning i kapitel 5).  
Attitude-spørgsmål og -skalaer bør selvfølgelig kunne levere et fornuftigt mål for 
elevers ’holdning til’ naturfag. Det forudsætter først og fremmest, at forskeren har 
formået at operationalisere sit begreb om fx ’holdning til’ fysik på en rimelig måde i 
spørgsmålene. Denne ’construct validity’ (Cohen et al., 2000 p.110) kan kun 
efterprøves ved at sammenligne med andre begrebssætninger i 
forskningslitteraturen (og da de er noget forskellige, vil det konkret være nemt at 
argumentere for en vis ’contruct validity’). Derudover skal hele spørgeskemaet 
indeholde spørgsmål, som i indhold og vægtning dækker forskningsspørgsmålet 
ind, d.v.s. gør det muligt at besvare det (’content validity’). Datakvaliteten afhænger 
i høj grad også af, om respondenterne opfatter/konstruerer spørgsmålene på den 
intenderede måde (en pointe jeg vil vende tilbage til senere i kapitlet). Denne type 
af validitet checkes normalt via pilotafprøvninger af spørgeskemaet – og i 
sjældnere tilfælde  via interviews med respondenter efter besvarelsen af 
spørgeskemaet. 
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Samples ligger normalt i intervallet fra nogle få hundrede til op imod ti tusinde.  
 
Databehandlingen foregår med avancerede statistiske programpakker (SAS, 
SPSS eller tilsvarende) og et stort sortiment af standardprocedurer (principal 
component analysis, factor analysis, correlation, ANOVA, multiple regression 
analysis, path analysis etc….). 
Dette paradigmes forskning har sin styrke, når det handler om at finde det typiske, 
det repræsentative, det deskriptive, fx hvordan tingene forholder sig.  Forskningen 
kan generere ’forklaringer’ i form af statistiske sammenhænge og modeller, fx ved 
at pege på at der er en bestemt sammenhæng. Hvorfor den givne sammenhæng 
er der, d.v.s. spørgsmål om mekanisme og medieringsprocesser evner forskningen 
i sin hidtidige udformning ikke at give fyldestgørende svar på. En sådan forståelse 
af sammenhænge kunne principielt opnås ved at kombinere den empiriske og 
statistiske tilgang med en forankring i psykologisk eller sociologisk teori.  
Forklaringskraften gælder altså kun bestemte typer af spørgsmål, og ’forklaring’ 
rækker ikke dybere end til at være ’sandsynliggørelse’ indenfor det konventionelle 
paradigme. Da korrelationer ikke skelner mellem årsag og virkning kan man ikke i 
strikt forstand udtale sig om kausalitet. Alt i alt betyder dette, at resultaterne, fx de 
empiriske modeller, ikke kan have status af lovmæssigheder. I den forstand er det 
svært at hæfte prædikatet nometetisk på konventionen.  
 
Rapporteringsformen indenfor den traditionelle attitude-forskning er karakteriseret 
ved at den aktuelle undersøgelse relateres til anden forskning, men meget 
sjældent i forhold til teori – og at der aldrig forekommer deklaration af det 
filosofiske grundlag (epistemologi og ontologi) for undersøgelserne. Tyngdepunktet 
i rapporteringen er sædvanligvis en omtale af de anvendte instrumenter, samt 
resultater i form af tabeller og diagrammer. Resultaterne fremstiller ’det 
gennemsnitlige’ eller ’det typiske’ på en dekontekstualiseret form.  
Den statistiske generalisering, den dekontekstualiserede form, samt den nøgterne 
sprogbrug19 signalerer tilsammen en (givetvis overdreven) almen gyldighed og 
’uhildethed’. Konklusioner underbygges sædvanligvis med statistiske kvalitetsmål, 
såsom signifikansangivelser (default p<0.05) for korrelationskoefficienter og 
særlige ‘overall goodness of fit’-tal (se fx (SAS-Institute, 1994 p.18) og (Tuijnman 
and Keeves, 1997 p.631) for regressionsanalyse og ’path-analysis’ respektivt). 
Kausalitetsforbehold nævnes hyppigt, men får almindeligvis ingen konsekvens når 
konklusionen skal drages. 

3.1.2 Resultater af den konventionelle forskningsindsats. 
Den konventionelle forsknings resultater er ikke helt så konsistente, kumulative og 
overbevisende, som man kunne ønske sig det. Det bliver ganske tydeligt, når man 
laver et metastudie på basis af de eksisterende reviewartikler (jf Bilag 3.1). I de to 
nyeste indgår også resultater fra interpreterende studier, men med så ringe 

                                              
19 Guba og Lincoln’s (Guba and Lincoln, 1994 p.112) karakteriserer ’den stemme’ hvormed 
forskning præsenteres indenfor forskellige forskningsparadigmer – og deres betegnelse ”(Voice of 
a) disinterested scientist’ dækker den anvendte fremstillingsform godt. 
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vægtning, at det forekommer rimeligt at bruge reviewet som et udtryk for den 
konventionelle forsknings formåen. Metastudiet demonstrerer, at 
forskningsparadigmet har haft størst succes med at generere (nogenlunde) 
konsistente resultater vedrørende betydningen af læringsmiljøet og en række 
forskellige enkeltfaktorer heri. Mere utilfredsstillende er det, at forskningen til dags 
dato ikke har været i stand til at levere ét fyldestgørende bud på principper for 
udformningen af et holdningsfremmende curriculum, jf. (Osborne et al., 2003b)20. 
Endelig er det påfaldende, at forskningens fokus i de seneste tiår er drejet væk fra 
de personlige og strukturelle baggrundsvariable til i meget høj grad at centreres 
omkring klasserummet. Denne ensidige fokusering virker paradoksal, når man 
betænker, at det sker samtidig med opblomstringen af et socio-kulturelt 
forskningsparadigme, hvor kulturel baggrund (d.v.s. forhold udenfor klasserummet) 
i allerhøjeste grad også spiller ind, både på forholdet til naturfag og på 
karriereaspirationer i.f.t. naturvidenskab. Nærværende studium er et forsøg på at 
overskride denne begrænsing og koble personlige/baggrundsstrukturelle faktorer 
sammen med forhold i læringsmiljøet i en teori for dannelse af holdning til naturfag. 
 
Schibeci (Schibeci, 1984), p.46) konkluderede beskæmmet i sit review på basis af 
mere end 200 ’attitude-studies’ fra den foregående syv-årsperiode:  
'It is disappointing that the set of conclusions which can be drawn form such a 
large body of literature is so limited'. 
Som én mulig begrundelse angav Schibeci: ”One problem which plagues attitude 
research is the lack of a theoretical framework”(p. 43). Ramsden (Ramsden, 1998) 
leverer en tilsvarende beskrivelse, og hæfter sig især ved manglen på teoretisk og 
begrebslig klarhed som årsag til den relative mistrøstighed. Gardner (Gardner, 
1995) kritiserer skarpt en række mere teknisk orienterede ’methodological flaws in 
the literature’. Væsentligst her er det nok, at forskningen mangler fælles begreber, 
‘advanced organizers’ og i bedste fald en fælles referenceramme til at sikre 
koherens og fremdrift. 
 
Som antydet at metaanalyseoversigten er der mere eller mindre konsistente 
resultater på en række delområder. Nogle af de væsentligste indsigter vil kort blive 
omtalt i det følgende:  
 
'Sex is probably the single most important variable related to pupils´ attitudes to 
science'. Dette var Gardners oprindelige formulering  (Gardner, 1975 p.22) – og 
den er blevet genbrugt i samtlige reviews siden. Drenge er mere glade for især 
fysik end piger, og de vælger A-niveau-fysik med en højere frekvens. Blandt de 
matematiske 2.g’ere i år 2000-årgangen i DK valgte således 19% af drengene og 
kun 6.4 % af pigerne HN-fysik (Krogh and Thomsen, 2001). I et senere paper 
diskuterer Reid & Skryabina (Reid and Skryabina, 2003) denne kønsulighed mod 
skotske erfaringer og foreslår, at dele af denne kan fjernes ved at ændre på 
curriculum, idet 'girls are more drawn to those themes that are perceived to have a 

                                              
20 ROSE-undersøgelsen er et forsøg på at imødegå dette, idet den systematisk kortlægger 15 
åriges emnemæssige præferencer indenfor naturfag. Desværre giver den ingen svar på, hvorledes 
elevernes præferencer udvikles over tid. Det er også et spørgsmål om emnemæssige præferencer 
løsrevet fra selve undervisningssituationen er meningsfulde forklarende variable ift. attitude. 
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high social relevance, while boys tend to be more attracted to those themes that 
are perceived to have a high mechanical or practical relevance' (p. 533). 
I tråd med dette citerer Osborne et al (Osborne et al., 2003b) Lightbody for at sige 
”The current focus of interest on technological matters is not of central interest to 
girls”. Imidlertid fremfører de også andre potentielle forklaringer, fx at 
naturvidenskab er ”inherently at odds with feminine values” (p. 1063). Denne 
henvisning til et ’attitude’ afspejler et eventuelt  misforhold mellem elevens værdier 
og fagets er i perfekt overensstemmelse med grundsynspunktet i nærværende 
studium.  
 
Et andet konsistent resultat er udtrykt af Yager og Penick (Yager and Penick, 
1986):  
'The more years our students enroll in science, the less they like it. Obviously, if 
one of our goals is for students to enjoy science and feel successful at it, we 
should quit teaching science in third grade’. Piburn & Baker (Piburn and Baker, 
1993) foreslår tre mulige forklaringer på dette, som alle holder sig indenfor det 
klasserumsnære: den tiltagende abstraktion og komplexitet undervejs i skolens 
naturfagsundervisning, aftagende muligheder for elev-elev- og elev-
lærerinteraktion, samt stigende fokus på ‘afregning’ og egentlig testning. Såvidt 
vides er disse forklaringer aldrig blevet direkte efterprøvet, formentligt fordi noget 
sådant kræver detaillerede longitudinale studier. Undervisningsmæssig 
kompleksitet er heller ikke helt nem at indfange, selvom der foreligger taxonomier 
til formålet (Bloom, 1970; Biggs and Collins, 1982). Hvis koblingen mellem 
undervisningsmæssig kompleksitet og holdning til faget er reel, skulle man 
imidlertid forvente, at se den afspejlet i forholdet mellem subjektiv kompleksitet og 
holdning til faget. Her vil man kunne bruge flere forskellige indikatorer for subjektiv 
kompleksitet, fx elevens faktiske præstationsniveau (’achievement’) eller elevens 
faglige selvværd/selvtillid21. Resultaterne afhænger drastisk af, hvilken indikator 
man vælger her: metaanalyse angiver således en særdeles moderat correlation på 
0.11 mellem ’attitude’ og ’achievement’. Dette er måske ikke så overraskende, idet 
reviews og enkeltstudier har godtgjort, at der er en sammenhæng mellem kognitive 
elevvariable og affektive aspekter (såsom ’attitude’), ”but the link is weak” 
((Schibeci, 1984), p.45). Psykologisk distinkt herfra er oplevelsen af at have 
let/svært ved naturfag. Faktisk formåen og naturfagligt selvværd følges kun i ringe 
grad ad, fx er mange elever hurtige til at rubricere dårlige præstationer som 
‘uheldige omstændigheder’, hvorved deres naturfaglige selvværd forbliver 
’urimeligt’ højt. Ganske uomtalt i diverse reviews peger mange studier konsistent 
på betydningen af, at man opfatter sig selv som ‘god til naturfag’. Haladyna 
(Haladyna et al., 1982) konkluderer i den forbindelse: 'student attitudes towards 
science are powerfully related to both students´ sense of the importance of science 
and their level of fatalism' . (‘Fatalisme’ blev i sammenhængen målt med udsagn af 
typen:I'm not the type to do well in science', hvilket klart gør det til en indikator for 
selvværd/selvtillid ). Simpson & Oliver (Simpson and Oliver, 1990) får en 
korrelation mellem ’attitude towards science’ og naturfagligt selvværd af 

                                              
21 Strengt taget er der tale om to psykologisk distinkte grupper af forestillinger: Selvværd (’Science 
Self-Concept) og Faglig Selvtillid (”Efficacy”, efter Bandura (Bandura, 1997) ) 
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størrelsesordenen 0.6, hvilket potentielt gør denne relation til den mest 
betydningsfulde. Tilsvarende finder Häussler & Hoffmann (Haussler and Hoffmann, 
2000), at selvværd i faget fysik er den væsentligste ’predictor’ i en multidimensional 
regressionsmodel for holdning til fysik. Simpson et al (Simpson and Oliver, 1990) 
har også fundet, at naturfagligt selvværd på 10. klassetrin er en glimrende 
’predictor’, når man søger at modellere elevers valg af frivillige fortsætter kurser 
(’High School’) indenfor naturfag. Osborne et al (Osborne et al., 2003b) har som 
det eneste review fat i fænomenet via deres omtale af ’perceived difficulty of 
science’, bl.a. med henvisning til (Havard, 1996). Der gives imidlertid ikke nogen 
egentlig konklusion, og måske anskues problemet for isoleret som et 
curriculumproblem. 
 
Som det fremgår af metaoversigten har den seneste periode primært bidraget til at 
afklare forhold ved naturfaglige læringsmiljøer, som påvirker elevernes holdning til 
fagene. Fouts & Myers (Fouts and Myers, 1992) finder den mest positive 
elevholdning i relation til undervisning, hvor eleverne får mulighed for involvering 
og for at udvikle gruppetilhørsforhold, samtidig med at læreren yder støtte og 
tilvejebringer struktur og fornyelse. Disse ingredienser går igen i mange studier. 
Woolnough overlapper delvist med sin karakterisering af ’den gode 
naturfagslærer’: fagligt entusiastisk, formår at relatere stof til elevernes hverdag, 
evner at gennemføre velstrukturerede og spændende timer, udviser forståelse 
overfor elever og villighed til at bruge tid på dem, såvel i som udover timerne. 
Wubbels og Levy (Wubbels and Levy, 1993) finder helt tilsvarende, at et positivt 
affektivt udbytte er forbundet med dimensionerne Leadership, Helping/Friendliness 
og Understanding i deres ’Questionnaire on Teacher Interaction’ (QTI). Ebenezer & 
Zoller (Ebenezer and Zoller, 1993) konkluderer: ”Teaching style appears to be the 
major determinant of high school students’ attitudes towards science teaching and 
school science”. Krogh & Thomsen (Krogh and Thomsen, 2000c) opererer også 
med begrebet ’undervisningsstil’ og finder, at undervisning som forener faglighed 
og struktur fra traditionel fagcentreret undervisning med konstruktivistisk 
orienterede undervisningsformer vurderes mest positivt af elever.  
 
Forskningen vedrørende betydningen af familie- og baggrundsvariable er hverken 
udfoldet eller entydig. Nogle forfattere har hævdet, at sådanne klasserumsfjerne 
parametre ikke har direkte indflydelse på elevers holdning til fagene: Haladyna et 
al (Haladyna et al., 1982), p.685) skriver således eksplicit: ”There is no evidence to 
support any meaningful relationships between exogenous student variables and 
science attitudes.” Samme opfattelse har Simpson & Oliver (Simpson and Oliver, 
1990), p.13), som opsummerer: “School, particularly classroom, variables are the 
strongest influences on attitudes towards science. While individual and home 
influences contribute significantly to this foundation, it is clear from this study that 
the basic feelings an adolescent formulates towards the enterprise of science and 
towards their further involvement with science courses is in large measure 
mediated by the science classroom”. Imidlertid viser disse forfatteres egne tabeller, 
at der er en correlation mellem ’attitude’ og såvel Science Self-Concept som den 
direkte baggrundsvariabel Father’s attitude towards science på henholdsvis 0.58 
og 0.40, henholdsvist. Marjoribanks (Marjoribanks, 2002) tillægger familie- og 
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baggrundsvariablene en fundamentalt anderledes betydning, idet han på basis af 
store elevsamples forsøger at formulere en empirisk ’context theory’ for elevers 
udbytte i skolesystemet.  
Det er grundholdningen i denne afhandling, at familie- og baggrundsvariable også 
har betydning for unges forhold til naturfag, om end indirekte og medierende. 
Familiebaggrunden påvirker via primærsocialiseringen elevens værdistruktur, som 
så efterfølgende influerer holdningen til naturfag. Haladyna et al, som tidligere altså 
afviste betydningen af ’exogenous variables’, leverer selv et eksempel på at disse 
har en indirekte påvirkning, idet deres faktor ’Importance of science’ (med 
spørgsmål a la: ”science is a worthwhile and necessary subject”) indgår med stor 
vægt i deres model for ’attitude’. ’Relevans’ og ’nødvendighed’ er afvejninger 
knyttet til værdier og karriereaspirationer, som i vid udstrækning skabes af familie, 
rollemodeller, medier m.m.  Betydningen af personlige værdier i relation til ’attitude’ 
er kun sporadisk belyst i forskningslitteraturen. Worthley (Worthley, 1992) er 
undtagelsen her, idet hun påviser, hvorledes uoverensstemmelse mellem elevers 
opfattelse af egne værdier og deres opfattelse af naturvidenskabens værdier (ikke 
naturfagets) i realiteten forhindrer dem i at fortsætte med faget i videregående 
forløb. Grundideen i Worthley’s studium er meget beslægtet med tænkningen bag 
nærværende forskningsrapport, hvilket vil blive tydeliggjort senere. Det er dog en 
begrænsende omstændighed ved studiet, at værdianalysen kun udspilles indenfor 
to præfabrikerede og meget afgrænsede værdimønstre, care og justice. 
Anderledes og muligvis svagere eksempler på ekstern indflydelse kan nævnes: 
Simpson et al (Simpson and Oliver, 1990) finder betragtelig korrelation mellem 
elevers holdning til naturfag og deres kammeraters ditto (uden at ’kammerater’ her 
udelukkende henviser til klassekammerater). Endelig har en række studier 
demonstreret, at baggrundsvariablene spiller ind på ’achievement’ (fx PISA 
(Programme for International Student Assessment, 2000)) og på 
selvværd/’efficacy’ (fx (Bandura et al., 2001)). Siden’achivement’ korrelerer 
moderat og selvværd kraftigt med ’attitude’ synes den postulerede forbindelse at 
være sandsynliggjort.  
 
Hermed afsluttes den relativt omfattende redegørelse for den konventionelle 
forskning i elevers holdning til naturfag. Omfanget afspejler dels den massive 
dominans som denne forskning har (haft) på området, dels et behov for 
eksplicitering af det manifeste metodologiske niveau, med henblik på senere i 
kapitlet at kunne udkrystallisere og/eller reformulere de mere filosofiske antagelser, 
som ligger til grund for forskningsparadigmet.  
 

3.2 Det interpreterende paradigme i forskningen omkring 
elevers forhold til naturfag. 

3.2.1 Forskningsmæssigt fokus og metode for den ’interpreterende’ 
forskning i elevers forhold til naturfag. 
Husén (Husén, 1997), p. 17) anfører tre forskellige grundlagskilder til det 
interpreterende paradigme, som bliver synligt i ’attitude’-forskningen fra ca. 1990. 
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Først og fremmest er der et udspring i det 19. århundredes tyske idealisme, 
dernæst et fænomenologisk med oprindelse i E. Husserl (1859-1938) – og endelig 
et afsæt i ’Kritisk Teori’ i forlængelse af ’Frankfurter-skolen’ (Adorno, Horckheimer 
og Habermas). Fænomenologien kan opfattes som en særlig variant af 
konstruktivisme (Rasmussen, 2004), p.16) og indgår under denne betegnelse i 
Guba & Lincoln’s skematiske opdeling (Guba and Lincoln, 1994). Inddragelsen af 
konstruktivisme i det interpreterende paradigme rimeliggør at man tilføjer en fjerde 
grundlagskilde, i form af Piaget’s erkendelsesteori [i V. Glasersfeld bearbejdning]. 
 
I almindelighed anvender den interpreterende forskning slet ikke termen ’attitude’ – 
den er formentlig for snæver og atomiserende for denne forsknings mål og 
selvforståelse, jf. nedenstående diskussion. Imidlertid er en del af forskningen 
særdeles relevant for forståelsen af, hvordan de unge forstår sig selv i relation til 
naturfaget – og dermed for ’attitude’. 
 
I almindelighed er forskningen indenfor det interpreterende paradigme langt bedre 
end dets konventionelle modstykke til at deklarere sit teoretiske udgangspunkt. 
Blandt de deklarerede er der ganske få fænomenologiske (fx (Kozoll and Osborne, 
2004)22 og en række forankrede i et kritisk (ofte feministisk) teoretisk 
forskningsperspektiv (fx (Barton and Yang, 2000; Brickhouse and Potter, 2001). 
Langt den største del af den interpreterende forskning i unges forhold til naturfag er 
imidlertid kultur-antropologiske og etnografiske studier, ofte med udgangspunkt i 
Geertz’s (fx (Aikenhead, 1996; Crawford et al., 1999). De kultur-antropologiske 
studier knytter forbindelsen til tysk idealime omkring år 1900, idet såvel Geertz’s 
’interpretive anthropology’, som Garfinkel’s  ’Ethnometodology’ (ligesom  i øvrigt 
den filosofiske antropologi’s Grand Old Man G. H. Mead) henter væsentlig 
inspiration hos W. Dilthey (1833-1911). Dilthey bidrog i den tyske  ”Metodenstreit” 
(fra ca. 1883) til at  udskille humanvidenskaben (’Geisteswissenschaften’) fra 
datidens betræbelse hen imod en positivistisk enhedsvidenskab. For ham var 
humanvidenskab orienteret mod forståelse af det unikt menneskelige, af det hele 
menneske i dets kontekst (’Sinnzusammenhang’): ”his was an interpretive, 
individualizing, "psychological" sociology” (Bakker, 1999). Den humanistiske 
forsknings genstand er handlende væsener med intentioner og værdier. Da de 
forskellige videnskaber orienterer sig mod forskellige genstandsområder indebærer 
dette ifølge Dilthey forskellige bestræbelser. For at tydeliggøre disse indførte han 
distinktionen mellem Verstehen og Erklären, hvilket er oprindelsen til den 
paradigmatiske skillelinie mellem forståelse og forklaring, som udtrykkes i dette 
kapitels indledningscitat. Det præcise indhold af Dilthey’s Verstehen hersker der 
dog en vis uenighed om. Eliaeson skriver fx: ”Because of the nature of these 

                                              
22 Fænomenologisk uddannelsesforskning beskæftiger sig med, hvorledes mennesker konstituerer 
deres verden og lærer at handle i den (Erickson, 2000 p.281). Mest kendt er nok Marton’s 
Phenomenography, som han selv beskriver kort og informativt: ”Phenomenography is the emprical 
study of the limited number of qualitatively different ways in which various phenomena in, and 
aspects of, the world around us are experienced, conceptualized, understood, perceived, and 
apprehended. These differing experiences, understandings, and so forth are characterized in terms 
of “categories of description,” logically related to each other, and forming hierarchies in relation to 
given criteria. Such an ordered set of categories.. is called the “outcome space””. (Marton, 1997 
p.95). 
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objects, the spiritual sciences require Verstehen (understanding) – an empathetic, 
intuitionist, interpretive approach” (Eliaeson, 2002 p.17). Bakker (afsnit D) 
imødegår dette kraftigt: “It is generally agreed that Verstehen does not just involve 
empathetic understanding; it can also be a non- empathetic, unsympathetic 
interpretation.” Martin (Martin, 2000 p.11) udskiller i tråd hermed to forskellige 
interpretationer af Dilthey, hvor forskerens opgave henholdsvis er re-living og re-
construction af erfaring og oplevelse. Dilthey’s interesse for det unikt menneskelige 
og modstand mod at udstrække lovmæssighedsbeskrivelser til det humane 
område falder fint indenfor den ideografiske pol af Windelband’s (1848-1915) 
ideografisk-nomotetiske distinktion. Man kan genfinde betoningen af det 
interpreterende og meningssøgende, samt distancen til positivistisk søgen efter 
eksperimentelle lovmæssigheder hos Geertz, fx i følgende citat (Geertz, 1973 p.3):  
“The concept of culture I espouse ... is essentially a semiotic one. Believing… that 
man is an animal suspended in webs of significance he has spun, I take culture to 
be those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental science in 
search of law but an interpretive one in search of meaning”. Som det fremgår af 
citatet er kulturstudier og interpretation hos Geertz uundgåeligt forbundne. 
 
Cobern (Cobern, 1993 p.6 (internet kommunikation)) har opsummeret de basale 
forskningsspørgsmål, som i relation til kulturstudier af naturfag – og som alle i en 
vis udstrækning er relevante for en forståelse af unges forhold til naturfag: 

i. “What do students and teachers believe about the world around them, 
especially the physical world? 

ii. How do students and teachers understand their own place in the world, 
especially their relationship to the physical world? 

iii. What is the cultural milieu in which these student and teacher beliefs, values 
and relationships are grounded and supported? 

iv. What is the culture of science and how is that culture interpreted in the school 
science classroom? 

v. What happens when student cultures, teacher culture, and the culture of 
science meet face to face in the classroom?” 

 
Spørgsmålene er alle umiddelbart deskriptive, de første giver et indblik i aktørernes 
forståelser og de subkulturer som disse er indlejret i. Naturfag er såvel som 
naturvidenskab at opfatte som særlige subkulturer med egne værdier, normer, 
synsmåder, praksiser m.m., hvilket indkredses med det fjerde spørgsmål. Ultimativt 
samler Cobern’s femte spørgsmål alle disse tråde til, hvad man kan betragte som 
kulturstudiernes pendant til den konventionelle forsknings  ’attitude’-spørgsmål. 
Elevernes livsverden er udspændt af deltagelse i en række forskellige subkulturer, 
og når eleverne entrer naturfagsundervisningen bringes deres subkulturelle 
forståelser i spil i forhold til det der sker i klasserummet, hvorved deres holdning til 
og respons på faget formes.  
 
De empiriske undersøgelser har godtgjort, at graden af forskel mellem elevens 
øvrige kulturelle forankring og subkulturen i naturfagene er kritisk for elevens evne 
og villighed til at engagere sig. Der har derfor udviklet sig et helt forskningsspor 
indenfor interpreterende ”attitude-forskning” omkring kulturelle barrierer, de 
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såkaldte ’Cultural border crossings’ (Phelan et al., 1991; Costa, 1995; Aikenhead, 
1996; Jegede and Aikenhead, 1999).  
 
De kulturelle studier af naturvidenskab har bl.a. ført til, at den ses en ’white, 
western, male” konstruktion. Forskere (bl.a. Aikenhead) har argumenteret for, at en 
række af disse kulturelle særkender ’siver ned’ fra naturvidenskaben til 
naturfagsundervisningen. Derfor forventer man umiddelbart, at der optræder 
kulturelle barrierer for pigerne, for de etniske/minoritetsunge – og i særdeleshed for 
unge fra en ikke-vestlig kulturkreds. Den faktiske forskning afspejler interessen for 
at afdække netop disse forhold (se fx (Carlone, 2004; Chinn, 2002; Gilbert and 
Yerrick, 2001; Brown, 2004; Waldrip and Taylor, 1999). Som en alternativ 
interpreterende optik anvender Carlone m.fl. konstruktionen ‘Science identities’ 
(Carlone, 2006): “The “identity” lens allows us to ask questions about the kinds of 
people celebrated and marginalized by science and the ways students come to see 
science as a set of experiences, skills, and knowledge worthy or unworthy of their 
engagement”. Carlone har således fundet mere end 30 studier i velanskrevne 
tidsskrifter efter 1998 indenfor denne begrebsramme.  
 
Metodevalget indenfor det interpreterende paradigme er i princippet diverst (se fx 
oversigter hos Creswell (Creswell, 1998 tabel 4.1 og 4.2)). Interviews er dog noget 
nær et gennemgående træk i forbindelse med empiriindsamling. Såvel 
etnografiske feltstudier som mere afgrænsede Case Studies søger at lave ’thick 
descriptions’ via indsamling af et rigt og ofte varieret materiale 
(observationer/videooptagelser, dokumenter, artefakter) i tilgift til interviews. 
Interviewene er nok det mindst autentiske og ’økologisk valide’ dataelement. 
 
Analysemetoderne er tilsvarende diverse – og det vil føre for vidt her at gå ind i en 
egentlig diskussion af procedurer m.m.. Der er dog grundlæggende en forskel 
mellem studier som fremhæver det unikke via en deskriptiv tilgang og narrativ 
rapporteringsform og mere analytisk generaliserende studier, som søger mønstre i 
elevernes forståelser og den måde de ’forhandler’ kulturelle uoverensstemmelser 
på. Undertiden bruges gennemgående mønstre til at typologisere elever (fx (Costa, 
1995; Brown, 2004)). Forholdet til teori varierer fra studie til studie: de analytiske 
studier inddrager ofte ekspliciterede teorier i analysen af dataene, mens andre 
tilstræber en åben og (principielt uopnåelig) uhildet forsker-attitude i mødet med 
dataene.  
 

3.2.2 Resultaterne fra den interpreterende forskning i unges forhold til 
naturfag:   
S. Tobias (Tobias, 1990) gennemførte et af de første interpreterende studier, som 
koblede studerendes fremmedgørelse fra naturfag med deres oplevelse af 
kulturelle forskelle. Hun købte et antal naturvidenskabsfravælgere, men med en 
rimelig baggrund og formåen indenfor naturfag, til at følge forskellige 
naturvidenskabelige kurser – og samtidig føre reflekterende dagbog over 
oplevelserne. Studiet peger bl.a. på det konkurrenceprægede læringsmiljø, 
dyrkelsen af beregninger fremfor de bagved liggende principper og fraværet af 
synlig ’rød tråd’ som kilder til fremmedgørelse hos disse studerende. Phelan et al 
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(Phelan et al., 1991) indførte termen Boundary/Border Crossing og fandt empirisk, 
at elevernes evne til at overvinde sådanne kulturelle barrierer i forhold til skolen er 
nært forbundet med graden af kulturforskelle mellem skolen/undervisningen og 
livsverdenerne forbundet med familie og venner. Costa (Costa, 1995) overførte 
denne kulturelle kongruens-typologi til studiet af unge i forhold til naturfag ved 
simpelthen at tilføje naturfag som en fjerde livsverdenskomponent. Efter en 
minimal sproglig uddifferentiering blev formuleringen: 1) Congruent worlds/Smooth 
transitions; 2)  Different Worlds/Boundary Crossing Managed; 3) Difficult 
worlds/Boundary Crossings Hazardous; 4) Boundaries Impenetrable/Boundary 
Crossing Insurmountable. (p.314). Costa interviewede i sit studium 43 high-school 
studerende, samtidig med at hun indsamlede skoledata (karakterer, forsømmelser, 
lærerudtalelser m.m.) og foretog klasserumsobservation. I materialet fandt hun fem 
distinkte måder at forholde sig til naturfag og skolegang på, som via kulturelle 
beskrivelser af de forskellige livsverdener kunne relateres til kongruenstyperne: 

• “Potential Scientists: Worlds of family and friends are congruent with worlds 
of both school and science 

• “Other smart kids”: Worlds of family and friends are congruent with world of 
school but inconsistent with world of science. 

• “I don’t know kids”: Worlds of family and friends are inconsistent with worlds 
of both school and science. 

• Outsiders: Worlds of family and friends are discordant with worlds of both 
school and science 

• Inside Outsiders: Worlds of family and friends are irreconcilable with world 
of school, but are potentially compatible with world of science” 

 
Costa bemærker (p. 316), at “Although this model is generic, age, gender, 
ethnicity, social class, and curriculum track are important factors in how students 
respond to school science”. Kommentaren uddybes lidt, idet det nævnes, at mindst 
kulturelle barrierer optræder hos hvide, mandlige studerende – mens de 
studerende, som er mest fremmedgjorte overfor naturfag og skole i det hele taget, 
er minoritetsstuderende. Derefter bliver der givet sammenstykkede og rigt 
beskrevne eksempler på hver elevtype. Her gør detaljerigdommen i materialet det 
imidlertid svært at udskille gennemgående eller særligt betydningsfulde kulturelle 
(mis)forhold.  På trods af at datamaterialet indeholder klasserumsobservation, er 
der hos Costa ingen beskrivelser af, hvordan de studerende ’forhandler’ 
kulturuoverensstemmelser i eller udenfor den naturfaglige sammenhæng. At 
kulturelle barrierer har en afgørende og divers rolle bliver således særdeles 
plausibelt, men gennemgående barrierer og disses relative betydning samt selve 
forhandlingsprocessen forbliver ubelyst. 
 
’Science identity’-studierne har bidraget til at afdække, hvilke betydninger elever  
knytter til at ’do science’ og ’be a science person” (Carlone, 2004), p.393) i en 
skolekontekst, d.v.s. for de muligheder for ‘becoming’ som eleverne øjner i relation 
til naturfag. Elevernes opfattelser har vist sig at falde indenfor en ret snæver 
horisont. Overfor dette står afdækningen af, hvor diverst elever opfatter sig selv: 
”These girls’ stories provide us with a better understanding of 
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the variety of ways girls choose to engage in science and how this engagement is 
shaped by their views of what kind of girl they are”. (Brickhouse and Potter, 2001), 
p.441). Forskelle mellem ’science identities’ og personlig identitet (især hos 
pigerne) er blevet tydelige. Det er blevet demonstreret (fx (Brown, 2004), at elever 
har nemmere ved at inkorporere naturvidenskabelige, epistemologiske elementer i 
deres personlige identitet end diskursive naturfagselementer. Tolkningen er her (p. 
830), at sproget er for central en del af den personlige identitet til at ’lade sig 
overskrive’. I forlængelse heraf beskriver Gilbert et al (Gilbert and Yerrick, 2001) 
’diskurskampen’ mellem en akademisk lærer og eleverne i en ’lower-track’-klasse: 
”Instead of sharing a common discourse, lower track students and their teachers 
maintain separate discourses that are carved in response to and in opposition to 
the world view of the other”. Carlone (Carlone, 2004) viser, hvorledes en generel  
‘good student identity’ undertiden står i vejen for et meningsfuldt engagement i 
naturfagets praksis – og dermed for skabelsen af en ‘science identity’. 
 

3.3 Afhandlingens forståelse af, hvad der hører til et paradigme 
for forskning i undervisning. 
Nu vil jeg så søge at karakterisere det paradigmatiske grundlag for hver af de to 
forskningsmæssige tilgange. Her vil jeg bl.a. argumentere for, at der ikke eksisterer 
et en-til-en-forhold mellem videnskabsfilosofisk forankring og forskningsmæssig 
metodologi. I særdeleshed vil jeg godtgøre, at anvendelse af kvantitative 
undersøgelsesmetoder godt kan forenes med et konstruktivistisk grundlag. Derved 
opnår jeg, at konventionelle og interpreterende forskningsaktiviteter kan anskues 
som forskellige metodiske udmøntninger af én og samme bestræbelse. Billedligt 
kan de anskues som forskellige piller i den samme konstruktion fremfor som 
monolitiske tårne.  
 
Men først til selve forståelsen af begrebet ’forskningsparadigme’. Det forekommer 
naturligt at søge begrebsmæssig afklaring hos dets ’opfinder’, T. Kuhn. Desværre 
er Kuhn’s egen brug af termen for ’fleksibel’ til at give et entydigt svar23. Den 
uddannelsesmæssige forskningslitteratur afspejler dette, idet den indeholder et 
spænd af forskellige paradigmeforståelser – rangerende fra noget begrænset og 
pragmatisk til et sæt af altfavnende grundlagsantagelser i tilknytning til forskningen. 
Et par citater vil kunne illustrere dette:  
 
“A paradigm determines the criteria according to which one selects and defines 
problems for inquiry and how one approaches them theoretically and 
methodologically”. (Husén, 1997 p.16-17) 
 
“A paradigm may be viewed as a set of basic beliefs (or metaphysics) that deals 
with ultimates or first principles. It represents a worldview that defines, for its 
holder, the nature of the “world”, the individual’s place in it, and the range of 
possible relationships to that world and its parts”(Guba and Lincoln, 1994 p.107).   

                                              
23 Masterman (1970) har angiveligt sporet 21 distinkte varianter i Kuhn’s egen brug af termen, se 
omtalen (Walker and Evers, 1997 p.26). 
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Den sidste og mest vidtrækkende forståelse er mest repræsentativ for litteraturen – 
og vil blive brugt her. I denne forståelse er et paradigme altså et 
sammenhængende verdensbillede som omfatter grundlæggende antagelser om, 
hvad der er i verden, hvilke principielle muligheder for erkendelse af verden man 
har, samt hvilke metoder der står til rådighed for generering af optimal viden. Et 
forskningsmæssigt paradigme vedrører således ontologiske, epistemologiske og 
metodologiske spørgsmål. Creswell (Creswell, 1998 p.75) føjer hertil en axiologisk 
komponent, som angiver de værdimæssige antagelser knyttet til 
forskningsindsatsen24.  Launsø(Launsø and Rieper, 2000) benytter lidt andre 
termer og kategorier, men er indholdsmæssigt enige: de taler således om 
videnskabs- og praksisideal (normer for viden, videnskab og god praksis) – altså 
epistemologi og metodologi, virkelighedsbillede (grundlæggende forestillinger om 
det udsnit af virkeligheden som er genstand for forskningen) – bl.a. det 
ontologiske, samt forsknings- og praksis-etik – omfattende det axiologiske.  
Endelig argumenterer Ernest (Ernest, 1995) for, at et forskningsmæssigt 
paradigme vedrørende uddannelse rimeligvis må afspejle domænet ved at 
indeholde en pædagogisk komponent.  
 
Opsummerende kan man altså sige, at paradigmatisk uddannelsesmæssig 
forskning efter traditionel opfattelse baserer sig på, bevidst eller ubevidst, følgende 
sæt af antagelser25: 
- Ontologiske antagelser: Knyttet til spørgsmålene: hvilken realitet har verden 

(form og natur)? og Hvad er der i den? 
- Epistemologiske antagelser: Epistemologien er direkte oversat fra græsk en 

videnslære, men det bruges sædvanligvis om det erkendelsesteoretiske niveau. 
Disse antagelser forholder de sig til, hvilke kilder der er til viden,  hvilke 
muligheder der er for erkendelsen – og hvilken natur og status den etablerede 
viden har.  

- Metodologiske antagelser: Et sammenhængende sæt af antagelser  om, 
hvordan man skaffer sig optimal viden om det eksisterende. Normalt vil disse 
antagelser omkring forskningsprocesserne være afstemt efter de ontologiske 
og epistemologiske positioneringer. 

- Axiologiske antagelser: Disse tjener til at fastlægge betydningen af værdier i 
forskningsprocessen, fx om der er værdimæssige bias i valget af 
forskningstematik eller i fortolkningen af empiri.  

                                              
24 Til gengæld anses hans rhetorical assumption om brugen af sprog i forskningen ikke at være en 
selvstændig kategori. Den hører fint ind under det metodologiske,  
25 Man kan problematisere om disse antagelser nu også er mere fundamentale end andre, fx 
fremhæver C. Taylor, hvorledes Quine (og Rorty): ’”naturalizes” epistemology, that is deprive it of 
it’s a priori status and consider it as one science among others, one of many mutually interacting 
departments of our picture of the world” ((Taylor, 1995). Quine anser, at videnskabsfilosofien ikke 
kan påberåbe sig status udover naturvidenskab. Rorty er decideret ’post-epistemologisk’ og 
udfordrer det videnskabsfilosofiske establishment med sit standpunkt, at de metateoretiske 
spørgsmål ikke længere er interessante eller relevante (Rorty, 1982 introduktion, p.2). 
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- Pædagogiske antagelser: Et sæt af antagelser, der i overensstemmelse med 
epistemologien danner fundamentet for forestillinger om læring i en 
undervisningsmæssig sammenhæng. 

 
Selv med – og snarere forstærket af – moderne tendenser til at ’naturalisere’ (se 
forrige fodnote) og subjektivere epistemologien, finder jeg det helt relevant at 
deklarere væsentlige antagelser knyttet til et forskningsprojekt som dette 
 
I det følgende vil jeg diskutere det paradigmatiske grundlag for de to væsentlige 
forskningstraditioner, for der igennem at lokalisere et ståsted for afhandlingen her.  
 

3.4 Forskningstraditionerne og deres paradigmatiske 
grundantagelser – hvor uforenelige er de?  
Som det er fremgået af ovenstående kan begge forskningsmæssige tilgange 
levere betydningsfulde bidrag til forståelsen af unges forhold til naturvidenskab. 
Der forekommer imidlertid praktisk taget ingen udveksling af ideer og resultater 
mellem de forskningsmæssige traditioner, mellem konventionelle kvantitative 
’Erklären’- og interpreterende kvalitative ’Verstehen’-lejre. Det er absolut ufrugtbart 
– og spørgsmålet er så, om det er absolut uomgængeligt? 

3.4.1 Den hurtige – og muligvis fejlagtige – version af 
forskningstraditionernes uforenelighed. 
For nogle, fx den oprindelige ’Guba & Lincoln’-tradition (Guba and Lincoln, 1988)26, 
er de forskningsmæssige tilgange klart uforenelige, fordi de hviler på vidt 
forskellige grundlagsantagelser. Guba & Lincoln antager rimeligt nok, at 
paradigmatiske antagelser går forud for det metodiske niveau, hvilket fx fremgår  af 
deres svar på det retoriske spørgsmål: ”Do Inquiry Paradigms Imply Inquiry 
Methodologies?”. I al ubemærkethed formår Guba & Lincoln  imidlertid at omgøre 
implikationen fra paradigme til metode til en unødvendigt fundamentalistisk 
biimplikation. Derved bliver kvantitative metoder entydigt forbundet med et 
positivistisk/postpositivistisk paradigme og kvalitative metoder tilsvarende med et 
interpreterende ’konstruktivistisk paradigme’. En beslægtet slutning, når H. Olsen 
(Olsen, 1995 p.33 ff) frem til i sit metastudium over survey-undersøgelser indenfor 
socialforskningen – med et delvist overlap til ’attitude’-forskningens metode og felt. 
Heri karakteriserer han hurtigt (for hurtigt) det filosofiske grundlag for survey-
undersøgelserne - via en ‘argumentations’kæde, som først påpeger slægtsskabet 
mellem logisk positivisme og empirisme og dernæst hævder ‘et tydeligt slægtskab’ 
mellem empirismen og survey-undersøgelsernes kundskab. Slutteligen overlades 
det til læseren selv at konkludere, at surveyundersøgelser på eksemplarisk vis er 
logisk positivistisk forskning. Da den konventionelle forskning - som vi tidligere har 
set - forsømmer at deklarere sit paradigmatiske udgangspunkt, udsætter den sig i 

                                              
26 Det skal retfærdigvis bemærkes, at Guba og Lincoln efterfølgende er blevet helt postmoderne og 
poststrukturalistiske og hylder ’multiple perspectives’, ’blurring of genres’ og ’multivocality’ (Guba 
and Lincoln, 2005). I et sådant forskningsperspektiv taber grundlagsteoretiske uoverensstemmelser 
meget af deres betydning. 
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nogen grad selv for at blive udlagt på denne måde - som værende 
(post)positivistisk.  
 
Den interpreterende forskning er i Guba & Lincoln’s kategorisering (Guba and 
Lincoln, 1994 tabel 6.1 og 6.2) udskilt i to paradigmer, et kritisk-teoretisk og et 
konstruktivistisk, som bl.a. omfatter fænomenologien og væsentlige dele af den 
omtalte Dilthey-tradition. Der forekommer kun ganske få kritisk-teoretiske studier af 
unges forhold til naturfag. Til gengæld vil store dele af den interpreterende 
forskning ubesværet kunne forlige sig med de karakteristika, som Guba & Lincoln 
tillægger deres (rummelige) beskrivelse af et konstruktivistisk grundlag. Den 
relevante, interpreterende forskning kan derfor med rimelighed opfattes som 
konstruktivistisk.  
 
Den hurtige – og muligvis fejlagtige – konklusion bliver heraf, at de to 
forskningstraditioner hviler på så forskellige grundlag, at de umuligt kan forenes. 
De må enten direkte underkende hinanden - eller i bedste fald leve med at levere 
uforenelige og komplementære bidrag til beskrivelsen af unges forhold til naturfag 
(’Complementary Diversity Thesis’, (Walker and Evers, 1997 p.25)). 
 
Nedenfor vil jeg undersøge om konklusionen er korrekt. Da jeg føler mig overbevist 
om, at placeringen af den ’interpreterende’ forskning er fyldestgørende, vil jeg først 
og fremmest tackle problemstillingen ved at lave en mere udførlig positionering af 
den ’konventionelle’ forskning i.f.t. postpositivisme og konstruktivisme.  

3.4.2 Undersøgelse af den ’konventionelle forskningstradition’ – i 
forhold til en postpositivistisk, henholdsvis en konstruktivistisk 
grundlagsposition.  
Diskussionen tager på ny udgangspunkt i Guba & Lincoln’s oversigt over 
karakteristika ved forskellige forskningsparadigmer ((Guba and Lincoln, 1994 tabel 
6.1 og 6.2). 
  
Ontologisk er postpositivismen og konstruktivismen væsensforskellige, om end de 
begge opererer med (eller i princippet kan operere med) antagelsen af, at der er en 
realt eksisterende fysisk og social verden. Konstruktivismen udelukker imidlertid 
principielt (Glasersfeld, 1991; Ernest, 2005), at vi kan skaffe os objektiv viden om 
disse verdener. Verden er i udgangspunktet relativ, idet vi kun kan erkende og tale 
om den verden, vi selv har konstrueret. Postpositivismen anerkender, at der kan 
være praktiske vanskeligheder forbundet med at skaffe udtømmende og sand 
viden om verden – men anser det for principielt muligt at ’spejle’ eller 
korrespondere den eksisterende verden i vores erkendelse. Rorty anvender 
metaforen ’Mirror of nature’ om dette videnskabsfilosofiske træk.   
Den konventionelle attitudeforskning bygger på en ontologisk antagelse om en 
reelt eksisterende fysisk, mental og social verden. Ellers giver det ingen mening at 
uddele fysiske spørgeskemaer til andre mennesker – om deres forestillinger i 
relation til en fysiske og sociale aktivitet som naturfag. For en konventionel og 
postpositivistisk forsker vil forskningens genstande i form af holdninger og værdier 
foreligge som reelt eksisterende mentale konstruktioner i hovedet på den enkelte, 
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muligvis endda som materielle prægninger i neuronstrukturer m.m.  Forskeren vil 
også se sig selv som adskilt (’detached’) fra forskningens genstand, hvilket 
potentielt muliggør objektivitet i klassisk forstand. Visse mentale konstruktivister (i 
Piaget-forstand) vil formentligt også se holdninger som eksisterende, befæstede 
tankemønstre. I denne forståelse vil forskeren ’bare’ være afskåret fra objektivt at 
genspejle disse. Andre konstruktivister vil anse ’holdning til’ for en situeret 
konstruktion, d.v.s. som noget der dannes i ’målingsøjeblikket’, men på baggrund 
af en mere eller mindre stabil biologisk og biografisk erfaringsmængde.  
 
Epistemologisk er postpositivisten dualistisk og konstruktivisten transaktionel. 
Adskillelsen mellem forskersubjekt og forskningsobjektet kan få nogle 
(postpositivister) indenfor den konventionelle tradition til at betegne deres 
spørgeskema som ’instrument’ (termen bruges hyppigt i en del af 
forskningslitteraturen) eller neutral ’probe’ til at skaffe en ’korresponderende’ 
repræsentation af elevernes holdninger m.m. I sådanne tilfælde opereres der 
således indenfor en ’kritisk realistisk’ epistemologi. For konstruktivisten er 
forskerens resultater ikke en repræsentation af en af forskeren uafhængig verden, 
men dennes  konstruktion på basis af vekselvirkning med verden. Derfor 
betegnelsen transaktionel. V. Glasersfeld (Glasersfeld, 1991 p.232) pointerer 
således: “cognition serves the subject’s organization of the experiential world, not 
the discovery of an objective ontological reality. Det får ham til direkte at tale om en 
’post-epistemologisk era’.  
 
Den konventionelle forskning arbejder ud fra en ubestrideligt atomistisk indstilling, 
qua sin metodiske forankring i spørgeskemaer og troen på at meningsfulde 
elevsvar kan repræsenteres ved afkrydsninger eller tal. Udtrykt ved H. Olsens ord 
(p. 35) har den konventionelle forskning: ”en inderlig tro på, at kundskab kan opnås 
ved først at opsplitte det værende i mål og talstørrelser”.  En sådan indstilling 
fremstår som en naturlig og integreret del af den postpositivistiske Erklären-
bestræbelse. Den forekommer umiddelbart at være langt fra konstruktivisten i det 
interpreterende paradigme, der sædvanligvis foretrækker holistiske ’thick 
descriptions’ – for deraf at udvikle Verstehen af helheden i det unikke tilfælde. 
 
Ud fra et postpositivistisk perspektiv kan vi kun opnå en tilnærmet og 
sandsynlighedsformuleret viden, da den konventionelle forsknings genstandsfelt er 
ret kompliceret, og da spørgeskemaer tillige har erkendte, praktiske 
begrænsninger. Ved at publicere både resultater og de anvendte ’instrumenter’ 
involveres forskersamfundet i at ’trække det relevante fra’ og i øvrigt vurdere 
holdbarheden af konklusioner og resultater. Falsifikation er i henhold til det 
videnskabsfilosofiske grundlag det optimale bidrag til den fælles viden. Indenfor 
den konventionelle attitude-forskning lægges resultaterne godt nok frem på 
tilsvarende vis til intersubjektiv validering, men falsifikation forekommer så godt 
som aldrig. Modstridende studier ses oftest som udtryk for forskellige 
afgrænsninger og foci (jf. tidligere diskussion), diversiteten i genstandsfeltet eller i 
sjældne tilfælde: ’methodological flaws’. Dette forhold kan også ses som en 
begrundelse for, at attitudeforskningen ikke fremstår som synderligt kumulativ, og 
at resultaterne aldrig tillægges status af lovmæssigheder. Fraværet af falsifikation 
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og fraværet af en synlig nomotetisk bestræbelse fjerner den konventionelle 
forsknings praksis et stykke fra den rene postpositivistiske position i Guba og 
Lincoln’s tabel 6.1.  
Det interpreterende paradigmes konstruktivister har udgangspunkt i viden som en 
lokal og specifik konstruktion. Glaserfeld erstatter videnskritieriet ‘objektiv 
‘sandhed’ med individuelt forankrede og mere pragmatiske kriterier, såsom 
’viability’, ’fit’ og ’consistency’, alt sammen refererende til den enkeltes oplevede 
verden. Andre ’socialt konstruktivistiske’ orienteringer (fx (Gergen, 1995; Berger 
and Luckmann, 2003a; Ernest, 2005) betoner intersubjektivitet og ’konsensus’ som 
afgørende kriterier for den forskningsmæssige viden.  
 
Axiologisk karakteriserer Guba & Lincoln den postpositivistiske position ved, at 
værdier er ”excluded – influence denied” (p. 112). Efter min vurdering afviger den 
konventionelle attitudeforsknings praksis noget fra denne opfattelse: de fleste 
konventionelle ’attitude’-forskere har haft årtier under indflydelse af et 
konstruktivistisk læringsparadigme, hvor elevernes forforståelser influerer deres 
læring. De vil derfor være mere tilbøjelige til at medgive, at deres særlige 
forskningsmæssige foci og tematiseringer influeres af deres egne (også 
værdibaserede) forforståelser. Der er altså ikke tale om en strikt metafysisk 
afvisning af værdiers indflydelse. Metodologisk, d.v.s. via selve 
forskningsprocessen og det sociale spil omkring denne, forsøger forskerne at 
reducere værdiers indflydelse ved at efterleve normerne for god forskningspraksis 
(Merton’s CUDOS norm Disinterestedness). Ifølge Guba & Lincoln er værdier 
inkluderet og direkte medskabende (’formative’) for resultaterne i et 
konstruktivistisk paradigme. Den praktiske interpreterende forskning i unges 
forhold til naturvidenskab tager imidlertid ikke denne karakteristik alvorligt, idet 
forskere her uhyre sjældent positionerer sig selv og deres værdier i tilknytning til 
publikation. Axiologisk er de to forskningstraditioners praksis ikke så langt fra 
hinanden – og de ligger mellem den angivelige postpositivistiske afvisning af 
værdiers indflydelse og den konstruktivistiske basering på værdier.  
 
Læringssyn: Postpositivismen vil forfægte et ’objektivistisk’ læringssyn, hvor viden 
eksisterer uafhængigt af den lærende og i princippet kan overføres ved 
transmission. Konstruktivisten vil derimod henholde sig til viden som den lærendes 
aktive konstruktion – og dermed afvise læring som transmission (se fx Jonassen 
(Jonassen, 1991). Da undervisningsforskere stort set over én kam har bekendt sig 
til et konstruktivistisk læringssyn i de senest årtier, præger dette naturligt nok også 
den ’konventionelle’ forskning. Det ligner et belejligt paradoks, at man er mere 
konstruktivistisk i sit syn på (elevers) læring end i synet på vidensskabelse (fx 
forskningsmæssig). 
 

Opsummering:  Analysen har godtgjort, at store dele af den ’konventionelle’ 
’attitude’-forskning vil kunne gennemføres på et postpositivistisk grundlag. Det 
afgørende er imidlertid, om den konventionelle forsknings metodologi også vil 
kunne retfærdiggøres på et andet videnskabsfilosofisk grundlag, fx et 
konstruktivistisk (i lighed med grundlaget for det interpreterende paradigme).  
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Analysen her peger på, at man i givet fald må redegøre for, hvorledes den 
altdominerende spørgeskema-metodologi ikke indebærer en spejling af verden 
eller korrespondens med denne (kritisk realisme), at den ikke er dualistisk – men 
transaktionel, at den nok er atomistisk – men ikke nomotetisk forklarende. Den 
væsentligste epistemologiske afklaring handler altså om, hvorledes den 
sædvanlige spørgeskema-metodologi kan bidrage til viden - og om hvilken status 
en sådan viden kan have i et konstruktivistisk forskningsperspektiv. Denne 
problemstilling vil jeg forsøge at udrede i næste afsnit. 
 
3.4.3 Den ’konventionelle’ ’attitude’-forsknings metodiske 
omdrejningspunkt - anskuet ud fra en (social) konstruktivistisk 
synsvinkel. 
Som anført ovenfor vil det være paradoksalt at lave spørgeskemaundersøgelser 
om naturfagsundervisning, hvis ikke man antager, at nogen rent faktisk lader sig 
undervise i noget om vores fysiske omverden27. Antagelsen om at nogen og noget 
faktisk eksisterer virker således rimelig for alle parter. Hvis den konventionelle 
attitudeforsker vil agere konstruktivist, må han acceptere, at han ikke er i stand til 
objektivt at indfange elevernes attituder. Der er i hvert fald to aspekter knyttet til 
denne begrænsning. For det første må han som forsker indrømme, at også hans 
forskning er en konstruktion på basis af hans egne erfaringer og interaktioner (fx 
spørgeskemaundersøgelser) med verden, samt egen interpretation af andres 
arbejder. For det andet må han som social konstruktivist sætte spørgsmålstegn 
ved, om ’attitude’ overhovedet findes ’derude’ - som entitet, forud for selve ’måle’-
interaktionen. Holdninger og værdier er begge elevkonstruktioner, skønt sociale i 
oprindelse. De er individuelle, fordi de integrerer en biografisk og biologisk basis 
med kategorier/typifikationer, som er vokset ud af socialt samspil. Sådanne 
typifikationer (se uddybning nedenfor) kan opfattes som foreløbige tænke- eller 
handleskemaer, som sikrer ”viability” i hverdagslivet. Fx vil enhver elev gennem 
daglige interaktioner (i hjemmet, med medier, via talemåder a la ”ærlighed varer 
længst” m.m.) have oparbejdet en (foreløbig) typifikation af, hvad ’ærlighed’ 
dækker over. Det gør det muligt for den enkelte at forholde sig meningsfuldt til et 
spørgsmål om ’ærlighed’ som værdi. Responsen vil blive konstrueret på basis af 
eksisterende typifikationer og under indtryk af den aktuelle kontekst. Attituder og 
værdier eksisterer således ’på protoform’ i den enkeltes typifikationer af 
hverdagslivet.  Det er en grundlæggende idealistisk ontologisk antagelse. 
Typifikationernes forankring i hverdagslivets sociale interaktioner forhindrer, at 
ontologien udvikler sig til rendyrket relativisme og solipsisme. (jf titlen på Berger & 
Luckmann’s berømte bog ”Den sociale konstruktion af virkeligheden” (Berger and 
Luckmann, 2003a)). Ontologi er på denne måde vævet sammen med epistemologi. 
 
Den konkrete forankring i en spørgeskemametodologi kan i et socialt 
konstruktivistisk perspektiv ikke opfattes som en passiv ’aftapning’ af et grydeklart 
produkt. Spørgeskemaet repræsenterer forskerens stemme i en generaliseret 

                                              
27 27 Fx argumenterer den kendte videnskabsfilosof indenfor matematik P. Ernest (Ernest, 2005) på 
denne måde for en social-konstruktivistisk epistemologi og en realistisk ontologi for den sociale 
verden. 
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dialog med eleven28. Eleven konstruerer så sit svar som respons på den konkrete 
formulering af spørgsmålet og den givne kontekst, men på basis af sine 
typifikationer/forforståelser. Spørgeskemainteraktionen er dermed ikke blot en 
neutral probe af eksisterende strukturer, men en (med)konstituerende interaktion – 
og trods den fysiske distance er der således ingen reel adskillelse mellem forsker 
og forskningens objekt. Spørgeskemaets særlige ’afstumpede dialog’ med mangel 
på gentagen respons og et voldsomt begrænset svarformat reducerer i nogen 
udstrækning sandsynligheden for, at resultatet bliver ’validt’. Selve vaIiditets-
spørgsmålet er kompliceret, idet anvendelse af spørgeskemaer indenfor en 
konstruktivistisk tænkning indebærer en ganske omfattende sekvens af 
konstruktioner:  
 

forskerens interpretation (trin 4) 
af  
respondentens konstruerede svar (trin 3) 
 på basis af  
dennes konstruktion af betydningen (trin 2) 
af  
det spørgsmål som forskeren har konstrueret (trin 1) 
 

Fundamentalt set indgår samme konstruktionskæde i enhver meningsfuld dialog, 
d.v.s. konstruktionsfølgen gælder for lige så vel for interviewinteraktioner mellem 
forsker og ’samtalepartneren’/’elev’, som for spørgeskemainteraktioner. Hvis 
resultatet (som er forskerens konstruktion) overhovedet skal indfange væsentlige 
aspekter af elevens opfattelse af forskerens spørgsmål om holdninger og værdier, 
må der etableres en høj grad af intersubjektivitet. Dybest set hviler en 
konstruktivistisk epistemologi for forskningsområdet på spørgsmålet: ”How is 
Society Possible?” (Vaitkus, 1991). Schütz (Schutz, 1975) og senere Berger & 
Luckmann (Berger and Luckmann, 2003a) har tilvejebragt et videnssociologisk 
fundament for intersubjektivitetens lille daglige mirakel i hverdagslivet. I et social 
fænomenologisk perspektiv udvikler forfatterne, hvorledes den enkelte opbygger 
sin forståelse af verden som det tidligere nævnte system af ’typifikationer’. Det er 
imidlertid afgørende, at typifikationer hos Schutz nok er fænomenologisk 
individuelle, men tillige socialt afstemte. Hverdagsverdenen opbygges nemlig 
under en umiddelbar antagelse om ’perspektivernes reciprocitet’: ”Den generelle 
tese om reciprokke perspektiver fører os således til erkendelsen af genstande og 
de aspekter ved dem, der aktuelt kendes af mig og potentielt af dig, som alles 
viden” (Schutz, 1975 p.28). Yderligere vil den enkelte praktisere en ”idealisering af 
relevans-systemets kongruens”’, hvilket udtrykker den enkeltes tilbøjelighed til at 
tro, at andre værdisætter og vægter som én selv. Disse antagelser om, at andre i 
udgangspunktet oplever verden på samme måde som én selv, står imidlertid ikke 
uprøvede hen: idet man handler og udtrykker sig ud fra sin konstruktion af verdens 
typikalitet bliver denne løbende justeret og dermed i høj grad intersubjektiv.  
  
Trin 1 i konstruktionskæden ovenfor involverer forskerens værdier og 
kompetencer. Værdierne indgår i udvælgelsen af tematisering og begge faktorer 
                                              
28 Det er en grundopfattelse hos fx Bakhtin, se fx (Wertsch, 1991) 
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indgår i den konkrete operationalisering. Forskerens dygtighed er her afgørende 
for om spørgsmål og skalaer på dækkende vis operationaliserer hans egen 
forståelse af forskningsfeltet og de overordnede forskningsspørgsmål. ’Validitet’ 
refererer derfor i en konstruktivistisk forståelse til forskerens forståelse og er mere 
relativ end de sædvanlige (post)positivistiske  ’construct-’ og ’content-validity’. Trin 
2 involverer for første gang intersubjektiviteten som kritisk element: er der grund til 
at tro på ’perspektivernes reciprocitet’?, at en elev med en anden biografi, i en helt 
anden kontekst og med et andet kropsligt forankret perspektiv på tematikken end 
forskeren rent faktisk vil konstruere den intenderede betydning af det stillede 
spørgsmål? I forbindelse med simple spørgsmål med distinkte typifikationer er det 
formentlig aldeles uproblematisk. Det gælder fx baggrundsspørgsmål om køn, 
alder m.m.. Hvis spørgsmålet derimod lyder: ”Hvor engageret er du på nuværende 
tidspunkt i fysik?”  eller ”(marker enighed med udsagnet )Science is useful for the 
problems of everyday life” er problemet klart større. I absolut forstand er det 
udelukket, at eleven som unikt individ, med en særlig biografi og identitet på spil i 
forhold til naturfagsundervisningen kan konstruere eksakt samme betydninger af 
’engagement’ og ’usefulness’, som forskeren med en helt anden biografi og sit 
forskningsmæssige perspektiv. Spørgeskemaets særlige problem i forhold til en 
evt. interviewsituation er her, at eleven ikke kan spørge opklarende til, hvad 
forskeren i grunden mener. Uanset om spørgsmålet indgår i et spørgeskema eller 
ej udgør trin 2 en principiel deroute for den ’sande’ og fuldt valide måling. I bedste 
fald konstruerer eleven via typifikationer ’noget der ligner’ eller ’fanger essensen’ af 
spørgsmålet. Den sociale verdens typifikationer introducerer en ’funktionel’ (til 
forskel fra ’genuin’) intersubjektivitet som en mulighed. Spørgeskemaet indebærer 
færre muligheder end et interview, for at eleven kan afprøve funktionaliteten af sin 
konstruktion af spørgsmålet. Forudsat at eleven vitterligt har fanget essensen af 
spørgsmålet indebærer Trin 3, at eleven henter affektive, kropslige og tavse 
komponenter frem og afvejer disse analytisk tillige med kognitive aspekter. 
Afvejningen skal efterfølgende reduceres til en repræsentation på en 
endimensional og diskret talakse. Den første delproces gælder for både 
spørgeskema og interview, mens spørgeskemaet har særlige problemer i form af 
den endimensionale ’indfoldning’ og umuligheden af at stille uddybende 
spørgsmål. I konventionel forskning er reliabilitet et ’benchmark of rigor’ (Guba og 
Lincoln, table 6.2), som man oftest (fejlagtigt) knytter til ’instrumentet’. I en 
konstruktivistisk forståelse er reliabiliteten umiskendeligt knyttet til interaktionen 
mellem elev og instrument. Den angiver her sandsynligheden for, at eleven i trin 2 
og 3 konstruerer samme svar i tilfælde af fornyet interaktion med instrumentet og i 
en lignende, men principielt distinkt meningskontekst. Som kvalitetskriterium er det 
således ikke aldeles irrelevant, men snarere end stringens (’rigor’) tilfører det 
konstruktionskæden plausibilitet. Trin 4 involverer atter forskerens 
begrebsstrukturer, forforståelser og værdier. En forsker der anvender 
spørgeskemametoden indenfor en konstruktivistisk epistemologi har det særlige 
problem at skulle konstruere sin forståelse ud fra talmæssige repræsentationer 
fremfor tekst. Principielt er det på ny umuligt, at forskeren kan konstruere den 
eksakte betydning som eleven konstruerede i situationen - i bedste fald fanger 
også han ’essensen’ via sine typifikationer. Under alle omstændigheder vil 
sandsynligheden for noget sådant øges, såfremt forskeren kender sin målgruppe 
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og forskningsfeltet indefra29. I modsætning af traditionelle forestillinger om fordele 
ved ’detachment’ af forskeren i forhold til objektet gælder dette ikke i en 
konstruktivistisk epistemologi. Her drager den konventionelle spørgeskemaforsker 
samme nytte af at være i feltet som en etnograf.   
 
En konstruktivistisk epistemologi er således ikke i modstrid med anvendelse af 
kvantitative metoder. Den konstruerede viden skal blot opfattes som en ’fjerde-
ordens’-konstruktion, underlagt de begrænsninger surveyundersøgelsens særlige 
generaliserede dialog indfører. Begrænsningerne gør det lidet sandsynligt at 
forskeren re-konstruerer elevens unikke konstruktion. Grundet 
typifikationsprocessernes funktionalitet vil forskeren dog med  sandsynlighed 
kunne gendanne essentielle træk ved den enkeltes konstruktion. Da den 
kvantitative metode giver samtidigt indblik i det essentielle i mange elevers 
konstruktioner, ender man med at epistemologi og metodologi til sammen leverer 
viden med en status af at være forskerens interpretation og en sandsynlig 
rekonstruktion af typiske holdninger og værdier. Oversættelsen af sociale 
fænomener til talrepræsentationer giver måske et ydre skin af ’uhildethed’, men det 
er misvisende. En konstruktivistisk brug af spørgeskemaer fraskriver sig objektivitet 
som en epistemologisk kategori. I udvandet form kan objektivitet herefter kun 
overleve som en ideal bestræbelse/norm, knyttet til praksis på det metodologiske 
niveau. 
  
Axiologisk er det klart, at resultaterne principielt ikke kan hævdes at være neutrale 
og ufarvede af forskerens værdier. Disse indgår i formuleringen af forskningens 
mål, dens begrebsssætning og dens interpretation. Forskeren er derfor henvist til 
at fremlægge sine forforståelser, sine kriterier – og så i øvrigt bestræbe sig på at 
arbejde i overensstemmelse med normerne for god akademisk forskning (Merton’s 
CUDOS-normsæt (Merton, 1957)).  
 
Eet problem er forbigået i ovenstående argumentation: Giver det overhovedet 
mening at måle attitude og værdier, hvis de ikke foreligger som endelige entiteter 
forud for målingen? Er der noget at måle, som rækker ud over de øjeblikkelige 
omstændigheder – og som kan tænkes at have betydning for elevens vurderinger 
og handlinger? I traditionelle termer handler dette kritiske spørgsmål om ’construct 
stability’. Empirisk har det heldigvis vist sig, at elever/folk fx konstruerer rimeligt 
ensartede værdimål over pæne tidsrum30. Det udsiger så, at nok er typifikationer 
                                              
29 Schütz fremhæver i flere sammenhænge ‘consociates’ (dem man deler både rum og tid med) 
som særlige m.h.t ’perspektivernes reciprocitet’. Imidlertid skriver han også om begrænsningerne i 
en ’automatisk’ tro på dette argument: ”I empathize much more with a philosopher spatially and 
temporarily distant than with my neighbor in the subway who is given to me in person but as a 
stranger” (her citeret fra (Vaitkus, 1991 p.80). I forbindelse med interpretation af elevsvar er det 
formentlig lige så betydningsfuldt at kende til elever og undervisning i naturfag, som at foretage 
interviews fra en akademisk forsker-consociate-position uden kendskab til elev eller det situerede 
felt. Optimalt er begge kriterier opfyldt, som i standard etnografiske studier. 
30 Argumentationen er i hvert fald ikke blevet falsificeret af forskning udført indenfor paradigmet: 
Rokeach (Rokeach, 1973 p.27) demonstrerer med instrumentet RVS (”Rokeach Value Survey), at 
værdier er rimeligt stabile over måneder (reliabilitet 0.72-0.78 over 3 uger for college-studerende). 
Diverse attitude-instrumenter underkastes normalt pålidelighedscheck via test-retest procedurer og 
her opnås ganske høj pålidelighed (”reliabilitet”). Boekaerts et al (Boekaerts and Boscolo, 2002), 
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dynamiske, men de er det på en tidsskala af biologiske forudsætninger og 
perciperet biografi. Sålænge disse forhold ikke ændres væsentligt, og konteksten i 
øvrigt er rimeligt uforandret vil en elev med stor sandsynlighed konstruere samme 
svar (og afkrydsning). Der findes ikke egentlig longitudinal forskning, der følger 
denne udvikling over fx et helt skoleforløb31. Mig bekendt foreligger der heller ikke 
megen viden om de temporære og dynamiske aspekter af typifikationer. 
Forskningen har længe været fokuseret på ’conceptual change’ fra 
hverdagsforestilling til videnskabeligt adækvat forestilling – mens 
typifikationsdynamikken snarere svarer til ’conceptual growth’ indenfor 
hverdagsdomænet.  
 
3.4.4 Enhedstesen (’Unity Thesis’) – et fælles paradigmatisk grundlag?  
Vi har nu undersøgt de to forskningstraditioner og deres paradigmatiske grundlag. 
Den ’interpreterende’ forskningstradition i unges forhold til naturfag deklarerer 
oftest selv et grundlag, som er konstruktivistisk. Den ’konventionelle’ forskning 
deklarerer derimod (praktisk taget) aldrig sit paradigmatiske grundlag. Analysen 
her godtgør, at meget af denne forskning vil kunne henføres til et postpositivistisk 
grundlag. Vigtigere for afhandlingen er det imidlertid at have demonstreret, at den 
konventionelle forsknings metodologi lige så godt kan forbindes med et 
konstruktivistisk paradigme.  
 
Dermed er det første og helt grundlæggende skridt henimod at formulere et fælles 
grundlag for det to forskningstraditioner taget. I tilgift hertil må der etableres en 
overordnet sammenknytning m.h.t. mål (’Erklären’ vs. ’Verstehen’), teorigrundlag 
og metodisk arbejdsdeling. Disse forhold vil jeg søge at udrede i det efterfølgende 
kapitel 4.  
 
Det fælles paradigmatiske grundlag er herefter karakteriseret ved: 
- antagelsen om en reelt eksisterende fysisk og social verden. 
- umuligheden af at skaffe sig objektiv viden om denne verden.  
- et transaktionelt syn på erkendelse. 
- intersubjektivitet, som fundament for en social konstruktion af verden, som 

værn mod solipsisme og som grundlag for videns-validering. 
- værdiers uundgåelige indvirken på forskningen. Objektivitet og interessefrihed 

er ikke epistemologiske kategorier, men normer knyttet til den metodiske 
praksis. 

- et læringssyn, hvor viden skabes i og af den lærende - gennem interaktion med 
de sociale og fysiske omgivelser.  

 
Afslutningsvist vil jeg her nævne, at der også foreligger en anden og mere radikal 
mulighed for sammensmeltning (hyppigt betegnet ’The Unity Thesis’, se fx (Walker 
and Evers, 1997 p.29)), nemlig at indføre et helt nyt og fælles filosofisk 
                                                                                                                                          
konkluderer (p.376): the pattern of likes and dislikes that are characteristic [ ..] remains rather stable 
across time”, bl.a. med henvisning til Strong, som har fundet correlationer over 5 år på 0.84 m.h.t. 
”vocational interests”, altså et specielt hjørne af attitude- og værdispektret. 
31 Normalt udføres undersøgelser af, hvorledes elevers holdning til naturfag ændrer sig med 
klassetrinnet som tværsnitsundersøgelser – ikke som egentlige, longitudinale studier. 
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udgangspunkt for begge de to forskningstraditioner. Indenfor andre områder af den 
uddannelsesmæssige forskning har en række forfattere (Johnson and 
Onwuegbuzie, 2004; Badley, 2003; Walker and Evers, 1997) således advokeret for 
at bruge filosofisk pragmatisme og en ’naturaliseret epistemologi’ som et 
brobyggende grundlag mellem tilsyneladende komplementære tilgange. 
Metodologisk pluralisme og ’Mixed Methods Research’ er en naturlig konsekvens 
af en sådan paradigmatisk forankring. Denne tilgang vil ikke yderligere blive forfulgt 
i afhandlingen. 
 

3.5 Opsummering og uddybende strukturering af redegørelsen 
for den hidtidige forskning i unges forhold til naturfag:  
I dette kapitel har jeg redegjort for og analyseret de to eksisterende 
forskningstraditioner indenfor studiet af unges holdning til naturfag: 
 
- Den konventionelle forskning baseret på kvantitative metoder har etableret 

statistiske sammenhænge mellem unges ’attitudes towards science’ og diverse 
faktorer i og udenfor undervisningsrummet. Den øjeblikkelige ’forskningstrend’ 
fokuserer i uhensigtsmæssig grad på enkeltfaktorer tæt på undervisningen 
(undervisningsformer, læreradfærd). Der er behov for studier som i højere grad 
integrerer personlige og undervisningsmæssige variable og disses indbyrdes 
samspil. De statistiske studier er gode til at afdække typiske sammenhænge og 
enkeltfaktorers relative betydning, men har meget lidt udsigelseskraft i 
forbindelse med procesaspekter. Da forskningen tillige sjældent forankres i 
sociologisk eller psykologisk teori bliver sammenhængene sjældent til egentlige 
forklaringer i betydningen af svar på ’hvorfor-spørgsmål’. 

 
- Den interpreterende forskning er kulturelt orienteret og kvalitativ. Eet spor 

baserer sig på ideografiske, narrative casestudies. Et andet – og efter min 
opfattelse mere analytisk og frugtbart – spor tager udgangspunkt i samspillet 
mellem elevernes personlige livsverdener og naturfagenes undervisningskultur, 
idet unges forhold til naturfag her ses som resultatet af deres evne til at 
håndtere (sub)Cultural Border Crossings eller deres personlige identitet i 
forhold til de ’Science Identities’, som naturfagsundervisningen tilbyder og er 
med til at konstituere. Der er et balanceret aktør-struktur-perspektiv i denne 
forskning: håndteringen knytter sig til eleven som aktør og de kulturelle forskelle 
er i vid udstrækning strukturelle. Forskningen er holistisk, opererer med ’thick 
descriptions’ og søger undertiden analytisk generalisering i form af kulturelle 
elevtypologier og at etablere kvalitative sammenhænge mellem disse og 
elevernes evne til at indgå i naturfag. Interpreterende ’Verstehen’ i denne 
forstand er ikke så langt fra ’Erklären’. Det empiriske materiales detaillerigdom 
gør det jævnt hen svært at gennemskue om der er gennemgående faktorer og 
om nogen af disse eventuelt er mere betydningsfulde end andre.  

 
- Der ligger en indlysende styrke og en pointe i at søge at kombinere de to 

forskningsbestræbelser synergisk. Fx ved at forene den interpreterende 
forsknings research-spørgsmål og deres kulturelle samspilsperspektiv i form af 
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Cultural Border Crossings og elevtypologier med den konventionelle forsknings 
metodiske styrke i forhold til netop at etablere typiske sammenhænge og 
relative betydninger af (clusters af) enkeltfaktorer. Begge forskningstilgange vil 
kunne vinde m.h.t. koherens og generativ styrke ved at blive forankret i eller 
vekselvirke med teori. 
 

- Det er imidlertid umiddelbart klart, at en reel forening forudsætter, at der kan 
formuleres  

o Eet fælles paradigmatisk ståsted for de to forskningstraditioner: jeg har i 
dette kapitel argumenteret for, at noget sådant er muligt, idet den 
metodologi, som den konventionelle forskning udfolder, også kan 
udføres ud fra et konstruktivistisk perspektiv. Alternativt vil (væsentlige 
dele af) begge forskningstraditioner kunne udføres ud fra et pragmatisk 
filosofisk grundlag.  
 
Umiddelbart kan pragmatismen virke som et et attraktivt grundlag for 
afhandlingen her, al den stund jeg principielt finder metodisk pluralisme 
nyttig - og i lyset af denne afhandlings særlige historik, hvor de tidligste 
undersøgelser har været båret af pragmatisk common-sense-rationalitet 
og hvor metafysisk indsigt er blevet til som en del af læreprocessen.   
 
Alligevel holder jeg i afhandlingen mig til et (social)konstruktivistisk 
perspektiv. En del af min begrundelse herfor knytter sig til de 
pædagogiske grundantagelser, og i særdeleshed deres relative evne til 
at udvikle en bæredygtig pædagogisk praksis i naturfagene. 
Pragmatismen har med sin basale vægtning af det praktiske og nyttige 
bidraget til udviklingen af projektorienteret pædagogik (specielt 
betydningsfulde i den sammenhæng er Dewey og W. H. Kilpatrick 
(Kilpatrick, 1918)). Det er imidlertid min mangeårige lærererfaring, at den 
social-konstruktivistiske tilgang er mere generativ i forhold til udvikling af 
processerne i den naturfaglige undervisning, mere fleksibel og mere 
generel – fx inkluderer den såvel praktiske som projektorienterede 
aktiviteter. I den forstand udspringer min præference for et social-
konstruktivistisk forskningsperspektiv i høj grad af en tilsvarende 
præference for et socialkonstruktivistisk læringssyn. Yderligere er jeg 
(som tidligere omtalt) meget langt fra at finde epistemologiske 
grundspørgsmål irrelevante (som visse neo-pragmatikere, såsom Rorty), 
tværtimod anser jeg dem for både at være væsentlige for mit 
forskningsgrundlag og som en del af undersøgelsens genstandsfelt! 
Unges ’holdning til’ naturfag – og i særdeleshed et fag som fysik - kan 
meget vel tænkes at være præget af den særlige, skarpttegnede 
epistemologiske aura, som kendetegner faget.  
 

o Eet forskningsmæssigt sigte (’Inquiry Aim’).  D.v.s. en tilnærmelse 
mellem ’Verstehen’ og ’Erklären’ – en slags ’Verklären’.  

 
Mit bud på, hvorledes dette kan gøres vil blive uddybet i næste kapitel. 
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Kapitel 4. Afhandlingens teoretiske og metodologiske 
forankring. 
Det foregående kapitel har på forskellig måde gødet jorden for dette kapitels 
bestræbelse. For det første ved at introducere og karakterisere de to dominerende 
forskningstraditioner indenfor studiet af unges forhold til fysik. For det andet ved at 
argumentere for, at særlige metodiske tilgange (fx kvantitative survey-
undersøgelser), der hyppigst forbindes med et postpositivistisk 
forskningsparadigme, faktisk kan indgå i en konstruktivistisk forskningsforståelse. 
Dermed bliver det principielt muligt at anbringe sædvanlige interpreterende studier 
og kvantitative survey-baserede studier på ét og samme paradigmatiske grundlag. 
Endelig skulle kapitlet gerne have anskueliggjort, at der er en ufrugtbar mangel på 
kobling mellem de to hidtidige forskningstraditioner.  
 
I dette kapitel vil jeg på dette grundlag etablere afhandlingens teoretiske ramme, 
som er et målrettet forsøg på at slå bro henover traditionelle grænser.   
 
Udgangspunktet er selvfølgelig afhandlingens udfoldede titel:  
’Cultural Border Crossings’ i fysikundervisningen – unges forhold til fysik i et 
kulturelt perspektiv.  
Om at forene social-psykologiske og kulturelle perspektiver med henblik på 
empirisk at belyse, hvordan unges holdning til fysik påvirkes af kritiske kulturelle 
forskelle (CBC’er) mellem deres personlige livsverdener og subkulturen i fysik.  
I særdeleshed en empirisk og analytisk undersøgelse af senmoderne 
ungdomsværdier, fysikfagets Ethos og de grundlæggende værdimæssige CBC’er 
af betydning for unges forhold til fysikfaget.” 
 
Indtil nu har jeg afstået fra at definere, hvad der menes med kultur og ’et kulturelt 
perspektiv’. I næste afsnit vil jeg søge at præcisere netop disse for afhandlingen så 
centrale aspekter.  
 

4.1 Kultur, kulturelt perspektiv – og ’Cultural Border Crossings’. 
Afhandlingens forståelse af kultur: Umiddelbart henter jeg min forståelse af kultur 
hos den interpreterende forskning, mere specifikt hos C. Geertz: ”man is an animal 
suspended in webs of significance he has spun, I take culture to be those webs” 
(Geertz, 1973). Hos Geertz er kultur altså et menneskeskabt net af betydninger. 
Phelan et al (Phelan et al., 1991 p.228) har i deres forskning konkretiseret og 
operationaliseret dette til, at kultur omfatter ”norms, values, beliefs, expectations 
and conventional actions”.  
 
For konsistensen i afhandlingens teoretiske grundlag er det imidlertid vigtigt, at 
man finder en meget analog kulturforståelse hos en af sociologiens ’Founding 
Fathers’, M. Weber: (Weber, 1949c):”Culture is a finite segment of the meaningless 
infinity of the world process, a segment on which human beings confer meaning 
and significance” . Påny ser man, at det er vores meningstilskrivelse, som skaber 
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kulturen. Andetsteds I samme skrift uddyber Weber, idet han skriver: “The concept 
of culture is a value-concept. Empirical reality becomes ‘culture’ to us because and 
insofar as we relate it to value ideas” (p. 76). Meningsskabelse (og dermed kultur) 
er hos Weber således et spørgsmål om at forbinde sin erfaringsverden med 
værdier. Dermed bliver værdier en central forudsætning for og del af kulturen. 
Zeuner (Zeuner, 2000a) fremhæver fx dette forhold ved at vælge overskriften  
”Max Weber – kultur som mening” til sit kapitel om Weber.  
 
Afhandlingens kulturelle perspektiv: På et overordnet plan indgår Weber’s 
opfattelse af værdier som kulturens grundlæggende kvalitet i denne afhandlings 
kulturelle perspektiv. Det betyder altså, at både personlige og (sub)kulturelle 
værdier vil spille en central rolle i forsøget på at belyse unges forhold til fysik.  
 
Mere specifikt fastlægges det kulturelle perspektiv af den allerede omtalte (forrige 
kapitel) forskning i ’Cultural Border Crossings’ (CBC’er) (fx Phelan et al., 1991; 
Costa, 1995; Aikenhead, 1996). De afgørende elementer i dette forskningsprogram 
er, at se eleverne som deltagere i adskillige subkulturer – og at opfatte 
kulturforskelle som potentielle barrierer for elevernes passage fra én subkultur til 
en anden. Specifikt er der empirisk udviklet en typologi, som sammenknytter 
forskelle mellem elevernes øvrige livsverdener (i familie, med venner…) og 
subkulturen i fysik med deres vanskelighed ved krydse kulturgrænsen til fysik. Med 
voksende kulturel uoverensstemmelse går grænseoverskridelsen således gennem 
en sekvens af stigende vanskelighed,  ’smooth’-’manageable’- ’hazardous’-
’impossible’ (betegnelserne her efter (Jegede and Aikenhead, 1999 p.50). For 
denne afhandlings kulturelle perspektiv betyder dette, at der vil være fokus på 
kritiske kulturelle forskelle (CBC’er) – i særdeleshed værdimæssige – mellem 
elevernes personlige livsverdener og subkulturen i fysik. Her ligger der potentielt 
en afstødning af eleverne fra faget.  
 
Præcisering og terminologi i forbindelse med CBC’er: 
Termen ’Cultural Border Crossing’ kan på engelsk både referere til en struktur (fx 
et kulturelt skæringspunkt/kryds) og en proces (at krydse en kulturgrænse). I den 
grundlæggende litteratur trives struktur- og procesforståelser af CBC-begrebet side 
om side. Fx fremhæver Phelan et al det strukturelle aspekt: ”The terms boundaries 
or borders refer to real or perceived lines or barriers between worlds” (Phelan et 
al., 1991 p.225), mens fx Aikenhead signalerer en procesforståelse med sin titel: 
“Students’ ease in crossing cultural borders into school science” (Aikenhead, 
2001). Jeg mener, at det er meningsfuldt at fastholde og eksplicitere denne 
dobbelte forståelse af CBC-begrebet: det kan altså både referere til en kulturel 
forskel, der kræver forhandling og til selve forhandlingsprocessen. Sidst i kapitlet 
vil jeg foreslå en ’metodisk arbejdsdeling’ for studiet af unges forhold til fysik. 
Denne tager udgangspunkt i CBC-begrebets dobbelte natur. 
 
I denne afhandling vil der være et primært fokus på de strukturelle aspekter af 
CBC’erne, d.v.s. CBC’er som kulturel forskel. Ikke enhver kulturel forskel er 
imidlertid en (strukturel) CBC – det skal være en relevant kulturel forskel, som i 
princippet kræver forhandling af eleven. Hos Costa kan strukturelle CBC’er være af 
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forskellig grad og virkning – fra ’smooth’ til ’impossible’. I tilfælde hvor det vides, at 
der er tale om en relevant kulturforskel (CBC), som vitterligt gør en forskel m.h.t. 
unges forhold til fysik, vil jeg tale om en kulturbarriere. Generelt og indtil en evt. 
virkning er dokumenteret vil jeg for variationens skyld anvende termen potentiel 
kulturbarriere som et synonym for CBC. Da der er særlige teoretiske grunde til at 
tro, at værdimæssige CBC’er gør en forskel på holdning og handling i.f.t. faget, vil 
jeg især i afhandlingens sidste kapitler sætte lighedstegn mellem ’værdimæssig 
CBC’ og ’kulturbarriere’. Såvidt nomenklaturen omkring CBC’er. 
 

4.2 En oversigt over elementerne i afhandlingens teorigrundlag. 
Nedenstående skema er et forsøg på at give en stikordsagtig oversigt over 
væsentlige elementer i afhandlingens teoretiske og metodologiske grundlag. Hver 
vandret linie i skemaet vedrører et aspekt, som jeg finder det relevant at inddrage I 
drøftelsen. For det enkelte aspekt er det angivet, hvilken type af bidrag 
’konventionel’, social-psykologisk forskning, henholdsvis ’interpreterende forskning’ 
leverer til denne afhandling. Særlig interessant er midterkolonnen, som angiver, 
hvorledes det aktuelle teorigrundlag tænkes at forbinde de sædvanligvis ukoblede 
forskningsspor.  
 
Man kan umiddelbart notere sig, at afhandlingens teoretiske fundament 
overvejende er af sociologisk natur. Midterste kolonne domineres således af en 
række mere eller mindre klassiske sociologer. Der er en vis grad af teori-
’alignment’ indbygget vertikalt, idet Schütz bygger sin ’The Phenomenology of the 
Social World’ (Schutz, 1976) i eksplicit dialog med og som metateoretisk fundering 
af Weber’s teori om ’Social Action’ (Weber, 1968b). Berger & Luckmann overtager 
senere Schütz’s fænomenologiske hverdagssociologi til deres teori om ’Den 
sociale konstruktion af virkeligheden’.  
 
Tværgående er det næppe overraskende, at jeg søger en forbindelse mellem 
social-psykologiens (angivelige) postpositivisme og den kulturelle forsknings 
hermeneutik i en slags sociologisk ’midterposition’.  
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Figur 4.1: Afhandlingens bud på en teoretisk syntese mellem social-psykologisk og ‘interpreterende’ 
forskning i unges forhold til fysik. 

 
 
Både historisk og i den aktuelle afhandling er Weber en central figur i 
bestræbelsen på at definere en forskningsmæssig position mellem 
naturvidenskabelige og hermeneutiske tilgange:  
Weber udviklede sin metodologi i en afklaringsproces og en positioneringskamp for 
sociologisk forskning. Hans tidlige metodologiske essays (’Roscher und ’Knies..’ 
(1903) og ’Objektivität…’ (1904)) demonstrerer hans umiddelbare forankring i den 
tyske historiske tradition og dennes uvilje mod at blive ’påført’ (af Comte og Mills) 
en positivistisk/naturalistisk ”science of Man”. Eliaeson beskriver den følgende 
udvikling henimod en mere selvstændig sociologisk position (Eliaeson, 2002 p.53): 
“There is a development in his preoccupations from cultural uniqueness to 
sociological theoretical constructions, from the historical individualizing type 
(modern capitalism) to generalized sociological types (bureaucracy).”  
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Weber’s metodologi udviklede sig altså gennem hans produktion32. Dette, i 
kombination med hans undertiden komplekse detailstudier og lejlighedsvise 
uoverensstemmelser mellem teoretisk beskrevne metoder og hans faktiske 
forskningsmæssige praksis, har gjort det svært for nyere forskning at nå til 
fuldstændig enighed om naturen og implikationerne af hans metodologiske indsats. 
Én nyere forskningspublikation bærer således titlen ’Max Weber’s Methodology” 
(Ringer, 1997), mens en anden anvender flertalsformen ’Max Weber’s 
Methodologies” (Eliaeson, 2002). Eliaeson påviser (pp. 556-96), hvorledes andre 
samfundsfundsfagsforskere har brugt (fragmenter af) Weber som afsæt for meget 
forskellige forskningsprogrammer: makrosociologisk forskning (Talcott Parsons), 
hermeneutik (Schütz) og kvantitativ empirisk forskning (Lazarsfeld & Oberschall). 
Heraf fremgår i hvert fald spændvidden i Weber’s metodologi. Spørgsmålet er så, 
om det lykkedes ham i rimeligt omfang at integrere den brede vifte af tilgange og 
perspektiver. Også her vurderes indsatsen forskelligt i nyere forskningslitteratur, 
McCarthy (McCarthy, 2001) er mest negativ: 
”Weber creates the foundations for a new critical sociology. But however broad and 
exciting is initial vision, he never develops an adequate understanding of the 
relationship among its various parts. That is, he is never able to integrate his later 
methodological writings with his earlier ones.”” (p.187)  
 
Eliaeson (Eliaeson, 2002) indtager en mellemposition: 
”Weber is much more compatible with the standard positions of modern methods of 
unified science”. (p. 51) 
 
Endelig er Ringer positiv overfor Weber’s integrerende indsats: 
”One of Max Weber’s greatest achievements was his integration of two divergent 
perspectives that have divided theorists and practitioners of the historical, social, 
and cultural sciences … the two lines of analysis may be called the ‘interpretive’ 
and the ‘explanatory’…”. (Ringer, 1997) (p.1)33.  
 
Efter min opfattelse har Weber størst problemer med forholdet mellem sin neo-
Kantianske epistemologi og dén sociologiske metode, som han udlægger i sit sene 
værk Economy and Society (Weber, 1968b). Her omtaler han behovet for empirical 
verification  (af sociologiske generaliseringer): ”More generally, verification of 
subjective interpretation by comparison with the concrete course of events is, as in 
the case of all hypotheses, indispensable. Det synes her som om, at faktiske forløb 
på objektiv vis tænkes at kunne sammenholdes med generaliserede forløb, 
svarende til epistemologisk realisme. Ifølge neo-Kantiansk (og dermed 
konstruktivistisk) opfattelse kan de faktiske forløb kun gribes som en fortolkning og 
teoribundet. Derfor kan der ikke forekomme en objektiv sammenligning mellem 
generalisering og ”the concrete course of events”. Et andet beslægtet problem, 

                                              
32 McCarthy opsummerer således: ”By the end of his life, Weber has moved quite a distance from 
his earlier weritings …Sociological categories, unlike their historical cousins, produce average types 
and statistical probabilities and are “relatively lacking in fullness of concrete content” (p. 179) 
33 Der er tale om brobygning mellem positivistiske og hermeneutiske orienteringer indenfor fx 
historisk forskning – der var ikke tale om en tilnærmelse til positivistisk naturvidenskab, da dette qua 
sit anderledes genstandsområde blev anset for noget ganske andet. 
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som Schütz imidlertid tager hånd om (Schutz, 1976), knytter sig til det centrale 
begreb ’explanatory understanding’, som karakteriseres ved:  "We ”understand" in 
terms of motive the meaning an actor attaches…”. (Weber, 1949c Paragraf 6). 
Schütz’s fænomenologiske analyse af begreberne ’meaning’ og ’motive’ (Schutz, 
1976) demonstrerer klart, at begreberne er flertydige, og at ’understanding’ i form 
af eksakt ’mirroring’ af den handlendes bevidsthedsstrøm er umulig. 
Flertydigheden udfoldes fx i form af  Schütz’s berømte sondring mellem ’in-order-
to-motive’ og ’because-motive’. Pointen er, at igangværende handlinger indgår i 
bevidsthedsstrømmen på en ganske anden måde – bl.a. en anden 
meningskonstekst – end handlinger som reflekteres efterfølgende. Distinktionen 
har som principiel metodisk konsekvens, at man må være skeptisk overfor fx 
elever som i interviewtilbageblik begrunder deres valg af A-niveau-fag. Trods de 
bedste intentioner vil eleverne levere en rekonstruktion, som i bedste fald nærmer 
sig det oprindelige situerede in-order-to-motiv. I denne sammenhæng tydeliggør 
diskussionen, at Weber i sin metodologi tenderer til at gøre ting ’mere simple’ for 
forskeren, end hans neo-Kantianske grundlag egentlig retfærdiggør. Jeg vil så selv 
forsøge at undgå at falde i denne grøft i min analyse.  
 
McCarthy er bl.a. skeptisk overfor Weber’s integration af mikro- og 
makroperspektivet, mestendels fordi han finder strukturalistiske aspekter 
underbelyst i Weber’s metodologiske skrifter, modsat hans senere praktiske 
forskning. En væsentlig del af denne kritik forsvinder efter min opfattelse med 
Berger og Luckmann’s videreudvikling af Schütz – og implicit i forlængelse af 
Weber.   
 
Oversigtsskemaet vil i det følgende tjene som strukturering af diskussionen af 
afhandlingens teorigrundlag. Jeg vil forsøge at drøfte ét tværgående aspekt ad 
gangen.  
 

4.2 Afhandlingens kobling mellem individuel psykologi og det 
kulturelle og samfundsmæssige – identitet i senmoderniteten. 
De tidligere citerede forståelser, af kultur som meningstilskrevet virkelighed, er i 
tråd med Berger & Luckmann’s opfattelse af virkeligheden som (socialt) 
konstrueret. Ved at ’eksternalisere’ og ’objektivere’ opnår ”mennesket således som 
det indgår i fællesskaber” (Berger and Luckmann, 2003b p.99) at producere 
verden. Men: denne skabelse indgår i et dialektisk forhold, hvor den skabte 
virkelighed virker tilbage på producenten: ”Det tredje led i denne dialektiske proces 
er internaliseringen34, hvorigennem den objektiverede sociale verden i løbet af 

                                              
34 Forfatternes diskussion af ’internalisering’ foretages med henvisning til G.H. Mead. Termen 
vækker associationer i retning af passiv optagelse af objektivt eksisterende værdier, normer m.m. til 
en fuldfærdig korresponderende indre repræsentation. Roger Saljö besværer sig på tilsvarende vis 
over Vygotsky’s brug af ordet internalisering (Saljo, 2003 p.115) – og anvender i stedet betegnelsen 
’appropriation’ for den dybest set konstruktivistiske proces. Jeg vælger at bruge termen 
’internalisering’ i afhandlingen, men når der ikke direkte refereres til andres forskning, er det med et 
konstruktivistisk betydningsindhold - svarende til ’appropriation’.  
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socialiseringen genindskydes i bevidstheden.” (Berger and Luckmann, 2003b 
p.99). 
 
Det er således en klar teoretisk præmis for denne afhandling, at elever (fx de 
storbyunge, som bl.a. undersøges i kapitel 6) er præget af den tid og det samfund 
de lever i. Det hører med til afhandlingens ’kulturelle perspektiv’ at forstå denne 
kobling mellem individuel psykologi og det kulturelle og samfundsmæssige. Derfor 
nedenstående teoretiske betragtninger: 
 
Selv og identitet hos Weber et al:  
Individet er hos Weber kulturelt forankret, men intentionelt og mere eller mindre 
rationelt, med (en mere eller mindre) udbygget evne til at tage ansvar, træffe 
beslutninger og lede sig Selv. Weber’s position synes aldeles i overensstemmelse 
med følgende beskrivelse ”The human Self is a self-organizing, interactive system 
of thoughts, feelings, and motives, that characterizes an individual. It gives rise to 
an enduring experience of physical and psychological existence – a 
phenomenological sense of constance and predictability. The Self is reflexive and 
dynamic in nature: responsive yet stable  
(Int.Soc.For Self and Identity, 2006) 
Dét Selv som Berger & Luckmann opererer med (med henvisning til Mead’s ’Social 
Self’) er på samme måde en relativt stabil psykologisk enhed, men der er samtidig 
en betoning og tydeliggørelse af Selvet som socialt og samfundsmæssigt 
konstrueret.  
 
Selv og identitet i et større perspektiv: 
Amerikanske K. Gergen sætter i sin bog om ’det mættede selv’ (Gergen, 2006) 
denne identitetsopfattelse i perspektiv via sin diskussion af tre forskellige 
opfattelser af Selv, som hævdes at karakterisere perioden efter ca. år 1900: 

• Den romantiske: Selvet karakteriseret ved iboende dybe personlighedstræk 
(lidenskab, sjæl, moral, skaberkraft..). Ifølge Gergen er denne opfattelse en 
arv fra det nittende århundrede. 

• Den modernistiske: Selvet som evne til at tænke rationelt og som 
”anskuelser, meninger og bevidste hensigter”. (p.30). Disse er af social 
natur: ”Hvis vi er rationelle skabninger er vi opmærksomme på, hvad der 
sker omkring os, og vi tilpasser vores handlinger i henhold hertil: de 
menneskelige handlinger må derfor i det store og hele bero på det, der sker 
i den omgivende verden. Kort sagt, det er ikke i kraft af arv, vi er dem, vi er, 
det er vi derimod i kraft af vores iagttagelser af miljøet”. (p. 65). Gergen 
henfører opkomsten af denne opfattelse af Selv til det 20. århundredes 
begyndelse. 

• Den postmoderne: Selvet som ren proces, af Gergen betegnet ’det 
relationelle Selv’: ”man har kun en identitet, fordi den sanktioneres af de 
sociale ritualer, man har del i; man har mulighed for at være en bestemt 
type person, fordi denne type er af væsentlig betydning for det bredere 
sociale spil” (p.180) og ”jeg er kun jeg i kraft af, at jeg spiller en særlig rolle i 
en relation” (p.180). ”Det personlige Selv med besiddelse af reale og 
bestemmelige karakteristika – såsom rationalitet, følelse, inspiration og vilje 
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- elimineres” (p. 30). Gergen’s bog om ’det mættede Selv’ fra 1991 er mig 
bekendt den første samlede fremstilling af en sådan  identitetsopfattelse. 

 
Selvom fremstillingen her holder sig på det overordnede niveau, er det umiddelbart 
klart, at denne afhandling opererer med en modernistisk opfattelse af individet.  

 
Udover at tydeliggøre dette forhold, kan Gergen’s diskussion bruges til en mere 
omfattende relativ positionering af sociologiske teoretikere som kan bidrage til 
forståelse af sen-moderne unge. Dette muliggør en afgrænsning, idet kun 
sociologiske teoretikere med en modernistisk opfattelse af Selv og Identitet vil 
være relevante i forhold til denne afhandling. 
 
Lidt forenklet kan udviklingen i opfattelser af Selvet beskrives som en overgang fra 
Selvet som en biologisk og stabil entitet (’det romantiske Selv’), over Selvet som 
social (og biologisk) entitet (’det modernistiske Selv’), til Selvet som social proces 
(’det postmoderne selv’). Der er altså en dobbelt bevægelse, hvor det sociale 
gradvist tillægges større og større betydning, samtidig med, at det stabile 
enhedsprægede Selv opløses i relationer (Gergen markerer opsplitningen 
yderligere ved at bruge betegnelsen ’brøkdelte relationer’ (p.200)). 
 

Biologisk  Socialt (og biologisk)  Socialt 
    Stabil entitet  Relativt stabil entitet  Relationelt, fragmenteret  
 
 ’Romantisk Selv’ ’Modernistisk Selv’  ’Postmoderne Selv’ 
 
Det er I forhold til denne godt hundredårige udviklingslinie, at vi kan positionere 
markante og relevante bidrag til forståelsen af relationen mellem individ og 
samfund, samt relevante ungdomsteoretikere: 
 
E. Fromm’s begreb ’social-karakter’ – et bud på samspillet mellem det personlige 
og det samfundsmæssige. 
Psykoanalytikerne Freud og Fromm markerer henholdsvis overgangen til og den 
meget tidlige modernistiske opfattelse af Selv (Gergen, p.65). Fromm er 
interessant i denne sammenhæng, fordi han introducerer begrebet ’social-
karakter’, som en betegnelse for interaktionen mellem personlig karakter og 
internaliseret kultur (se fx (Fromm and Maccoby, 1970)). Maccoby (Maccoby, 2002 
p.35) beskriver det som “an internalization of cultural norms that determine social 
attitudes and give meaning to social behavior”. I den forstand bliver 
socialkaraktererne de personlighedstyper, som fremelskes og understøttes af den 
sociale og kulturelle kontekst. Hos Fromm er der både en personlig karakter og en 
social-karakter. Social-karakteren er ikke identiteten. Identiteten må snarere ses 
som en overlejring af den personlige karakter med understøttede social-
karaktertræk. D. Riesman (selv elev af Fromm) er klar her: ”We do not speak of 
’personality’, which in current social psychology is used to denote the total self 
(Riesman et al., 2001 p.3). Det er tankevækkende, at vi ved at fjerne indholdet af 
personlig karakter – og dermed udelukkende forstår identiteten som bygget af 
social-karaktertræk – ender i noget nær en postmoderne beskrivelse af Selvet! 
  

SELV 
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D. Riesman’s indre- og ydre-styrede social-karakterer:  
D. Riesman ”både indfangede den modernistiske ånd og forudså dens død” 
(Gergen, 2006 p.68). Det gjorde han i verdens til alle tider mest solgte sociologibog 
”The Lonely Crowd”, som først blev udgivet i 1950. Heri beskrev forfatterne de 
begyndende omlejringer i socialkarakteren, som de anede i samtidens USA. 
Definition af social-karakter blev her indskrænket til den del af ovenstående, der er 
”shared among significant  social groups and which… is the product of the 
experience of these groups. The notion of social character permits us to speak… of 
the character of classes, groups, regions and nations.” (p. 4). Socialkarakteren er 
altså delte/typiske, internaliserede træk ved en gruppe eller en kulturel kontekst. 
Når jeg i denne afhandlings kapitel 7 afdækker typiske træk ved den generelle 
værdistruktur hos unge i det almene gymnasium, kan det ses som et bidrag til 
etablering af social-karakteren for denne ungdomsgruppe.  
 
Centralt i bogen står beskrivelsen af to bestemte socialkarakterer, de ’indre-
styrede’ (’inner-directed types’) overfor de ydre-styrede (’other-directed types’). 
Den emergente, ydre-styrede, type knyttede Riesman til ”upper middle class in our 
larger cities” (p. 19), samt lettere forundret til unge generelt (forordet til 
førsteudgaven, p. xlviii i den her refererede udgave).  Riesman så i 
udgangspunktet den demografiske befolkningsudvikling som drivkraften bag 
udviklingen af disse socialkarakterer. Dette blev hurtigt kendt uholdbart, uden at 
det i øvrigt anfægtede genkendeligheden og den almindeligt anerkendte betydning 
af typebeskrivelserne: 
 
Den indre-styrede type er kendetegnet ved metaforisk at besidde et ’indre 
psykologisk gyroskop’. ”This instrument, once it is set by the parents and other 
authorities, keeps the inner-directed person, as we shall see, ”on course” even 
when tradition, as responded to by his character, no longer dictates his moves.” (p. 
16).  
Den (emergente) ydre-styrede type er tilsvarende billedligt karakteriseret ved at 
have en radar som sit ’kontroludstyr’ (’control equipment’, p. 25). ”The other-
directed person must be able to receive signals from far and near, the sources are 
many, the changes rapid”. “The other-directed  person is, in a sense, at home 
everywhere and nowhere, capable of a rapid if sometimes superficial intimacy with 
and response to everyone.” (begge citater, p. 25).  
 
Gergen anfører, at den indre-styrede type er ”i det væsentlige et billede af det 
modernistiske menneske”, mens en række træk ved den ydrestyrede type 
betegnes som ”manifestationer af den postmoderne mentalitet” (Gergen, 2006 
p.68)). Gergen forbinder dermed ydre-styring med det postmoderne Selv. Tidsligt 
er der tale om adskillige årtiers forskydning i forhold til Riesman, men det kan 
selvfølgelig også udtrykke at spirende ’50’er-træk har nået et anderledes 
gennemtrængende og uomgængeligt niveau via den efterfølgende 
samfundsudvikling henimod det postmoderne. Gergen fremdrager (Gergen, 2006 
kapitel 5) i hvert fald en lang række nyere samfundsmæssige forhold, som 
plausibelt kan tænkes at accelerere udviklingen af en ydre-styret social-karakter. 
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Med disse typer kan vi præcisere, at denne afhandling opererer med et intentionelt, 
socialt funderet modernistisk Selv – med den indre-styrede social-karakters 
gyroskop, fx i form af et værdisystem, rimeligt intakt. Jeg anerkender således ikke 
Gergen’s diagnose, at vi allerede har nået det post-moderne ’relationelle Selv’s’ 
stade. Imidlertid vil jeg anse det modernistiske Selv som værende under pres af de 
ubestridelige forandringer af samfundsmæssig art, som Gergen (og andre) 
beskriver. Det forekommer derfor rimeligt, at se den nuværende tilstand, som en 
sen modernistisk fase, måske endda som et første skridt ud i en transitionel 
tilstand – hvor de unge Selv forventeligt præges af en vis ydre-styring.  
 
Et par af de sociologer, som har betydet mest for moderne ungdomsstudier, 
anlægger et tilsvarende syn på identitetsdannelsen, fx skriver A. Giddens 
(Giddens, 1991 p.188): ”’Living in the world’, where the world is that of late 
modernity, involves various distinctive tensions and difficulties on the level of the 
self. We can analyse these most easily by understanding them as dilemmas which, 
on one level or another, have to be resolved in order to preserve a coherent 
narrative of self-identity”. Både A. Giddens og T. Ziehe lægger i øvrigt afstand til en 
postmoderne tolkning af den nuværende situation ved i stedet at bruge betegnelser 
som ’sen-modernitet’ (A. Giddens: ’Late Modern Age’/’High modernity’) og ’2. 
modernisering’ (T.  Ziehe, fx i (Ziehe, 2004b).  
 
Samtlige sociologiske teoretikere analyserer ændringer i de samfundsmæssige 
forhold, som udfordrer Selvet og er med til at danne Selvet. Denne dobbelte 
funktion bliver meget tydelig i Giddens’ egen sammenfatning af 200 siders analyse 
i form af ”Tribulations/dilemmas of the Self” (Giddens, 1991 p.201): 

• ”Unification versus fragmentation: the reflexive project of the self 
incorporates numerous contextual happenings and forms of mediated 
experience, through which a course must be charted. 

• Powerlessness versus appropriation: the lifestyle options made available by 
modernity offer many opportunities for appropriation, but also generate 
feelings of powerlessness. 

• Authority versus uncertainty: in circumstances in which there are no final 
authorities, the reflexive project of the self must steer a way between 
commitment and uncertainty. 

• Personalized versus commodified experience: the narrative of the self must 
be constructed in circumstances in which personal appropriation is 
influenced by standardized influences on consumption.” 

 
Hos Giddens er Selvet en refleksivt organiseret koherent narrativ, under stadig 
konstruktion og rekonstruktion i disse samfundskabte spændingsfelter. Også hos 
Ziehe er selv-refleksivitet og ambivalens knyttet til spændings- og 
mulighedsfelterne centrale vilkår knyttet til Selv-dannelsen. Der er også betydelige 
fællestræk i den ’bagvedliggende’ samfundsanalyse, hvor Giddens først og 
fremmest begrunder tendensen med henvisning til moderne mediers ophævelse af 
individets indlejring i et lokalt tids-og-steds-punkt (’dis-embedding’). Medierne 
udgør et bombardament af andre steder, andre måder, andre muligheder. Hos 
Ziehe (Ziehe, 1999p. 202) fremhæves dette væsentlige træk også, blot under 
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betegnelsen ’Tematisering’. For Gergen er dette den centrale årsag til mætningen 
af Selvet. Giddens hæfter sig ovenfor ved manglen på ’Final authorities’, hvilket 
indgår som et væsentligt aspekt af Ziehe’s detraditionalisering. Begge taler om 
livsstil, Ziehe i en diskussion af livstilsåbninger overfor lukningstendenser (Ziehe, 
2004c) som tangerer indholdet af Giddens’ andet dilemma ovenfor.  
 
Trods de betydelige fællestræk finder jeg Ziehe mest relevant for dette studium, 
først og fremmest fordi Ziehe i tilgift til sin generelle kulturanalyse - specifikt og i vid 
udstrækning - har beskæftiget sig med 2.moderniserings afsmitning på netop 
skolen som institution og gruppen af moderne unge. Ziehe har således øje for de 
samfundsskabte konsekvenser på begge sider af den potentielle kulturkløft mellem 
(fysik)undervisningen og sen-moderne unge.  
Nogle af de væsentlige forhold, som Ziehe fremdrager på skolesiden:  
• ”Affortryllelsen af kanon, aura og askese”.  
Ziehe beskriver, hvorledes erosionen af autoriteter og finkulturelle standarder har 
fået tidligere tiders dannelseskanon til at smuldre (Ziehe, 1989a p.46). Dertil 
kommer, at ”de sidste rester af sakral aura er smeltet bort. Skolen er blevet en helt 
normal samfundsmæssig funktionsindretning…på ingen måde længere hævet over 
hverdagen” ((Ziehe, 2004b p.91). Endelig er det ikke længere en kulturel mulighed 
at forudsætte en behovsudskydende og asketisk selvdisciplineret tilgang til 
skolearbejdet hos elever.  
• ”hverdagskulturen er blevet den dominerende kultur”, langt henad vejen også i 

skolen (Ziehe, 2004b p.86). Dette er en logisk konsekvens af, at finkulturelle 
standarder ikke anerkendes, og af hverdagskulturens placering i fx 
mediebilledet. 

• informalisering af social- og samværsformer, som bl.a. betyder, at ”mens de 
formelle socialnormer og adfærdsformer tidligere mere eller mindre kunne 
begrundes i krav, må de nu begrundes i egen motivation.” (Ziehe, 2004b p.83). 
Informaliseringen udvider følelsen af, at ”alt kan ske” i undervisningens sociale 
rum (Ziehe, 2004b p.83).  

• uden kanon-, aura og askese – og op imod hverdagskulturen – må læreren 
forsøge at skabe mulighederne for motivation og mening hos eleverne. Stillet 
overfor informaliseringen må læreren også arbejde med relationer i forhold til 
eleverne. Underviseren er således henvist til også at være kultur- og 
relationsarbejder (Ziehe, 1989a p.47).  

 
På elevsiden fremstiller Ziehe tre ’kulturelle orienteringsforsøg’, der enten kan ses 
som unges naturlige respons på identitetsvilkårene i 2. modernisering, eller som 
træk i en moderne ungdoms-social-karakter (Ziehe, 1989c p.18): 
• Subjektivering: Subjektiveringen er en ”opmærksomhed på egen indre verden” 

(Ziehe, 1999 p.203). Subjektiveringen fremstår som en konsekvens af tre 
forskellige identitetsvilkår, som Ziehe bestandig vender tilbage til: 
individualiseringen (det at den enkelte er henvist til selvstændigt at skabe sit liv 
og sig selv), selvrefleksiviteten og den kulturelle formbarhedsforventning 
(forestillingen om at alt kan formes og blive til hvad som helst). Ziehe dykker 
yderligere ned i det psykologiske ved at fastslå: ”Det er egentlig en søgen efter 
nærhed, henholdsvis et forsøg på at undgå den samfundsmæssige kulde, for 
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nu at bruge en gængs metafor. Dette orienteringsforsøg tilstræber intimitet, det 
vil sige så tætte forhold som muligt inden for de mindste sociale relationer og 
celleformer. Det er også båret af længslen efter ekspressivitet, der betragtes 
som en måde, hvorpå man kan udtrykke sig autentisk”. 

• Ontologisering: ”Det drejer sig snarere om en jagt efter sikkerhed. Man søger 
en fast grund, et korrektiv til kontingensen.”…”Det er ikke ’kulden’ man frygter, 
men tabet af mening.” (p. 19). Ziehe betegner dette orienteringsforsøg som ’en 
før-moderne længsel’. Man må forvente, at dette ’regredierende’ træk gradvist 
mister betydning, jo mere man nærmer sig det postmoderne.  

• Potensering: ”At ’potensere’ vil sige kunstigt at fylde noget med betydning. 
Det,man søger her, er ikke nærhed og ikke sikkerhed, men intensitet. Det er en 
æstetisk kategori… Her bliver deres egen form, habitus og stil det 
fremherskende gyldighedskriterium…Her bliver de unge semiotikere… 
Modbilledet er her ’tomheden’. Det er den det gælder om at undgå.” (p.20)35.  

 
Dertil kommer den tendens til kulturelt forstærket egocentri, som ligger i 
kombinationen af ungdom som livsalder og tendensen til subjektivering. Den 
skaber en ’oplevelsestunnel’ (Ziehe, 2004b p.85) hos de unge, så de kun er åbne 
overfor den del af omverdenen, der matcher det personlige perspektiv, de 
personlige erfaringer (fra hverdagskulturen) og de personlige præferencer: ”Det 
fremmede opleves nu først for alvor af de unge som fremmedgørende.” (Ziehe, 
2004b p.86). En stor del af Ziehe’s senere pædagogiske tænkning sigter på at 
tilvejebringe den psykologiske ’decentrering’ og dén åbning for (god, fx 
hverdagskulturelt overskridende) Anderledeshed, som Ziehe anser for nødvendig.   
 
Nutidens unge skal altså efter det netop etablerede teoretiske grundlag forstås ud 
fra en sen-modernistisk opfattelse af Selvet, d.v.s. som intentionelt, med et relativt 
intakt indre gyroskop af internaliserede normer og værdier36. Der vil således være 
et tydeligt samfundsskabt præg på de unge, først og fremmest i form af  
selvrefleksivitet og fortrolighed med kravet om på egen hånd at skabe og genskabe 
sig selv. I det omfang Ziehe’s analyse holder, vil de unge også være præget af de 
kulturelle orienteringsforsøg: subjektivering, ontologisering og potensering. Den 
empiriske værdianalyse i kapitel 6 giver faktisk mulighed for at checke, i hvilken 
udstrækning disse orienteringsforsøg reelt genfindes hos danske storbyunge i det 
almene gymnasium. 

 

                                              
35 Det hollandsk funderede, men internationale, ”Cool Hunting”-projekt (Rohde et al, 2002) 
indsamler og trendanalyserer unges bud på, hvad de aktuelt anser for ’Cool’. Deres 2002-version 
indeholdt 5 trends (af 6), der ubesværet lader sig indplacere i.f.t. Ziehe’s kulturelle 
orienteringsforsøg. Trendbetegnelserne i sig selv kan tjene som en illustration af, hvorledes 
orienteringsforsøgene kan komme til udtryk i et senmoderne ungdomsliv: ”Get Real” 
(autenticitetsjagt, Subjektivering), ”New Enchantment of the world” (nyreligiøsitet, Ontologisering) 
og ”Celebrity Vogue (dyrkelsen af kendte), ”Steal, spray, fight, party” (intensitetsdyrkelse), 
”Experience Economy” (forbrug af oplevelser) – hvor de sidste tre er udtryk for Potensering.  
36 Ziehe nedtoner (spekulativt) betydningen af værdier i 2.modernisering. Den empiriske 
undersøgelse blandt storbyunge, som fremlægges i kapitel 7, bekræfter ikke denne tendens. Der er 
snarere tale om en re-orientering mod værdier, der passer til de-traditionaliseringen. 



 

 75 

4.3 Individuelle og kulturelle værdier. 
Der er en betydelig parallelitet mellem nøglebegreberne i de to 
forskningstraditioner, jf. oversigtsskemaet, hvor fx intentionalitet, værdier, normer, 
forestillinger (’beliefs’) er direkte gengangere – mens det socialpsykologiske 
’holdning til’ indfanger dele af den interpreterende forsknings ’Mening’. Subjektiv 
’mening’ er her et rummeligere og rigere begreb, idet det både sammenfatter 
subjektets rettethed og dén aktuelle kontekst, mens ’holdning til’ kun indfanger 
forholdet til dét, opmærksomheden retter sig mod. Tilsyneladende ens begreber 
kan i skemaet også dækker over en vis forskellighed, i hvert fald hvad angår det 
indholdsmæssige niveau begrebet opererer på. I den interpreterende forskning 
refereres der hyppigt til ’intentionalitet som et grundvilkår ved den menneskelige 
eksistens og erkendelse’ ((Bo, 2005 p.10). Der er et spring til fx Ajzen’s meget 
præcise, kausalt strukturerede social-psykologiske model TPB (jf. kapitel 2), hvor 
intentioner er indskudt som et eksplicit element mellem værdier og adfærd. Men 
grundlæggende udtrykker denne model jo netop forestillingen om en 
grundlæggende intentionalitet: kun faktorer udenfor vores kontrol kan i modellen 
forhindre os i at handle intentionelt! På det overordnede (ikke-operationaliserede) 
niveau er forståelsen af begreberne ikke nødvendigvis forskellige og uforenelige. 
 
Et forhold omkring værdier vil jeg dog kort kommentere: værdier er i social-
psykologien individuelle, mens de interpreterende studier diskuterer (sub)kulturelle 
værdier. I afhandlingen her studeres begge typer af værdier – og de 
sammenholdes tilmed i kapitel 9. Derfor er det relevant at overveje forholdet 
mellem disse typer af værdier. De individuelle værdier er udførligt diskuteret i 
kapitel 2, hvorfor jeg undlader det her. Kulturelle værdier udtrykker en almindeligt 
udbredt forståelse af godt, rigtigt og ønskværdigt: ”When we wish to characterize a 
culture in terms of values, we describe the ideas about what is good, right, and 
desirable that the members of a society or other cultural group share.” 
(Schwartz, 1997 p.70, [min fremhævelse]). I forrige kapitel brugtes A. Schütz’s 
hverdagslivssociologi til at redegøre for, hvordan der kan etableres fælles 
forståelser i en grad, så fx en spørgeskemarespondent med rimelighed kan 
forventes at indfange essensen af et givet spørgsmål. Pointen var da, at 
typifikationsprocesser etablerer de for hverdagslivet nødvendige fælles forståelser. 
Her betyder det, at typifikationsprocesserne etablerer de kulturelle værdier. 
Typifikationerne er en del af socialiseringen til kulturen, ligesom de er forudsætning 
for at orientere sig i denne. Samtidig fungerer de som ’indspark’ til den refleksive 
selvdannelsesproces, hvorigennem det senmoderne menneske konstruerer sin 
identitet og sit personlige værdisystem. Først og fremmest indebærer denne 
proces en subjektiv relativering af de kulturelle værdier, men på god 
konstruktivistisk vis kan selve forståelsen af den enkelte værdi også tænkes at 
undergå en vis ændring. På denne måde kan man med Schwartz se “individual 
value priorities as a product both of shared culture and of unique individual 
experience.” (Schwartz, 1997 p.73).  
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4.4 Forbindelsen mellem elevernes værdier og deres holdning 
og handling i beskrivelsen af unges forhold til fysik. 
Denne forbindelse er et centralt element i afhandlingen. Udgangspunktet er på ny 
den interpreterende forskning i CBC’er ((Phelan et al., 1991; Costa, 1995; 
Aikenhead, 1996). Med henvisning til Geertz optræder værdier som et centralt 
element i kulturbeskrivelsen. Derefter etableres en typologi, hvor graden af kulturel 
uoverensstemmelse mellem elevernes personlige livsverden og subkulturen i 
naturfag forbindes med elevernes vanskelighed ved at træde ind i fysikkulturen. 
Costa bruger fx følgende formuleringer i tilknytning til elevtyperne: ”students.. do 
not see school science as intrinsically meaningful” (typen ’Other Smart Kids’ med 
‘manageable’ CBC), “..do not see science as personally valuable” (typen ‘Don’t 
know kids’ med ‘hazardous’ CBC) og  “alienated from..science” (typen ‘Outsiders’, 
med ‘impossible’ CBC) (Costa, 1995 pp.319).  
Vanskeligheden ved grænseoverskridelse knyttes altså sammen med det affektive, 
med holdning og respons i relation til naturfag. 
Tager man hele argumentationskæden under ét, i omvendt rækkefølge og med 
tanke specifikt på fysik er pointen: unges holdning til og handling i.f.t. fysik 
belastes af (bl.a.) værdimæssige forskelle. 
 
I social-psykologien fungerer værdier som ’guide’ for holdning og handling, jf. 
diskussionen i kapitel 2. Specielt førte dette kapitels analyse afslutningsvist til et 
kvalificeret bud på, hvorledes værdier indplaceres i den p.t. mest veludviklede 
social-psykologiske model for handling (’behavior’). I denne afhandlings særlige 
optik vil jeg uddrage følgende social-psykologiske konklusion: unges ’holdning til’ 
(’attitudes’) og handling (’behavior’) i.f.t. fysik præges i høj grad af værdier. 
 
Indholdsmæssigt to meget ens formuleringer. Den interpreterende forsknings 
formulering er mere specifik end den social-psykologiske version, idet det 
specificeres, at der er tale om en negativ indvirkning på holdning m.m., samtidig 
med at dette knyttes sammen med forskelle i værdier i fysik overfor den personlige 
livsverden.   
 
Det er indlysende, men hidtil upåagtet, at de to forskningsspor kan bringes 
sammen i en undersøgelse af, hvordan unges ’holdning til’ (’attitude’) fysik 
belastes af CBC’er, i særdeleshed CBC’er af værdimæssig karakter. Denne 
afhandlings eksplorative undersøgelse af CBC’er (kapitel 5) kobler netop på denne 
måde sociologisk ’attitude’ (og ’attitude’-målingsmetode) med den interpreterende 
forsknings begreb om CBC’ere.   
 
Som en samlende teoretisk forståelsesramme vil jeg bruge Weber’s teori om 
’Social Action’, som bl.a. defineres i Basic Concepts of Sociology (Weber, 
1968a)37 :  

                                              
37 Der er tale om en begrebsmæssigt opstrammet version af  åbningsparagraffen på Weber’s 
monumentale værk ‘Economy and Society – an Outline of Interpretive sociology’ (Weber, 1968b) 
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“Sociology (in the sense in which this highly ambiguous word is used here) is a 
science which attempts to understand social action through a causal explanation of 
its course and effects. "Action" is the human behavior to which the acting individual 
(or individuals) attaches a subjective meaning. Action in this sense may be either 
external or internal behavior, failure or refrain. Action is "social" if the acting 
individual takes account of the behavior of others and is thereby oriented in its 
course.” (Weber, 1968a) 
 
Med kravet om subjektiv meningsfylde bygger Weber et distinkt psykologisk 
element ind i sin sociologi. Formuleringen udtrykker ifølge Ringer:”Weber’s 
persistent methodological individualism”; (Ringer, 1997 p.57). Der er imidlertid tale 
om et analytisk fokus hos Weber – ikke om en principiel afvisning af det sociales 
betydning for kulturbærende processer. Tværtimod er ’social action’ orienteret mod 
andre.  
’Handling’ skal forstås i en temmelig generaliseret forstand, fx er en beslutning om 
at afstå fra handling at opfatte som en (indre) handling. Forsøg på at forhandle 
Cultural Border Crossings kan i denne forstand også opfattes som ’social 
actions’. Det afgørende er for Weber, at handlingen er intentionel (rettet mod det 
sociale, med bevidsthed om andre) og personligt meningsfuld. Reaktive, fysiske 
aktiviteter hører ikke med under Weber’s begreb om ’social action’, da de mangler 
den personlige meningstilskrivelse. Weber omtaler ’purely traditional action’ som et 
grænsetilfælde, idet meningen her ofte er tavs eller ’overleveret’ frem for subjektiv.   
 
Weber’s individuelle handlende er imidlertid drevet af motiver, som er mere eller 
mindre sociale eller strukturelle af oprindelse. Via motivaspektet opnår Weber 
således at koble agent-perspektivet til det kulturelle, på en måde så handlinger 
ikke kun orienterer sig mod mod det sociale, men også kan udspringe af kulturelle 
forhold, fx værdier eller traditioner. Helt konkret typologiserer han handlingerne 
efter fire forskellige motivtyper, som jeg også vil gøre brug af: 
 
”Social action, like all action, may be oriented in four ways. It may be: 

1) Instrumentally rational (“Zweckrational”), that is, determined by expectations 
as …”means” for the attainment of the actor’s own rationally pursued and 
calculated ends. 

2) Value-rational (wertrational), that is, determined by a conscious belief in the 
value for its own sake… independently of its prospects of success; 

3)  Affectual (especially emotional), that is, determined by the actor’s specific 
affects and feeling states; 

4) Traditional, that is, determined by ingrained habituation.” (Weber, 1968b 
p.24) 

 
Her gælder det, at instrumental rationel handling er forbundet med både rationelle 
mål og midler, mens værdi-rationel handling knytter sig til forfølgelsen af 
væsentlige værdier (fx etiske, æstetiske, religiøse….) med rationelle midler. 
Affektive handlinger er kun ’social action’ i det omfang de bliver meningsfulde ved i 
nogen udstrækning at blive bevidste. Weber gør selv opmærksom på (p. 25), at 
grænsedragningen mellem det traditionelle og det værdi-rationale er noget 
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flydende. Traditioner repræsenterer ofte kulturelt forankrede forestillinger om 
’desirable end-states’, d.v.s. værdi-orienteringer i henhold til Rokeach’s forståelse. 
Disse er blot røget ud af det bevidste, cognitive område hos den handlende – og 
foreligger fx som kropsliggjort habitus hos aktøren. Uden at det bliver klart hos 
Weber, må bevidsthedselementet være den afgørende distinktion mellem de to 
typer af ’social action’.  
 
Indenfor rammerne af denne afhandling vil afgrænsningen mellem nogle 
motivkategorier være lidt flydende. Er fx ’succes’ som motiv udtryk for ’means-end-
rationalitet’ eller for værdirationalitet?38 Succes’ kan i en skolesammenhæng nemt 
udgøre et kalkuleret, instrumentelt mål og forfølges rationelt, hvilket i Webersk 
forstand ville retfærdiggøre en typologisering type som ’means-end-rationel 
handling. Omvendt indgår ’succes’ som en værdi i det anerkendte værdi-
instrument, jeg anvender i min empiriske undersøgelser af unges generelle 
værdistruktur (kapitel 6)39. På dette tidspunkt vil jeg ikke gå i større detalje med de 
relative afgrænsninger, blot anføre at spørgsmålet dukker op igen senere, når jeg 
indfører en typologisering af border crossings på basis af Weber. Weber’s 
fortjeneste er her selve typologiseringen af handlingsmotiver, samt ekspliciteringen 
af, at ’social action’ kan henføres til både kulturelle (værdier, traditioner) og 
personlige (instrumentelt-rationale, affektive) motivtyper.  

 
Forestillingen om ’social action’ drevet af et sådant sæt af motiver, heriblandt 
værdier, er tilstrækkelig rummelig til at omfatte både den social-psykologiske 
og den interpreterende forsknings forståelser af, hvad der motiverer unges 
handlinger og orienteringsforsøg/holdning i.f.t. fysik. Indenfor Weber’s model 
kan den enkelte således have approprieret kultur (fx kulturelle værdier), som så 
efterfølgende motiverer handling. Det er den social-psykologiske beskrivelse. 
Indenfor Weber’sk forståelse vil det også være relevant at uddrage en ’meaning-
adequate’ elevadfærd indenfor fysikfagets ’meaning-context’ (hvortil fx værdier 
hører) og sammenholde den med tilsvarende adækvat adfærd indenfor den 
’meaning-context’, som elevens øvrige livsverdener udgør. Ved at sammenholde to 
sådanne delanalyser (én faktisk og én af idealtypisk karakter) vil man kunne nå 
frem til den interpreterende forsknings bud: at kulturelle forskelle giver anledning til 
elevers afstødning fra faget.  
 

4.5 Metodologiske aspekter:  

4.5.1 Mellem Erklären og Verstehen. 
Hvis denne afhandling skal have held med sin bestræbelse på at bringe 
konventionel og interpreterende forskning i unges forhold til fysik sammen, må der 
nødvendigvis tilvejebringes et tredje forskningsmål, mellem de traditionelle 

                                              
 
39 I Schwartz’s Value Survey (Schwartz, 1992) optræder ’succes’ som en værdi og mulig ’ledetråd’ 
for eleverne i deres personlige liv. Dermed placeres handlingsmotivet ’Succes’ i den værdirationale 
kategori. 
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positioner Erklären og Verstehen, som blev diskuteret i forrige kapitel. Weber’s 
begreb om ’Explanatory Understanding’ er afhandlingens (og Weber’s målrettede) 
bud på at definere et tredje og medierende mål for (sociologisk orienteret) 
forskning.  
 
Weber ’kortslutter’ Erklären-Verstehen-polerne i allerførste sætning af Basic 
Concepts of Sociology  (Weber, 1968a): ”Sociology (in the sense in which this 
highly ambiguous word is used here) is a science which attempts to understand 
social action through a causal explanation of its course and effects.”[min 
fremhævelse]. ’Causal explanation og ’understanding’ anbragt i samme sætning og 
som to sider af samme sag! I sekundærlitteraturen er der uenighed om, hvorvidt 
forståelsen er en forudsætning for forklaringen – eller omvendt (se fx diskussionen 
i (Ekholm, 1992 p.110)). Ekstrom kalder det i stedet et ’integrated perspective’ og 
anfører (p. 110): ”It [interpretive understanding] is required on the one hand for 
elucidating the social and cultural meaning of what is to be causally explained, and 
on the other hand for attaining knowledge of the processes that  connect cause 
and effect. At the same time causal analysis is a prerequisite for the understanding 
of the cultural significance, distinctive character, interrelationship and historical 
foundation of different phenomena”.  
 
Jeg vil gerne fremdrage tre væsentlige træk ved Weber’s ’Explanatory 
understanding”: 
 

- ‘Explanatory understanding’ er et spørgsmål om at forstå motivet bag 
konkret human handling (’social action’) i en given kontekst: “We 
"understand" in terms of motive the meaning an actor attaches … in that we 
understand what makes oneself do this at precisely this moment and in 
these circumstances” (Weber, 1949c Paragraf 6).  

 
- ’Explanatory understanding’ er en rational rekonstruktion: Weber opererer 

med to former for forståelse (’interpretive understanding’), en  rational og en 
empatisk. Weber betoner imidlertid klart den rationale tilgang som et 
metodologisk udgangspunkt (fx (Weber, 1968a Paragraf 6vi), samtidig med 
at han pointerer, at menneskelivet ikke nødvendigvis er domineret af 
sådanne handlinger: 
“This procedure should not be understood as a "rationalistic preconception" 
of sociology, but only as a methodological means. It certainly does not 
involve a belief in the actual predominance of rational elements in human 
life.” 

 
Andetsteds tydeliggør han forholdet mellem rational og empatisk 
videnskabelig forståelse:  
"one need not to be Caesar in order to understand Caesar." The full 
"imaginary experience" of the same kind of action is helpful for the clarity of 
understanding, but not an necessary condition for meaningful interpretation.  
(Weber, 1968a Paragraf Iiii)  
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Weber lægger her afstand til dét, der i forrige kapitel blev betegnet en ‘re-
living’ version af Dilthey’s Verstehen. Forståelsen består i en rationel 
rekonstruktion af gode grunde, den handlende kan have for at agere, som 
han/hun gør i situationen (meget lig den tidligere omtalte interpreterende ’re-
constructing’ opfattelse af Dilthey, jf. kapitel 3).  
 
For Weber er det ikke udelukket, at forskeren alene kan foretage en 
adækvat rekonstruktion af en handlings motiv:  
“A motive is a complex of subjective meaning which seems to the actor 
himself or to the observer an adequate ground for the conduct in question”  
(Weber, 1949c Paragraf 7).  

 
I forlængelse heraf pointerer han, at enhver interpretation har status af en 
plausibel hypotese, da end ikke den handlende altid vil være bevidst om de 
egentlige drivkræfter bag sin handling ((Weber, 1968b p.9). Hertil kan man 
så tilføje, at i et neo-Kantiansk (eller som her konstruktivistisk) 
forskningsperspektiv er motivanalysen principielt forskerens rekonstruktion – 
også i de tilfælde, hvor en person selv udlægger sine motiver for forskeren.  
 
Den rationale rekonstruktion er imidlertid ’grounded’ af krav om at være 
menings- og kausalt adækvat.  Disse betegnelser dækker over, at 
rekonstruktionens elementer må kunne opleves som meningsfulde og 
forbundne af den handlende (’adequate on the level of meaning’) og der bør 
være en erfaringsmæssig sandsynlighed for at eet element fungerer som 
årsag til et andet (’causally adequacy’, (Weber, 1968b)).  

 
Weber afviser således ikke kausalitet i beskrivelsen af det menneskelige 
domæne. Med Kant mener han, at ”causality is a category of our thought” 
((Weber, 1949a p.178). Men han forfægter en sandsynlighedsbaseret 
kausal metode, som ikke er baseret på metafysik og individets frie vilje, men 
på en erkendelse af det praktisk umulige i at lave fuldt udtømmende og 
afvejede motivanalyser. Givet mangfoldigheden af faktorer, som i princippet 
vil kunne spille ind på en given begivenhed eller handling, er det umuligt 
nogensinde at fastslå en enstrenget kausalitet. Et udfald har ’objective 
possibility’, såfremt vi kan udpege omstændigheder som i henhold til vores 
erfaring og nomologiske viden kunne føre til hændelsen. Visse 
omstændigheder kan tillægges ’Adequate causation’, såfremt man kan 
godtgøre at de forøger sandsynligheden for at  det relevante fænomen 
forekommer40.  Begreberne forudsætter således gensidigt hinanden. 

 
’Explanatory understanding’ kan godt tage udgangspunkt i og udnytte 
empirisk-statistisk undersøgelse (fx korrelationer) – men med motivanalysen 
i baghovedet. Det skal bidrage til ”the project of ’understanding’ why this 
reaction ever occurred and moreover, ’why’ it invariably occurs in the same 

                                              
40 Ideen om statistisk singulær kausalanalyse og i særdeleshed begreberne ’objective possibility’ og 
’adequate causation’ har Weber hentet fra Von Kries (se (Ringer, 1997), kap.3) 
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way”. (Weber, i ’Roscher & Knies’, (loc. cit. Ekstrom, 1992 p.111)) for at 
have status af ’Explanatory understanding’.   

 
Afhandlingen søger at etablere en ’Explanatory understanding’ af unges 
forhold til fysik, idet der sigtes mod en rationel forståelse af, hvad der får 
unge til i holdning og handling at trække sig fra faget. Sandsynlige, kausale 
forklaringer søges indledningsvist eksplorativt, sidenhen specifikt som 
værdimæssige ’Cultural Border Crossings’. Den primære motivtype er 
således værdimæssig (overensstemmelse). Undersøgelsen foretages både 
empirisk og analytisk indenfor en meningskontekst, som inddrager både en 
sociologisk forståelse af senmoderne unge og fysikfaget (sådan som det 
fremtræder for eleverne). Væsentlige dele af det empiriske grundlag er 
kvantitativt, men resultaterne i den sidste analyse (fx af multiple 
regressioner i kapitel 5) knyttes i den sidste ende til den værdimæssige 
motivanalyse.  

 

4.5.2 Mellem mikro- og makroperspektiver - et sted mellem det 
gennemsnitlige og det unikke. 

Mellem Mikro og Makro: Unges holdninger og handlinger i forhold til naturfag er 
individuelle, men skabes i vekselvirkning med det sociale og kulturelle. Forholdet 
mellem handlende individ og strukturelle eller kulturelle ’systems of meaning’ er et 
centralt omdrejningspunkt i alle betydningsfulde sociologiske teoridannelser. Den 
teoretiske skillelinie mellem individuel handling og struktur udtrykker samtidig en 
metodologisk adskillelse mellem et mikro- og et makroperspektiv. Nogle nyere 
retninger, fx etnometodologi, betoner det handlende individ, mens fx strukturalister 
(Durkheim, Parsons m.fl. ) tillægger de ydre strukturer (alt)afgørende betydning for 
den enkeltes handlinger. Nogle af tidens dominerende sociologiske orienteringer 
(fx Bourdieu’s ’reflexive sociology’ og Giddens’ ’Structuration Theory’) er 
målrettede forsøg på at slå bro over disse perspektiver via praksisbegrebet. 
 
Weber’s teori om ’Social Action’ er som tidligere omtalt udlagt som ’metodologisk  
individualisme’, orienteret mod den individuelle handlende og et mikroperspektiv. 
Men: man må erindre, at ’social action’ er orienteret mod andre, at to af Weber’s 
motivtyper er kulturelle af natur og at meningskonteksten hele tiden skal drages ind 
i den interpreterende forståelse af handlingen (se fx Ekstrom’s diskussion af 
Weber’s analyse i den berømte The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, 
(Ekstrom, p. 114). På denne måde trækkes der en masse kontekst (makro) med 
ind i analysen – Ekstrom taler direkte om ’contextual interpretive analysis’.  
 
Weber’s analytiske perspektiv er nogenlunde sammenfaldende med begge 
forskningstraditioner i unges forhold til fysik/’science’. Overensstemmelsen er 
noget nær perfekt i.f.t. social-psykologisk forskning, hvor det psykologiske 
udgangspunkt tones med et socialt islæt. Modellen i denne afhandlings kapitel 2 er 
et glimrende eksempel på, hvorledes psykologiske kategorier dominerer modellen, 
samtidig med, at struktur (fx faktoren ’Perceived Behavioral Control’) og sociale 
faktorer (’subjective norm’) tillades at influere. Den interpreterende forskning søger 
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alternativt, gennem ’thick descriptions’ at indfange den enkelte elevs personlige 
livsverdener og subkulturen i faget, for der igennem at afdække kulturelle barrierer, 
samt elevens meningstilskrivelse og forhandling af disse. Også her dominerer 
mikroperspektivet, men analysen af subkulturen i faget afspejler isoleret set et 
makroanalytisk perspektiv.  
 
Afhandlingen blander helt på tilsvarende vis de to perspektiver – med hovedvægt 
på undersøgelse af enkeltelevers generelle værdistruktur og oplevelse af 
undervisningen. På samme måde som ovenfor iblandes dette et makroperspektiv 
via analysen af fysikfagets Ethos. Afhandlingen anses i lighed med ovenstående at 
være i rimelig overensstemmelse med Weber’s perspektiv. 
 
Mellem det gennemsnitlige og det unikke: Afhandlingen er i vid udstrækning 
baseret på kvantitativ empiri og bruger lejlighedsvist gennemsnitlige estimater, 
men da sjældent som analysens endemål. Afhandlingen vil hellere udtale sig om 
typiske træk i unges forhold til fysik, fx hvilke mønstre af værdier de unge typisk 
bringer med sig ind i fysikundervisningen – og hvilke værditræk de typisk kommer i 
konflikt med der.  
 
Man skulle tro, at afhandlingens type-orientering er i konflikt med den 
interpreterende forskning i CBC’er – som ifølge traditionelle Verstehen-forestillinger 
skulle være orienteret mod at forstå og formidle unik, subjektiv mening. Men: den 
oprindelige trendsættende CBC-forskning af Phelan, Costa og Aikenhead har 
netop som sit ypperste (og mest citerede) produkt en type-formuleret 
generalisering af mønstre i det ’tykt-beskrevne’ sample af unikke elever. Costa’s 
elevtyper er i ovennævnte forskning empiriske. I afhandlingen her vil jeg både 
udvikle empiriske typer og konstruere begrebsligt klare idealtyper – yderligere en 
inspiration fra Weber. 
 
Weber’s idealtype er forskerens konstruktion og analytiske redskab. En idealtype 
er som konstruktion begrebsligt klar, menings-adækvat og endimensional, d.v.s. 
den rendyrker og eksponerer et bestemt træk, fx ’means- end-rationalitet’ (Weber, 
1968a Paragraf Vii). Schütz (som også var en fortaler for brugen af idealtyper) 
bruger betegnelsen ’homunculi’ (’menneskelinge’) for disse typer, som ikke har 
deres gang i den virkelige verden.  
 
Som analytisk værktøj tjener idealtypen til at eksponere samspillet mellem det 
begrebssatte og forskellige vilkår og udviklingstræk i den givne historiske eller 
kulturelle kontekst de indgår i. Fx vil man kunne bruge en ’means-end-rational’ 
idealtype til analytisk (kausalt adækvat tankeeksperiment) at fremskrive et ’means-
end-rationalt’ udviklingsforløb. Ved at sammenligne med det faktiske forløb får man 
blotlagt aspekter og konsekvenser af ikke-’means-end-rationalitet’ i situationen 
(Weber, 1968a afsnit V,vii). Relevant for denne afhandling er Schütz’s brug af en 
idealtype til at afdække fremmedhedens struktur og karakter i mødet mellem ’The 
Stranger’ og en eksisterende gruppe ((Schutz, 1944).  Analytisk har idealtyperne 
den fordel, at de omgår dilemmaet mellem enten at være henvist til en generel eller 
en partikulær beskrivelse (se fx (Coser, 1977 p.223). 
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I denne afhandling vil jeg flere steder udvikle elevtypologier på basis af statistiske 
data. Weber er ikke afvisende, men dog skeptisk overfor at konstruere idealtyper 
på basis af statistik (Weber, 1968a Paragraf Vvii). Væsentligst fordi statistikken 
udvisker de rene og meningsbærende træk og dermed hele pointen med 
idealtypen. I forbindelse med analysen af unges værdier (kapitel 6) vil jeg imidlertid 
lave statistiske, men meningsfuldt afgrænsede værdisegmenter (’faktorer’). Disse 
er så begrebsligt klare, at de hver for sig kan fungere som udgangspunkt for 
konstruktion af en idealtype. Uden at sprænge typernes koherens og 
endimensionalitet vil jeg søge at integrere moderne ungdomssociologi i den 
enkelte type, så de bliver ideale værdimæssige ungdomstyper – hver 
repræsenterende ét karakteristisk træk ved moderne unge. Efterfølgende vil jeg 
analytisk søge at fremskrive disse idealtypers oplevelse af 
naturfagsundervisningen. Skønt statistisk empirisk i udgangspunktet er denne 
procedure i overensstemmelse med ånden i Weber’s ide om idealtypen som 
forskningsmæssigt værktøj41.  
 

4.6 Afhandlingens paradigmatiske ståsted. 
I alt væsentligt er dette forhold diskuteret i forrige kapitel. Derfor kun en ultrakort 
redegørelse for, at afhandlingen grundlagsteoretikere lader sig indplacere i et 
konstruktivistisk paradigme. 
 
Afhandlingen er formuleret på et konstruktivistisk grundlag. 
Afhandlingen og alle dens centrale teorielementer i afhandlingen hviler på et 
konstruktivistisk grundlag. Weber er således neo-Kantianer42. Dette bl.a. illustreret 
ved følgende citat og kommentar: ”There is no absolutely ”objective” scientific 
analysis of culture” (Weber, 1949b p.72) 
 og  
”Weber argues that objectivity in the cultural sciences is not discovered but formed 
as reality becomes a manifestation of cultural significance and meaning. It is 
consciousness that constitutes the objects of experience and thought in terms of 
distinctive questions about the particularity or universality of empirical reality” 
(McCarthy, 2001 p.135).  
 
Schütz’s hverdagslivsteori er fænomenologisk sociologi – og ganske fjernt fra 
Husserl’s oprindelige idealistiske fænomenologi (se fx (Bo, 2005 p.10)). Berger & 
Luckmann’s ’videnssociologi’ ligger i direkte forlængelse af Schütz. Alt sammen 
konstruktivistisk. Weber med mindre vægt på det sociale end de øvrige – men ikke 
i konflikt med disse. Man må erindre, at Schütz i sin Phenomenology of The Social 
World netop søger at skabe et konsistent epistemologisk grundlag for Weber’s 

                                              
41 Mest kendt er nok Weber’s anvendelse af idealtyper i historisk orienterede studier, først og 
fremmest The Protestant Ethic 
 
42 Weber er neo-Kantianer (se fx (Eliaeson, 2002Kapitel 1 & 2) eller (Ringer, 1997 Kapitel 1 & 2), 
mens Schütz og Berger & Luckmann alle arbejder indenfor en mere eller mindre eksplicit 
fænomenologisk forståelsesramme. 
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teori om ’Social Action’.  Der er heller intet i afhandlingens brug af Weber i 
teorigrundlaget, som står i vejen for at tone ståstedet i social-konstruktivistisk 
retning, svarende til følgende beskrivelse: 
”Den fænomenologiske sociologi og social-konstruktivismen lægger vægt på 
konstruktionen af mening som en fælles proces for medlemmer af en bestemt 
gruppe eller samfund, og på hvordan denne proces bygger på et intersubjektivt 
grundlag i form af tidligere meninger, betydninger og viden, som både cementeres, 
genskabes, omdannes og fornys i vores interaktion med hinanden” (Bo, 2005 p.5) 
 

4.7 Opsummering af teori og metodologi. 
Teoretisk: 

- Unges ’holdning til’ og orienteringsforsøg i forhold til naturfag betragtes som 
særtilfælde af ’social action’. Weber’s ’interpretive sociology’, med 
modifikationer af Schütz og Berger & Luckmann udgør således en overordnet 
teoretisk forståelsesramme.  

- Indenfor denne ramme udfoldes et kulturbegreb med vægt på personlig 
meningstilskrivning og værdier. Weber og Geertz bidrager rimeligt synkront til 
denne forståelse.  

- Med Phelan & andre vil jeg se eleverne som deltagere i et antal (partielle) 
livsverdener eller subkulturer, hvoraf naturfagsundervisningen er én. 

- Unges holdning til og handlen i forhold til naturfag afhænger bl.a. af det 
kulturelle:  

o Med Weber vil jeg antage, at unges ’social actions’ kan forstås ud fra 
forskellige typer af motiver, fx de kulturelle orienterede ’means-ends-
rationale’, ’traditionsbundne’ og ’værdirationale’.  
(Dette sidste kan i øvrigt integreres med den social-psykologiske model 
fra kapitel 2, hvor værdier ses som forløbere og medskabere for 
’holdning til’ og handling). 

o Fra Phelan, Costa et al vil jeg overtage den empiriske kendsgerning, at 
kulturelle forskelle (’Cultural Border Crossings’) er kritiske for unges ’ 
holdninger og handlinger i forhold til naturfag, d.v.s. deres ’social actions’ 
i denne kontekst.  

Tilsammen betyder dette at unges ’holdning til’ og orienteringsforsøg i forhold til 
naturfag kan forstås ud fra særlige typer af kulturelle forskelle (Cultural Border 
Crossings). Værdimæssige CBC’er anses for specielt relevante for unges 
’holdning til’ og handling i.f.t. fysikfaget.  
 

Paradigmatisk og metodologisk: 
o Afhandlingen er formuleret med et (social) konstruktivistisk 

udgangspunkt. Med visse mindre modifikationer – og ved at undlade at 
forudsætte transcendental epistemologisk objektivitet – er Weber’s 
teoribygning i overensstemmelse hermed. Det samme kan siges om den 
meget lidt fundamentalistiske fænomenologi som ligger til grund for 
Schütz’ hverdagssociologi og Berger & Luckmann’s videnssociologi.  
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o Afhandlingen er et bevidst forsøg på at bygge bro mellem videnskabelige 
Verstehen- og Erklären-traditioner. Undersøgelsernes mål er i Weber’sk 
forstand ’explanatory understanding’. 

o Der argumenteres for, at kvantitative undersøgelser godt kan indgå i et 
konstruktivistisk paradigme – og bidrage til ’explanatory understanding’ – 
hvis de sigter mod besvarelse af motivspørgsmålet ’hvorfor?’. 

o Den hidtidige interpreterende forskning i Cultural Border Crossings er 
også forenelig med ’explanatory understanding’. 

o Det hidtidige skel mellem konventionel (kvantitativ) og (væsentlige dele 
af den interpretative) forskning i unges forhold til naturfag er hermed 
nedbrudt. De kan anskues som to metodisk forskellige udmøntninger af 
konstruktivistisk forskning med ’explanatory understanding’ som 
undersøgelsesmål. Der er dermed etableret en mulig enhedsteori på 
området. 

o Man kan herefter lave en arbejdsdeling mellem de to metodiske tilgange, 
således at man udnytter deres relative styrker optimalt. Jeg vil foreslå en 
arbejdsdeling, som afspejler den dobbelthed, der allerede ligger 
semantisk i begrebet ’Cultural Border Crossing’: ’Cultural Border’ 
refererer til en et (abstrakt) sted eller en struktur som skal passeres, 
mens ’Crossing’ lige så vel kan forstås som selve det ’at krydse’ denne 
forhindring, altså processen eller handlingen. I den eksisterende litteratur 
om Cultural Border Crossing (fx Phelan et al., 1991; Costa, 1995; 
Aikenhead and Jegede, 1999; Aikenhead, 1996; Aikenhead, 2001) ser 
man også en sådan dual anvendelse af begrebet. Jeg vil fremhæve den 
samtidige struktur-agent-inklusivitet som et væsentligt aspekt af 
begrebets nytteværdi. Med denne egenskab udspænder begrebet hele 
det felt af undersøgelsesspørgsmål, som Cobern tidligere (kapitel 3) 
henførte til det kvalitative, interpreterende paradigme. Indenfor min 
enhedsteoretiske forståelse vil jeg hævde, at de strukturelt orienterede 
spørgsmål finder relevante svar via en kvantitativ metodik. Den 
metodiske arbejdsdeling, som ligger til grund for mit arbejde, fremgår af 
figur 4.2 nedenfor.  
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Figur 4.2: Metodisk arbejdsdeling i studiet af unges forhold til fysik ud fra et kulturelt perspektiv  
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Kapitel 5. Eksplorativ undersøgelse af ’Cultural Border 
Crossings’ og elevtyper. 
I foråret 2000 gennemførtes GFIII-undersøgelsen med et dobbelt sigte: På den ene 
side skulle undersøgelsen longitudinalt kortlægge ændringer i elevernes opfattelse 
af, hvad der foregik i fysikundervisningen, samt indfange eventuelt afledte 
ændringer i elevholdningen til denne undervisning. Da undersøgelsen blev 
gennemført i 2.g efter elevernes valg/fravalg af fysik som potentielt A-niveaufag var 
det muligt at sammenholde undervisningsvariablene med både holdningsvariable 
OG med deres (valg)handling i relation til fysik. 
 
Den anden del af undersøgelsens formål knyttede sig til Cultural Border Crossings 
(CBCer)43, og muligheden for at anvende dette begreb til brobygning mellem de 
tilsyneladende uforenelige traditionelle ’attitude’studier og interpreterende studier 
af unges forhold til naturfag. Der var tale om et eksplorativt studium til besvarelse 
af følgende sæt af undersøgelsesspørgsmål: 
 

Q1: Hvordan studere attitudes i et kulturelt perspektiv? 
Q2: Hvilke typer af ’Cultural Border Crossings’ forekommer hyppigt? 
Q3: Hvilke typer af ’Cultural Border Crossings’ er mest betydningsfulde for 
elevernes ’holdning til’ og evt. tilvalg af fysik? 
Q4: Hvor betydningsfulde er disse ’Cultural Border Crossings’ i forhold til 
personlige variable og andre faktorer i fx klasserummet? 
Q5: Hvordan kan ’Cultural Border Crossings’ bidrage til at karakterisere 
forskellige relevante grupper af elever? 
 

5.1. Den eksplorative undersøgelses metode og sample. 
I kapitlerne 3 og 4 er der argumenteret for, at der er et paradigmatisk og teoretisk 
grundlag for at forene den traditionelle ’attitude’-forsknings social-psykologiske 
perspektiv med det kulturelle perspektiv, som ligger bag de interpreterende studier 
af CBCer. Konkret arbejdes der her ud fra et konstruktivistisk ståsted, med elevers 
intentionelle og sociale konstruktion af deres holdninger og ’social actions’ OG med 
en kvantitativ metodisk tilgang. 
 
Undersøgelsen blev foretaget ved hjælp af et elevspørgeskema i et papir-og-
blyant-format. Det er elevernes holdninger og CBC’er vi går efter – og derfor 
indlysende eleverne som spørges. Selve spørgeskemaet er med som bilag til 
denne afhandling (se bilag 5.1).  
 

Spørgeskemaets design afspejler direkte intentionen om at slå bro mellem de to 
forskningstraditioner: et sæt af Attitude-items med forskelligt begrebsligt indhold er 
indarbejdet i spørgeskemaet, med henblik på at empirisk at generere og validere 
en attitude-skala. Derudover indeholder skemaet en række hypotetiske CBC- 

                                              
43 Undersøgelsen vedrører udelukkende, hvad der i kapitel 4 blev betegnet som strukturelle 
aspekter af Cultural Border Crossings. 



 

 88 

items, hvor bestemte svarmønstre eksplicit på forhånd blev udset som udtryk for 
en kulturel barriere hos den pågældende elev. Med dette design er det en 
umiddelbar sag at beregne hyppighederne af de forskellige potentielle kulturelle 
barrierer (forskningsspørgsmål Q2). Med kvantitativt analytiske metoder 
(korrelation, multipel regression og faktoranalyse) er det endvidere muligt at 
undersøge, hvor kraftigt elevernes ’holdning til’ naturfaget fysik influeres af 
faktorer, der har med CBC’er at gøre (Q3) – og sammenligne denne indvirkning 
med andre variable (Q4). Endelig tillader designet en karakterisering af forskellige 
elevgrupper (Q5). Principielt kan dette gøres som en ’empirisk gruppering 
(’clustering’) af elever på basis af deres svar på CBC-spørgsmålene. Hermed 
opnår man bundter af elever, hvor det enkelte bundt væsentligst er defineret ved, 
at eleverne her har svaret relativt ens henover samtlige spørgsmål. Alternativt 
bruges empirien til at udvælge de vigtigste enkeltfaktorer, hvoraf nogle få bruges 
som grundlag for en mere analytisk og kriteriebundet inddeling. De derved 
konstruerede elevgrupper bliver en slags mellemting mellem rene 
gennemsnitsprofiler og Weber’ske idealtyper (ex. (Weber, 1968a p.17)), der jo som 
tidligere omtalt er begrebsligt klare (analytiske) konstruktioner med det formål at 
”bære” bestemte og rendyrkede synsvinkler gennem den empiriske analyse. 
Denne sidste inddelingsprocedure vælges her. 
 
Indholdsmæssigt er spørgeskemaet bevidst udformet, så det i rimelig grad gør det 
muligt at sammenligne den holdningsmæssige indvirkning af CBC’er i forhold til 
andre relevante faktorer –i overensstemmelse med forskningsspørgsmål Q4. 
Derfor indfanger de i alt 81 spørgsmål (heraf adskillige sammensatte) en række 
ganske forskellige aspekter af Personal System, klasserum-, lærer- & 
Curriculumvariable, samt Baggrunds- og Familievariable (jf. kapitel 3). Mere 
detailleret fordeler spørgsmålene sig på følgende vis på indholdskategorier: 

• Baggrundsvariable: køn, forældres uddannelsesbaggrund. 
• Tilvalgsfag: elevernes valg af HN- og mN-fag, samt deres begrundelser 

herfor. 
• Elevernes forestillinger om evt. videregående uddannelsesområde 
• Undervisningsvariable: elevernes opfattelse af fysikundervisningen, 

undervisningsformer, lærerinteraktion m.m. . Disse spørgsmål var udvalgt af 
det foregående GFII-sæt, primært ud fra et kriterium om, at de skulle være 
opfølgningsmæssigt interessante (29 spørgsmål).  

• Elevernes prioritering m.h.t. undervisningens indhold (9 spørgsmål) 
• Elevernes faglige selvbillede: elevernes opfattelse af, hvor godt de klarer sig 

i fysik – og i gymnasiet som helhed (4 spørgsmål). 
• Attitude-variable: 4 noget forskellige attituderelaterede items, som kunne 

danne grundlag for empirisk etablering af en attitude-skala (se nedenfor).  
• Cultural Border Crossings: 21 spørgsmål indenfor forskellige typer, hvor vi 

på  forhånd udpegede bestemte svarmuligheder som indikatorer for Cultural 
Border Crossings. 

 

Responsskalaer: 
De enkelte spørgsmål i skemaet skal besvares på Likert ’rating scales’. 
Metodelitteraturen (fx  (Oppenheim, 1992; Cohen et al., 2000; Keats, 1997) 
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diskuterer på forskellig vis Likert-skalaens fortrin og problemer. Eet af 
problemfelterne handler om, hvorledes man oversætter svarkategorier til tal: en 
typisk Likert-skala indebærer, at respondenterne skal tilkendegive deres tilslutning 
til et udsagn ved at markere blandt de diskrete muligheder ’helt uenig’-’overvejende 
uenig’-’overvejende enig’-’helt enig’. Med henblik på statistisk analyse oversættes 
de forskellige svarkategorier efterfølgende oftest til ækvidistante tal, fx talfølgen 1, 
2, 3 og 4. Dermed opererer man med en antagelse om lige store intervaller mellem 
de forskellige svar. Det er imidlertid en antagelse, som langt størstedelen af 
attitudeforskningen baserer sig på og lever med – hvorfor jeg også vil gøre det her. 
Eet andet problem vedrører antallet af svarkategorier i Likert-skalaen: et større 
antal responskategorier øger principielt muligheden for at differentiere og 
diskriminere respondentsynspunkter. Samtidig er det en statistisk kendsgerning, at 
den samme bagvedliggende svarfordeling resulterer i størst reliabilitet, når der er 
mange svarkategorier til rådighed. Men: i praksis er det vanskeligt for en 
respondent, at skelne mere end 7 ”enheder” (det antal ”kognitive chunks” man kan 
rumme i korttidshukommelsen). Der er altså en kognitiv overgrænse for, hvad 
respondenter kan håndtere. Endelig er der særlige fortolkningsproblemer, alt 
afhængigt af om Likert-skalaen har et lige eller et ulige antal svarmuligheder. En 
eventuel midterkategori kan udtrykke en reel midt-holdning hos respondenten, men 
vil i nogle situationer også blive brugt af respondenten som et udtryk for 
manglende viden om emnet, manglende lyst til at forholde sig til det specifikke 
spørgsmål eller utryghed ved at udlevere sig selv i form af markante svar. 
Omvendt vil fraværet af en midterkategori ”require a decision on rating” (Cohen et 
al., 2000 p.254), der positivt tolket gennemtvinger en afklaring hos respondenten -  
og negativt anskuet påtvinger svaret et bias, som der ikke holdningsmæssigt er 
belæg for.  
 
Den aktuelle undersøgelse er designet på basis af en række sådanne overvejelser, 
men den har samtidig været begrænset af at skulle kunne forbindes longitudinalt 
med den foregående GFII-undersøgelse. Vi har derfor overført de deskriptive, 
undervisningsrettede spørgsmål med tilhørende 5-punktsskalaer direkte fra GFII-
undersøgelsen. Responsskalaen til karakterisering af undervisningen indeholder 
elevernes hyppighedsangivelse indenfor kategorierne: ’aldrig’-’sjældent’-’af og til’-
’ofte’-’altid’. I forbindelse med GFII-undersøgelsen har en sådan skala vist sig at 
være tilstrækkeligt differentieret til forskningsformålet og samtidig håndterbar for 
eleverne. Risikoen for misvisende anvendelse af midterkategorien er måske heller 
ikke så stor, al den stund at det er meget lidt ego-truende at angive hyppigheden af 
forskellige undervisningsaktiviteter.  Spørgsmålene vedrørende CBC’er involverer i 
højere grad respondenten som person, med tilsvarende større risiko for 
tryghedssøgende svar i en eventuel midterkategori. Med risiko for at få for svag en 
differentiering besluttede vi os for at fjerne midterkategorien og nøjes med de fire 
responsmuligheder: ’helt uenig’-’overvejende uenig’-’overvejende enig’-’helt enig’.  
 
Undersøgelsens sample:  
Spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget i april 2000, mens eleverne gik i 2.g. 
På det tidspunkt var eleverne typisk 17 år – deres præcise alder skønnedes 
irrelevant, hvorfor den end ikke indgik som en baggrundsvariabel. For at sikre den 
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longitudinale undersøgelse tog vi udgangspunkt i de 75 klasser, som havde 
indleveret komplette datasæt til GFII-undersøgelsen. Eleverne i disse klasser blev 
opfordret til også at udfylde GFIII-spørgeskemaet. Grundet eksamensfeber, 
pensumstress og almindelig turbulens i samplingperioden endte vi med at få svar 
fra 789 elever fra 43 af de oprindelige GFII-klasser. Heraf var lige godt halvdelen 
piger (50.4%). 
 
For den longitudinale undersøgelse var det kritisk, at samplet var sammenligneligt 
med GFII-samplet, selvom kun 57% af de mulige klasser deltog i opfølgningen – 
og tilmed med en lav klasse-deltagerkvotient på 18.3 (mod 22.4 i GFII-samplet). I 
den publicerede rapport over denne delundersøgelse (Krogh et al., 2001) blev 
samplets repræsentativitet derfor checket, bl.a. m.h.t. elevernes køn og 
geografiske fordeling tillige med deres fysiklæreres fordeling på køn, 
uddannelsesbaggrund og undervisningserfaring, samt undervisningsstil. Ud fra alle 
disse indikatorer skønnedes samplet at være repræsentativt ”i brugbar grad” (som 
det hed i konklusionen, p. 5). For at sikre størst mulig sammenlignelighed mellem 
GFII og GFIII-resultaterne foregik den longitudinale analyse alligevel udelukkende 
på basis af subsettet af de 43 gengangerklasser. 
Helt uanfægtet stod repræsentativiteten imidlertid ikke, idet frekvensen af fysik-A-
tilvælgere i samplet (12.5%) viste sig at være signifikant mindre end 
undervisningsministeriets efterfølgende opgørelse for 2000/2001 (15.3%). 
Endvidere diskuterede vi i den udsendte rapport den hypotetiske mulighed, at den 
faldende deltagelse pr. klasse udtrykker frasortering på dagen eller frafald af 
bestemte elevtyper (fx mere gymnasieutilpassede elever med fraværsproblemer). 
Vi har desværre ingen mulighed for at afgøre, om der foreligger et sådant bias. 
Eleverne har svaret anonymt - men med en præcis angivelse af gymnasium og 
klassebetegnelse. Vi kan derfor ikke analysere, hvem der er gledet ud af 
datagrundlaget i forbindelse med nærværende undersøgelse. Pragmatisk ville man 
forvente, at et fravær af utilpassede elever resulterer i et bias i retning af 
’skønmaleri’ i karakteriseringen af skole og undervisning. Som det fremgår af den 
publicerede rapport, er der for fysiks vedkommende ikke tale om synligt 
skønmaleri: ’holdningen til’ fysikfaget bliver markant mere negativ i perioden fra 
GFII- til GFIII-undersøgelsen. Den negative udvikling i ’holdning til’ fysik, tillige med 
den lave A-niveau-frekvens i samplet kunne snarere friste én til en konklusion i 
retning af, at der er tale om en underrepræsentation af fysikglade elever i samplet! 
Dette er imidlertid ikke synderligt sandsynligt, al den stund spørgeskemaet blev 
udsendt til fysiklærerne og i henhold til alle aftaler blev udfyldt af eleverne i en af 
deres fysiktimer. Her burde de fysikbegejstrede elever snarere være 
overrepræsenterede. Totalt set må man konstatere, at samplet indeholder et bredt 
udsnit af danske gymnasieelever på matematisk linie, men at repræsentativiteten i 
forhold til den nationale kohorte ikke er fuldt dokumenteret. 
 
For denne undersøgelses eksplorative formål er det imidlertid ikke ultimativt 
afgørende om samplet er helt og aldeles repræsentativt. Vigtigere i denne 
sammenhæng er det næsten, at datamaterialet i rimelig grad udspænder 
diversiteten på såvel elevside (”Personal System”), som hvad angår 
undervisningen. Alle tilgængelige indikatorer (elevkøn , geografisk tilhørsforhold fx 
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land/by, lærerkøn og –baggrund, undervisningsstil) rimeliggør (se den publicerede 
delrapport A), at en sådan diversitet er tilgodeset. Sammen med en vis 
repræsentativitet er samplet hermed tilstrækkeligt for denne undersøgelse. 
 
Optimering af spørgeskemaet:  
Undervisningsministeriet var overordentlig interesserede i at få gennemført den 
longitudinale del – og tilmed villige til at delfinansiere undersøgelsen. Et knapt 
tidsspænd mellem de bevillingsmæssige afklaringer og afslutningen af 2.g-ernes 
skoleår forhindrede, at GFIII-spørgeskemaet og de indlejrede operationaliseringer 
blev efterprøvet via en egentlig pilottest. Tiden tillod kun, at en enkelt 
gymnasieklasse besvarede testen, bekræftede den estimerede tidsramme og 
udvirkede sproglige justeringer i et mindre antal spørgsmål.  
 

5.2 Typologisering og operationalisering af Cultural Border 
Crossings. 
Den interpreterende forskning har sædvanligvis diskuteret Cultural Border 
Crossings på basis af gennemført ’thick descriptions' af elevernes forskellige 
partielle livsverdener. Beskrivelsernes næsten-alt-favnende karakter har oftest gjort 
det diffust, hvad der var de egentlige CBC’er. Som en del af min eksplorative 
udforskning af kulturbarrierer har jeg forsøgt at sætte Cultural Border Crossings i 
begreb og systematik ved at etablere en typologi over de relevante varianter. Min 
typologi udspringer meget direkte af Weber’s klassifikation af de motivtyper, der 
ligger til grund for ’social action’ (sådan som det blev fremstillet i forrige kapitel): 
 

5) Instrumentelt-rationel handling (“Zweckrational”): Handling er 
instrumentelt-rationel, når den har et instrumentelt sigte, samtidig med at  
både mål og midler rationelt overvejes og vurderes i forhold til hinanden.  
(Weber, 1968a p.21) 

6) Værdi-rationel handling (“wertrational”): Handling, som forbindes med en 
værdi og som tillægges værdi i sig selv - uden skelen til om handlingen fører 
til succes eller kan nyttiggøres. Man kan sige, at et højere mål forfølges med 
rationelle midler. 

7) Affektiv handling: Handling, som er styret af den handlendes specifikke 
affektive, i særdeleshed følelsesmæssige, tilstand.  

8) Traditionel handling: Handling styret af indgroede vaner og nedarvede 
traditioner (Weber, 1968b p.24, min bearbejdede oversættelse) 

 
Hos Weber er dette kategorier til ’forklarende forståelse’ af drivkraften bag den 
enkeltes (generaliserede) ’social action’. Hos Weber er det den bro, der forbinder 
individuel handling med bl.a. social struktur og det kulturelle. Konkret for 
afhandlingen betyder dette, at unges ’holdning til’ og handling i.f.t. fysik kan 
forstås ud fra disse kategorier (med passende inddragelse af det 
meningsadækvate (bl.a. det kontekstuelle) og kausal-adækvate, jf. kapitel 4).  
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Samtidig udsiger den oprindelige socio-kulturelle forskning, at unges respons på 
fysik kan forstås ud af kritiske kulturforskelle (CBC’er), som eleverne må slås 
for at forhandle ved indgangen til fysik. Også her er agent-struktur-perspektivet 
vævet sammen.  
 
Hvis man samstiller disse udsagn, virker det nærliggende og hensigtsmæssigt, at 
kategorisere de kritiske CBC’er i henhold til Weber’s 4 motivtyper. Det giver da 
også indlysende mening at tale om værdimæssige og traditionelle kulturforskelle. 
Til gengæld falder det affektivt og det instrumentelt-rationalt motiverede 
umiddelbart udenfor kulturforskellenes domæne. Nu er Weber’s  
teori om ’Social Action’ mere generel end det kulturelle Cultural Border Crossing-
begreb, som fokuserer på kulturelle uoverensstemmelsers indvirken på holdning 
og handling. Derfor er det i princippet uproblematisk, at nogle af Weber’s 
motivtyper ikke kommer til aktuel udfoldelse i en mere afgrænset undersøgelse, 
som afhandlingens. 
 
Jeg vælger imidlertid i denne eksplorative undersøgelse at fastholde samtlige 4 
typer af CBC’er. Dermed udvides i denne sammenhæng opfattelsen af, hvad der 
konstituerer en CBC. Udvidelsen henter sin væsentlige begrundelse i, at karriere-
aspirationer og forskningen i Science Identities kan formuleres som mere eller 
mindre instrumentelt-rationale afvejninger af selvbillede i.f.t. kulturelle billeder af 
fysikstuderende og fysikere. Ved at tillade instrumentelt-rationale CBC’er føjes 
dermed et vigtigt ekstra aspekt til CBC-forskningen. Begrundelsen for at fastholde 
affektive CBC’er hentes i kapitel 2, hvor det blev pointeret, at der er en kobling 
mellem værdier og det affektive (’string feelings’). Schloeder (Schloeder, 1995) gør 
dette eksplicit i sin ’taxonomy of valuation’, der opererer med value-affects, value-
judgments og value-orientations. Hvad der på et niveau kan udlægges som 
affektivt, kan på et andet niveau udlægges som værdimæssigt.  
 
I publikationen (Krogh and Thomsen, 2005) anvendtes den Weber-inspirerede 
grundstruktur, samtidig med at vi forsøgte en lidt tydeligere afgrænsning mellem 
typerne44. Det løser dog ikke dén uklarhed, som Schloeder’s taxonomi indikerer: 

a. Instrumentelt-rationale CBCs: kognitive og instrumentalistiske af 
natur 

b. Værdi-rationale CBCs: kognitive, men ikke-instrumentalistiske af 
natur 

c. Affektive CBCs: ikke-kognitive, emotionelle af natur 
d. Traditionelle CBSs: ikke-cognitive, ikke-emotionelle, tavse, kropslige 

og vaneforankrede. 
 

                                              
44 Primært ud fra en antagelse om, at læsernes kendskab til det specifikke begrebslige indhold af 
termerne ’værdier’ og ’affektive’ er mindre end deres evne til at tilskrive mening til termerne 
’kognitive’ og ’instrumentalistiske’. 
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5.2.1 Den konkrete operationalisering af Cultural Border Crossings i 
undersøgelsen. 
I undersøgelsen har vi valgt to forskellige tilgange til at formulere potentielle 
CBC’er: én hvor vi ’overtager’ andres forskningsmæssigt validerede skalaer som 
grundlag for at opstille hypotetiske CBC’er – og én anden, hvor vi selv formulerer 
en række enkeltspørgsmål, som hver for sig indlejrer en potentiel kulturbarriere. I 
formuleringen af disse har vi skelet til, at samtlige ovennævnte typer af CBC’er er 
repræsenterede.  
 
Hypotetiske CBC’er med udgangspunkt i allerede validerede skalaer:  
Unges vidensideal og dybtliggende tænkemåder kan være i modstrid med 
naturvidenskabens, hvilket altså potentielt udgør en kulturbarriere. Sternberg 
(Sternberg, 2001) redegør for begreberne  ’Cognitive Styles’, ’Thinking Styles’ hhv. 
’Learning Styles’, som mere eller mindre stabile præferencer,  m.h.t. hvorledes 
man processerer information, om man foretrækker en analytisk, reduktionistisk 
tilgang eller det modsatte, samt m.h.t. måder at lære på. Samtidig anfører han – 
uden specifik reference til naturvidenskab (preface p. viii):”There is quantitative 
evidence that teachers tend to think students are better matches  to their own 
styles than students really are”. En række forskere (bl.a. (Reif and Larkin, 1991; 
Paludan, 2000) har påpeget kontrasten mellem naturvidenskabens tænkemåder og 
’almindelige menneskers’ kognitive præferencer forankret i og udviklet gennem 
deres deltagelse i hverdagslivet. Hermed er der etableret et forskningsmæssigt 
belæg for at indføje dette som en potentiel kulturbarriere.  
Den konkrete inspiration kom fra en nyere dansk kultursociologisk undersøgelse 
blandt unge i matematisk gymnasium og htx (Zeuner and Linde, 1997). Forfatterne 
indførte og validerede her to skalaer til belysning af elevers vidensideal , et 
’personlighedsudviklende’ med henvisning til ’humanistisk kultur’ og et ’eksakt’, 
som angiveligt fremherskende inden for den naturvidenskabelige tænkning (p.24). 
Nedenstående tabel 5.1 viser de spørgsmål, som konstituerer skalaerne. Som det 
fremgår er der tale om temmelig ekstreme positioner, fx repræsenterer koblingen 
mellem naturvidenskaben og det ’eksakte’ vidensideal en meget positivistisk 
udlægning af førstnævnte. Vi har kun indikationer af, om fysikundervisningen på 
gymnasieniveau i DK fremstiller og dyrker positivistiske træk af 
naturvidenskaben45.  
 
Udenlandske undersøgelser (se review i (Abd-El-Khalick and Lederman, 2000)) 
godtgør imidlertid, at både lærere og elever i almindelighed har en ganske 
positivistisk opfattelse af ’Nature of Science’ (NOS), og at det er overordentligt 
vanskeligt at ændre lærernes undervisningspraksis i en mere adækvat retning 
(p.670ff). Derfor giver det mening, at formulere en potentiel værdi-rational 
kulturbarriere med udgangspunkt i skalaen for det ”Naturvidenskabelige 
vidensideal”. 
 
 

                                              
45 Fx viste GFII-undersøgelsen (Krogh and Thomsen, 2000a), at eleverne kun lejlighedvist fik 
indtryk af, at ”Videnskabens teorier er midlertidige, og at de påvirkes af folks værdier og meninger”. 
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 Item 

Q45: Det må være sådan, at man når frem til det 
samme resultat, uanset hvem der frembringer viden 
Q51: Det er kun den viden, der er frembragt gennem 
forsøg og objektive målinger, man kan regne med. Alt 
andet må karakteriseres som subjektive vurderinger. 
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Q70: Man må prøve at gøre viden så uafhængig af 
menneskers værdier som overhovedet muligt. Ellers kan 
man ikke regne med den. 
Q54: Når man læser, udvikler man sig og bliver et andet 
menneske. Det er formålet med at uddanne sig. 
Q63: Jeg vil tage en uddannelse for på denne måde at 
kunne arbejde med mig selv. Det er det vigtigste for mig. 
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Q67: Når man læser, må man samtidig fortolke. Man 
bliver som person meget påvirket af denne proces. 

Tabel  5.1: Skala-spørgsmål vedrørende elevers vidensideal (Zeuner and Linde, 1997) 46 
 
Konkret vil en aggregeret index-score for de tre skalaspørgsmål på 6 eller 
derunder blive brugt som en første indikator for en sådan kulturbarriere. Det svarer 
til, at eleven i samtlige spørgsmål har erklæret sig overvejende eller helt uenig i det 
(angiveligt) naturvidenskabelige ideal. En særlig markant barriere må forekomme, 
hvis eleven samtidig angiver en markant tilslutning til det humanistiske vidensideal 
(humanistisk index-score på 9 eller derover). Overvejende ’uenighed’ med det 
naturvidenskabelige vidensideal OG overvejende ’enighed’ med det humanistiske 
vidensideal er dermed en mere vidtgående operationalisering af denne værdi-
orienterede barriere. 

 

Unges ’livsstrategier’:. Zeuner og Linde indfører yderligere begrebet ’livsstrategi, 
hvorom det hedder: ”vi har kaldt de strategier, som styrer uddannelsesvalget for 
livsstrategier”. Heri ligger adskillige antagelser, som forfatterne kun delvist leverer 
belæg for: for det første, at uddannelsesvalget er et bevidst strategisk valg. 
Dernæst, at de indlejrede aspekter rent faktisk styrer uddannelsesvalget. Og 
endelig, at de indikerede preferencer har en radikalitet og en permanens, som gør 
det rimeligt at bruge betegnelsen livsstrategi. I den engelske publikation (Krogh 
and Thomsen, 2005) anvender vi termen ’purpose of knowledge acquisition’ frem 
for den umiddelbare oversættelse ’life strategy’. Hermed signaleres at skalaerne 
udtrykker et langsigtet perspektiv på at gennemgå uddannelse og tilegne sig viden, 
hvilket efter min opfattelse kommer tættere på essensen af spørgsmålene. For ikke 
at forvirre danske læsere fastholder jeg imidlertid forfatternes betegnelse 
’livsstrategi’ her. Forfatterne indfører tre sådanne livsstrategier: en ’frelser-’, en 
’erobrer-’ og en ’fordybelsesstrategi’. En ung med et ’frelserstrategi’ ønsker 
gennem fremtidig uddannelse og arbejde at gavne andre. Viden og uddannelse 
bliver således mere eller mindre bevidst et middel til at ’gøre godt i verden’. Som 
en kontrast hertil udtrykker ’erobrerstrategien’ en individuel-instrumentalistisk 

                                              
46 For at få størst mulig sammenlignelighed med Zeuner og Linde har vi brugt de items, som danner 
udgangspunktet for deres analyse. Skalaerne er skabt ud fra eksplorativt arbejde med et større 
antal spørgsmål. De anvendte skalaers eendimensionalitet i sammenhængen kan aflæses af 
forfatternes tabeller 2.10 og  2.13. 
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opfattelse af målet med at tilegne sig viden: åbne op for de spændende 
uddannelser og jobs i verden. Endelig udtrykker ’fordybelsesstrategien’ en 
hengivelse til  selve det at læse, at studere og blive klogere, altså en forkærlighed 
for viden for dens egen skyld. 

  

 Item 

Q62: Min uddannelse skal kunne bruges til noget, der 
gavner andre end mig selv. Ellers har det ingen mening 

at læse i mange år. 

Frelser-strategi 

Q64: Jeg vil have et arbejde, hvor jeg kan være med til 
at gøre noget for andre mennesker. Det er vigtigere end 

løn og status. 
Q59: Jeg regner med at tage en del af min uddannelse i 
et andet land. Det er man nødt til, hvis man virkelig vil 

blive til noget. 

Erobrer-strategi 

Q66: eg vil ikke være bundet til noget bestemt land. Man 
må være så fri, at man den ene dag kan arbejde i New 

York og den anden dag i Tokyo. 
Q56: Det eneste, der rigtig interesserer mig, er at 

studere og blive klogere. Allerhelst vil jeg i mit fremtidige 
arbejde være med til at skabe ny viden. 

Fordybelses-strategi 

Q71: Mit arbejde må gerne være af en sådan karakter, 
at jeg kan blive ved med at læse og fordybe mig i et 

bestemt område. 
Tabel 5.2: Skala-spørgsmål for elevers livsstrategier47 

 
Spørgsmålet er nu, om elevernes livsstrategier på meningsfuld måde kan forbindes 
med potentielle kulturbarrierer. Mest indlysende forekommer den mulighed, at 
naturfagsundervisningen forsømmer at tilgodese en eller flere af livsstrategierne – 
og dermed bringer sig i konflikt med elevernes formål med at deltage i 
undervisningen. Her leverer Dansk Evalueringsinstituts evaluering af fysik i det 
almene gymnasium ((Danmarks Evalueringsinstitut, 2001 p.84) stof til eftertanke. I 
én af  konklusionerne hedder det, at: ”eleverne gerne vil inddrage de dele af faget 
der omsættes i medierne og i fx erhvervslivet”. Samtidig anføres, at ”det i høj grad 
er den faglige tradition i fysikfaget der forhindrer eller virker hæmmende i forhold til 
at inddrage perspektiver…”. Hermed formuleres en modsætning mellem en 
fagcentreret undervisning48 og mere omverdensorienterede elever. I forlængelse 
heraf vil man kunne argumentere for hypotetiske kulturbarrierer for de elever, som 
vægter henholdsvis frelser- og erobrerstrategier. Visse karriereveje, fx 
ingeniøruddannelse, forener rent faktisk fagcentrering og muligheden for at forfølge 
en erobrerstrategi. Derfor må frelserstrategien udgøre det mest overbevisende bud 
på en potentiel kulturbarriere. Konkret vil en indexscore på mindst 6 blive opfattet 
som tilslutning til skalaen, da den kun indeholder to spørgsmål. 

                                              
47 Faktorstrukturerne for skalaerne fremgår af Zeuner & Linde’s tabeller 2.1, 2.4 og 2.7. Hver 
livsstrategi er repræsenteret ved 2 kraftigt loadende udsagn fra den mest markante faktor i henhold 
til forfatternes analyse.  
48 Fagcentrering fremstod også som et gennemgående træk ved fysikundervisningen i vores GFII-
undersøgelsen, hvor én af  konklusionerne lød: ”Undersøgelsen viser, at den dominerende 
undervisningsstil er ”fagcentreret”, hvilket [i denne sammenhæng] ikke går på fagligt niveau/indhold, 
men udelukkende på undervisningsmetodiske aspekter.” 
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Der knytter sig forskellige typer af CBC’er til skalaerne: ’frelserstrategien svarer til 
at ”højere mål med forfølges rationelt”, hvorfor en relateret CBC’er må 
karakteriseres som værdi-rational. Erobrerstrategien er i højere grad udtryk for en 
instrumentelt-rationel CBC’er. Fordybelsesstrategien må derimod forlods anses at 
stemme overens med den fagcentrerede undervisning – og giver følgelig ikke 
anledning til kulturbarrierer. 
 
Øvrige CBC’er. 
Vi formulerede yderligere 9 spørgsmål, som hver især skulle ’kode for’ en potentiel 
kulturbarriere. Spørgsmålene fremgår af tabel 5.3: 
 

Item 

Q2: Ingen forældre med uddannelse eller job inden for naturvidenskab eller teknik (fx 
ingeniør, laborant, datamatiker, cand.scient, dyrlæge…) 
Q46: Mine forældres måde at tænke på ligger langt fra fysikkens måde at tænke på 
Q47: Fysikundervisningen går ud over mine oplevelser af naturen ved at sætte dem på 
formler og matematik 
Q49: Mine bedste kammerater synes, at fysik er kedeligt. 
Q52: Man skal være lidt sær for at arbejde med fysik. 
Q53: Fysikkens måde at tænke på er meget forskellig fra min egen måde. 
Q58: Mine forældre er interesserede i, hvad der foregår på skolen. 
Q68: Mine bedste skolekammerater er seriøse med skolearbejdet. 
Q69: Jeg synes, at det er et problem, at der er så lidt plads til følelser i fysik.  

Tabel 5.3: Skala-spørgsmål for elevers livsstrategier 
 
Spørgsmålene Q2 og Q46 er forsøg på at indfange CBC’er af den ’traditionelle’ 
type. I forlængelse af Bourdieu kan man hævde, at en opvækst i et hjem med 
relation til naturvidenskab og teknik resulterer i en særlig habitus og en særlig 
kulturel kapital. Dele heraf kan kapitaliseres ved mødet med fysikfaget. Omvendt 
vil fravær af denne baggrund kunne fungere som en hæmsko og en kulturel 
barriere.  
 
Q47 og Q69 er eksempler på affektive CBC’er. Hvis eleverne fx oplever, at 
fysikkens transformation af virkelig natur til symbolsk natur indfører en afstand og 
et filter i forholdet til naturen (Q47), vil dette meget vel kunne fungere som en 
barriere for deres engagement i faget. Tilsvarende kan man meget vel forestille sig 
den disciplinære fysiks objektivisering som en barriere i forhold til subjektiverede49 
unge med fokus på deres egne følelser (Q69). 
 
Spørgsmålene Q49, Q52, Q53 er alle sammen værdi-orienterede evalueringer, 
som kan opfattes som udtryk for værdi-rationale CBC’er: Elever som tilslutter sig 
disse udsagn må forventes at skulle over en mental barriere for at engagere sig i 
naturfagsundervisningen. Spørgsmålene er bevidst formuleret med forskellig 

                                              
49 ’Subjektivering’ er et centralt begreb hos den tyske ungdoms- og pædagogikprofessor T. Ziehe, 
se fx (Ziehe, 2004b) 
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vinkel. I Q52 er det uklart, hvem der fælder værdidommen – umiddelbart kunne 
man mene, at spørgsmålet trigger en udbredt kulturel opfattelse/fordom, frem for 
en personlig værdi. Q49 går på respondentens afvejning af, hvorledes  ’significant-
others’ oplever faget. Endelig refererer Q53 eksplicit til respondentens egen 
opfattelse. Det sidste spørgsmål indeholder samtidig visse muligheder for metodisk 
triangulering. Hvis en elev har en kulturbarriere i forhold til det naturvidenskabelige 
vidensideal, vil man også forvente tilslutning til Q53. Fastlæggelsen af 
kulturbarrieren hviler imidlertid i den ene situation på mindst tre items, mens den i 
den anden blot funderes på eet enkelt item.  
 
Q58 og Q68 er sværere at typologisere, idet de ligger i grænselandet mellem det 
værdi-rationale og det traditions-bundne. En væsentlig begrundelse for at tage 
dem med var, at de udtrykker kulturbarrierer i forhold til skolen, i modsætning til 
faget. Det var et væsentligt element i Costa’s kvalitative typologisering af elever, at 
deres holdning og handling i forhold til naturfag også influeres af deres integration i 
og holdning til skolen. Med indførelse af disse potentielle kulturbarrierer gav vi os 
selv mulighed for en tilsvarende differentiering. 
 
Spørgeskemaet gav mulighed for at formulere yderligere én instrumentelt-rationel 
CBC med udgangspunkt i elevernes tilkendegivelse af, hvilket uddannelsesområde 
de måtte ønske at videre-uddanne sig indenfor. Eleverne kunne afkrydse blandt 6 
definerede områder50 (svarende til (Zeuner, 2000b p.72)), hvert eksemplificeret 
med eksempler i en tilhørende parentes. Naturvidenskab og teknik optrådte her 
som to forskellige områder. Til eksemplifikation af området ’naturvidenskab’ var 
anført ”fx matematik, kemi, fysik, skovbrug, landbrug”. I en instrumentelt-rationel 
forståelse vil elever, som ikke orienterer sig mod naturvidenskabelige eller tekniske 
uddannelser, kunne bruge denne indsigt som et argument for heller ikke at 
engagere sig i den aktuelle naturfagsundervisning. Dermed kan 
uddannelsesaspirationen optræde som barriere. Denne potentielle kulturbarriere-
indikator er imidlertid noget anderledes end de øvrige, fx er den kategorial, 
svarkategorierne er i mindre grad endimensionale og gennemskuelige for elever (jf. 
”fysik, skovbrug, landbrug”)  – og eleverne har mulighed for at svare meningsfuldt, 
men analytisk udechifrerbart i form af  ’andet’ (17%) og ’ved ikke’ (12%). Derfor 
holdes denne indikator i første omgang ude af analysen. 
 

5.3 Analytisk forarbejde – etablering af skalaer via 
faktoranalyse. 

Validering af en skala til måling af elevernes ’holdning til’ fysik: 
Adskillige kriterier skal være opfyldt, før man evt. kan ophøje en række ’tilfældige’ 
spørgsmål til en sammenhængende psykometrisk skala – og tillade sig at 
aggregere svar til én indexscore. For det første bør spørgsmålene udgøre en 
unidimensionel og meningsfuld struktur. Unidimensionalitet indebærer, at 
respondenternes svar korrelerer i en grad, så det virker som om de enkelte 
spørgsmål ’koder for’ én og samme underliggende, latente variable. Det 

                                              
50 50 Yderligere kunne eleverne krydse ’Andet’, samt ’Ved ikke’. 



 

 98 

meningsfulde består i, at forskeren er i stand til at konstruere et meningsfuldt 
begreb om, hvad den latente variable udtrykker. For det andet skal skalaen give 
mulighed for internt konsistent og pålidelig (’reliable’) måling. Svarene på eet 
(vilkårligt) undersæt af spørgsmål indenfor skalaen skal afspejle svarene på et 
(vilkårligt) andet undersæt. Unidimensionaliteten undersøges via faktoranalyse og 
reliabiliteten udtrykkes oftest ved ’Cronbach-alpha’, som er den gennemsnitlige 
korrelation mellem scorer fra vilkårlige (halve) subsets af spørgsmål fra skalaen 
(’split-half-estimates’)51.  Cronbach alpha er et tal mindre end 1 – i litteraturen 
anses en værdi på 0.7 for tilfredsstillende i en forskningsmæssig sammenhæng (fx 
(Streiner, 2003 p.103; Gogolin and Swartz, 1992 p.490)). Problemet er, at 
reliabiliteten og altså ’Cronbach alpha’, vokser med antallet af items for fastholdt 
middel-korrelation. Det gør, at man i princippet kan få en pænt stor Cronbach-
alpha-værdi for en udstrakt skala, hvor de aktuelle skalaspørgsmål kun korrelerer 
med hinanden bundtvist. Dette indikerer, at flere latente variable er på spil, altså at 
unidimensionalitetskravet ikke er opfyldt. Modsvarende vil skalaer med kun 2-3 
spørgsmål have svært ved at præstere rigtigt store Cronbach-alpha-værdier. I 
sådanne situationer anvender man undertiden, at inter-item-korrelationen skal 
være større end 0.30. For en skala med kun 2 spørgsmål svarer dette til en 
Cronbach-alpha på 0.46, hvor tre spørgsmål og samme korrelation giver 
Cronbach-alpha på 0.56, mens endelig samme korrelation i en skala med 6 
spørgsmål giver anledning til en reliabilitet på 0.72. Proceduren for etablering af en 
skala vil sædvanligvis indebære, at man først finder og interpreterer de 
underliggende faktorer – og dernæst checker reliabiliteten af de skalaer, som disse 
angiver.  
Selve faktoranalysen blev foretaget med SAS-proceduren ’Factor’ og med en 
ortogonal Varimax-rotation til at optimere faktorstrukturen. I forskningslitteraturen 
er der meget blandede anbefalinger m.h.t. om man skal foretrække ’ortogonale’ 
eller ’oblique’ rotationer til dette formål (se fx (Johnson, 1998 p.175; Preacher and 
MacCallum, 2003 p.32). I nærværende situation er der relativt få items, som skal 
fordeles på faktorer, som kan antages at være begrebsligt uafhængige (bl.a. i 
henhold til typologiens kategorier). Derfor valget af den ortogonale Varimax-
rotation.  
 
Antallet af faktorer er bestemt ud fra et ’Scree-plot’ af egenværdier for 
korrelationsmatricen – i øvrigt i god overensstemmelse med Kaiser-Guttman-
kriteriet (på trods af dettes begrænsninger, jf. Preacher (Preacher and MacCallum, 
2003 p.21 ff)). 
 
Der gives ikke én generel tærskelværdi for, hvor store ’factor-loadings’ skal være, 
for at et spørgsmål med rimelighed indgår i en faktor. Preacher et  al anfører 
således (p. 27): ”Depending on the field of study, large may mean around 0.3 or 

                                              

51 Beregningsmæssigt har Cronbach fundet det simplere udtryk:      . 
Hvor N er antallet af spørgsmål og r (hat) middel-inter-item-korrelationen. 
Det fremgår, at α vokser monotont med antallet af spørgsmål og med middel-inter-item-
korrelationen. 
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0.4” – og anbefaler i stedet, at man i publikationssammenhænge også 
viderebringer de factor-loadings, som man har tilsidesat. Det giver læseren en 
mulighed for at vurdere, om forskerens skøn er rimeligt. 
 
Og nu til etablering af en ’attitude’-skala: I kapitel 2 diskuterede jeg ’attitude’-
begrebet og forsøgte at positionere det i forhold til andre beslægtede social-
psykologiske begreber. Eet af de væsentligste karakteristika var, at ’holdning til’ er 
holdning til noget, d.v.s. at der er tale om objektrettethed. Derudover indebar 
’holdning til’ en evaluering af objektrettede forestillinger og en sammenfletning af 
såvel kognitive som affektive komponenter. Begge de sidstnævnte træk indikerer, 
at elevers ’holdninger til’ fysik må forstås multidimensionalt. Som konsekvens heraf 
blev tre noget forskellige spørgsmål på forhånd udset som et muligt grundlag for en 
attitude-skala:  
 
Q26: Det er spændende at have fysik (affektiv komponent) 
Q29: Vi arbejder med noget, der er vedkommende og kan bruges i livet udenfor 
skolen (kognitiv komponent) 
Q43: Hvordan er dit engagement og din lyst til fysik på nuværende tidspunkt i 
gymnasiet (mere eller mindre conativ komponent). 
 
Faktoranalysen godtgør, at der kun er tale om én underliggende faktor, altså er der 
tale om uni-dimensionalitet. Skalaens reliabilitet udtrykt via Cronbach alpha er 
0.76. De tre spørgsmål udgør efter alle statistiske standarder en brugbar skala for 
’attitude’. 
 
Skalaer og validering af skalaer af CBC’er:  
Jeg har i den konkrete situation foretaget både eftervisende (’confirmatory’) og 
udforskende (’exploratory’) faktoranalyse. Eftervisningen knytter sig især til Zeuner 
og Linde’s foregående skalaer vedrørende vidensidealer og forskellige 
livsstrategier. Indenfor subsættet af deres 6 spørgsmål vedrørende vidensideal har 
jeg undersøgt om deres oprindelige faktorstruktur kan bekræftes. Tilsvarende har 
jeg indenfor subsættet af de 6 spørgsmål om livsstrategi udført en eftervisende 
faktoranalyse – og endelig har jeg brugt faktoranalyse til at udforske de ni 
potentielle kulturbarrierer, som vi selv havde formuleret. Analysen af disse er helt 
og aldeles empirisk, selvom der alligevel knytter sig visse teoretisk forventninger til 
resultatet: hvis de distinktioner jeg har indført via min typologi for CBC’er vitterlig er 
væsentlige, vil dette rimeligvis afspejle sig i den måde spørgsmålene ’bundter på’ i 
faktoranalysen. Konkret vil det kræve udredning, såfremt åbenlyst affektive 
spørgsmål indgår i samme faktor som fx tydeligt værdiorienterede spørgsmål. I den 
forstand er den eksplorative faktoranalyse samtidig ’confirmatory’ i forhold til selve 
CBC-typologien! 
 
Faktoranalyse af spørgsmål vedrørende vidensideal: Faktorstruktur og reliabilitet 
er ikke en generel egenskab ved (et udsnit af) et spørgeskema, men principielt en 
egenskab knyttet til det lokale datasæt. Det bliver man mindet om, når man 
studerer tabel 5.4. Her reproduceres den oprindelige faktorstruktur nemlig fint, 
såfremt man fx anlægger en rimelig tærskelværdi på 0.3 for factor- 
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loadings. Men: reliabiliteten af begge unidimensionale skalaer er klart under, hvad 
man sædvanligvis vil acceptere til videnskabeligt brug. Zeuner & Linde ’har 
undladt’ at anføre reliabilitetsmål i deres oprindelige publikation. 

 
Faktor-struktur for spørgsmål 
vedrørende vidensideal 

Faktor 1 
(’factor-
loading’) 

Faktor 2 
(’factor-
loading’) 

Cronbach 
alpha 

Q45: Det må være sådan, at man når frem til det 
samme resultat, uanset hvem der frembringer 
viden 

-0.049 0.711 

Q51: Det er kun den viden, der er frembragt 
gennem forsøg og objektive målinger, man kan 
regne med. Alt andet må karakteriseres som 
subjektive vurderinger. 

-0.006 0.614 

Q70: Man må prøve at gøre viden så uafhængig 
af menneskers værdier som overhovedet muligt. 
Ellers kan man ikke regne med den. 

0.253 0.557 

 
 
 
        0.27 

Q54: Når man læser, udvikler man sig og bliver et 
andet menneske. Det er formålet med at uddanne 
sig. 

0.728 -0.033 

Q63: Jeg vil tage en uddannelse for på denne 
måde at kunne arbejde med mig selv. Det er det 
vigtigste for mig. 

0.395 0.176 

Q67: Når man læser, må man samtidig fortolke. 
Man bliver som person meget påvirket af denne 
proces. 

0.773 -0.025 

 
 
         0.34 

 
Tabel 5.4: Faktorstruktur (efter Varimax-rotation) for spørgsmålene om vidensideal 

 
 
Det giver altså mening at se skalaerne som een-dimensionale, i overensstemmelse 
med de tanker, der har ligget bag deres konstruktion (’construct validity’). Den 
meget begrænsede reliabilitet antyder, at man lige så godt kan forholde sig til svar 
på enkeltspørgsmål som til en aggregeret score. Zeuner & Linde vælger i deres 
bearbejdning at kvantificere elevsvar på skalaens spørgsmål alt efter om eleverne 
har været ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i 0, 1, 2 eller tre af 
skalaspørgsmålene. Det er i alt væsentligt en maskeret og forgrovet indexscore. 
Så kan man lige så godt anvende et fuldstændigt index. I mangel af bedre, og da 
jeg nødigt ser denne type af potentielle kulturbarrierer forsvinde ud af analysen, vil 
jeg i besvarelsen af forskningsspørgsmål Q3 og Q4 trods alt anvende aggrerede 
skalascorer for de to vidensidealer. 
 
Faktoranalyse af spørgsmål vedrørende elevernes livsstrategier: 
På tilsvarende vis er sættet bestående af i alt 6 spørgsmål vedrørende elevernes 
livssstrategier blevet faktoranalyseret, og resultatet fremgår af tabel 5.5: 
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Faktor-struktur for spørgsmål 
vedrørende elevernes 
livsstrategier 

Faktor 1 
(’factor-
loading’) 

Faktor 2 
(’factor-
loading’) 

Faktor 3 
(’factor-
loading”) 

Inter-item-
korrelation 

Q62: Min uddannelse skal kunne 
bruges til noget, der gavner andre end 
mig selv. Ellers har det ingen mening 
at læse i mange år. 

0.813 0.070 0.140 

Q64: Jeg vil have et arbejde, hvor jeg 
kan være med til at gøre noget for 
andre mennesker. Det er vigtigere end 
løn og status. 

0.808 0.015 0.147 

 
 
0.33 
         

Q59: Jeg regner med at tage en del af 
min uddannelse i et andet land. Det er 
man nødt til, hvis man virkelig vil blive 
til noget. 

0.0.88 0.129 0.766 

Q66: eg vil ikke være bundet til noget 
bestemt land. Man må være så fri, at 
man den ene dag kan arbejde i New 
York og den anden dag i Tokyo. 

-0.092 -0.020 0.772 

 
 
0.29 

Q56: Det eneste, der rigtig interesserer 
mig, er at studere og blive klogere. 
Allerhelst vil jeg i mit fremtidige 
arbejde være med til at skabe ny 
viden. 

0.043 0.761 0.225 

Q71: Mit arbejde må gerne være af en 
sådan karakter, at jeg kan blive ved 
med at læse og fordybe mig i et 
bestemt område. 

0.043 0.834 0.096 

 
 
0.32 

Tabel 5.5: Faktorstruktur for spørgsmål vedrørende elevers livsstrategier 
 
Analysen viser, at den oprindelige faktorstruktur genfindes i det aktuelle sample, 
såfremt jeg som før vælger en rimelig tærskelværdi for faktorloadings på 0.30. En 
skala bestående af kun 2 spørgsmål er selvfølgelig ikke optimal m.h.t. reliabilitet i 
målingen af den bagvedliggende ’livsstrategi’, men inter-item-korrelationen ligger 
alligevel på et niveau, som er akkurat acceptabel i henhold til gængs standard. 
Derfor vil jeg anse det for rimeligt at anvende skalaen. 
 

Faktoranalyse af  de øvrige CBC’er:  
Nedenstående tabel 5.6 viser resultatet af faktor- og korrelationsanalyse for de 
øvrige CBC’er. Det fremgår, at man med rimelighed kan anlægge en tærskelværdi 
på 0.40, hvilket samtidig lige akkurat giver ikke-overlappende faktorer. 
Reliabiliteten af faktorerne er også her udtrykt ved inter-item-korrelationen – og 
som i foregående analyse er den en anelse mindre end den anbefalede 
minimumsgrænse på 0.30. Afvigelsen er dog så lille, at jeg fortrøstningsfuldt 
anvender skalaerne.  
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Faktor-struktur for øvrige 
kulturbarrier 

Faktor 1 
(’factor-
loading’) 

Faktor 2 
(’factor-
loading’) 

Faktor 3 
(’factor-
loading”) 

Faktor 4 
(”factor-
loading”) 

Inter-
item 
correla-
tion 

 ”Omdømme” ”Forældre 
& fysik” 

”Følelser” ”Skole-
interesse” 

 

Q2:  
(Antal) forældre uden uddannelse 
eller job inden for naturvidenskab 
eller teknik (fx ingeniør, laborant, 
datamatiker, cand.scient, dyrlæge…) 

-0.090 0.754 -0.162 0.006 

Q46: Mine forældres måde at tænke 
på ligger langt fra fysikkens måde at 
tænke på 

0.201        
 

0.777 0.094 -0.110 

0.29 

Q49: Mine bedste kammerater 
synes, at fysik er kedeligt. 

0.761 0.003 -0.066 -0.118 

Q52: Man skal være lidt sær for at 
arbejde med fysik. 

0.517 -0.058 0.389 -0.040 

Q53: Fysikkens måde at tænke på er 
meget forskellig fra min egen måde. 

0.620 0.394 0.225 0.193 

0.29 

Q58: Mine forældre er interesserede 
i, hvad der foregår på skolen. 

0.236 -0.173 -0.246 0.720 

Q68: Mine bedste skolekammerater 
er seriøse med skolearbejdet. 

-0.293 0.055 0.168 0.752 

0.27 

Q47: Fysikundervisningen går ud 
over mine oplevelser af naturen ved 
at sætte dem på formler og 
matematik 

0.084 -0.083 0.624 -0.239 

Q69: Jeg synes, at det er et 
problem, at der er så lidt plads til 
følelser i fysik. 

0.008 0.046 0.762 0.182 

0.28 

 
Tabel 5.6: Faktorstruktur for øvrige CBC’er 

 
De enkelte faktorer virker umiddelbart interpreterbare:  Første faktor handler 
indlysende om værdier, og spørgsmålene Q49 og Q52 klart om at fagets 
omdømme som værende ’kedeligt’ og ’for de sære’. For eleverne er tænkestil også 
et værdiorienteret valg, og det indgår som en del af fagets omdømme. Derfor 
indgår det ganske rimeligt i faktoren omdømme. Enkeltspørgsmålene i faktor 2 
handler entydigt om forældrenes relation til fysik, hvilket faktorbenævnelsen da 
også angiver. Faktor 3 er tilsvarende nem at forstå som en affektiv faktor og med 
følelser som fællestræk. Endelig samler faktor 4 spørgsmålene som koder for 
potentielle kulturbarrierer i relation til skolen og skolearbejdet, på et mere 
overordnede plan.  

Faktor-
interpretation 

items 
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Alt i alt må man sige, at faktorstrukturen virker overordentlig tilfredsstillende. Som 
bekendt udtrykker varimax-rotationen en interpretativ frihedsgrad, hvorfor resultatet 
som mindstemål må være begrebsmæssigt klart og meningsfuldt. Det synes jeg er 
tilfældet her, forstærket af at den underliggende struktur faktisk modsvarer 
typologiseringen af CBC’er: Faktor 1, 2 og 3 separerer værdi-rationalitet, affektive 
spørgsmål og mere traditionsbundne komponenter. Der er dog tvær-gående factor-
loadings, som antyder at værdier kan have tilknyttet ’string-feelings’, samt at 
forældrebaggrunden kan opfattes som både en værdimæssig og en traditionel 
komponent. 
 

5.4 Resultater (Q2): Hvor hyppigt forekommer de forskellige 
CBC’er? 

5.4.1 Vidensideal som potentiel kulturbarriere?  
Målsætningen er her at afdække, i hvilken udstrækning unge føler sig i modstrid 
med det ’eksakte’ vidensideal, som mere eller mindre udfoldes i 
fysikundervisningen. Tabel 5.7 viser, at op mod halvdelen af eleverne erklærer sig 
mere eller mindre uenige i udsagnene angående det ’naturvidenskabelige’ 
vidensideal. Man kunne forestille sig, at eleverne svarer afklaret og konsistent. I 
givet fald vil ca. 40% være uenige i samtlige tre udsagn, mens ca. 46% er enige i 
samtlige. Altså en ekstremt polariseret situation.  
 
Imidlertid er der ikke tale om en så markant polariseret tilslutnings-afvisningsprofil 
blandt de unge: ca. 13% af eleverne tilslutter sig ingen af af de tre udsagn, 33% er 
enige i eet enkelt udsagn, 35%  enige i to udsagn, mens endelig 18% er enige i tre 
udsagn. Hvis man (med alle tidligere anførte forbehold overfor reliabiliteten af 
skalaerne for vidensideal) alligevel udregner en skala-index-score, indser man at 
elevscorerne er pænt normalfordelte med et maximum omkring en midterværdi (ca. 
7.7). Eleverne er gennemgående uafklarede m.h.t. deres tilslutning til det 
naturvidenskabelige vidensideal, sådan som det måles med nærværende skala. 
 
  

Spørgsmålene vedrørende 
Naturvidenskabeligt vidensideal 

Procentandel ’helt’ eller ’overvejende 
enige’, N=789 

Q45: Det må være sådan, at man når frem til 
det samme resultat, uanset hvem der 
frembringer viden 

60.1 % 

Q51: Det er kun den viden, der er frembragt 
gennem forsøg og objektive målinger, man 
kan regne med. Alt andet må karakteriseres 
som subjektive vurderinger. 

45.8 % 

Q70: Man må prøve at gøre viden så 
uafhængig af menneskers værdier som 
overhovedet muligt. Ellers kan man ikke 
regne med den. 

52.9 % 

Tabel 5.7: Andel der tilslutter sig de enkelte spørgsmål i tilknytning til 'det naturvidenskabelige' 
vidensideal 



 

 104 

 
Eleverne synes at være tættere på at tilslutte sig det mere subjektive, humanistiske 
vidensideal. I hvert fald er den tilsvarende index-score signifikant højere (ca. 8.2, 
forskellen er signifikant med niveau p< 0.0001 ). Forskellen er imidlertid så lille, at 
det reelt forekommer ubetydeligt. Som det fremgår af nedenstående lidt grovere 
tabel 5.8 virker eleverne iøvrigt også noget uafklarede m.h.t. deres tilslutning til det 
humanistiske vidensideal. Endvidere bemærker man, at 93 af de 789 elever faktisk 
samtidig angiver høj tilslutning til begge vidensidealer. Vidensidealerne er 
oprindelig tænkt som komplementære, så dette resultat giver anledning til 
overvejelse: enten foreligger der ikke noget overgribende vidensideal hos de unge, 
afgørelsen m.h.t. hvad der er god viden afgøres lokalt og uden noget krav om 
konsistens. Alternativt opsøger de unge bevidst en vidensideal som er en syntese 
af de to ekstreme vidensidealer, eller som ligger i grænselandet mellem dem. Dette 
sidste synspunkt forfægtes af Zeuner & Linde i en senere publikation (Zeuner, 
2000b p.33). Det er et tungtvejende argument for forfatterne, at syntese-udsagn a 
la ’Man må i det ene øjeblik kunne arbejde med noget, der kan måles og vejes, og 
det andet øjeblik kunne gå ind i en diskussion om værdier’  får tilslutning fra stort 
set samtlige elever (94%). For mig at se, er dette snarere udtryk for et situeret og 
lokalt vidensbegreb end for en syntese. 
 
Alligevel er der en betragtelig del af de unge, som svarer lavt på samtlige 
spørgsmål vedrørende naturvidenskabeligt vidensideal (se tabel 5.8).  
 

Vidensideal 

(Indexscorer: 

3= minimal tilslutning 

12=maximal 
tilslutning) 

Lav Hum.-
tilslutning  
(Human. 
Vidensindex 
<6) 

Mlm. Hum.-
tilslutning       
(6 <Human. 
Vidensindex 
<9) 

Høj Hum.-
tilslutning 
(9<Human. 
Vidensindex) 

Samlet  

hyppighed 

Lav Nat.-tilslutning 
(Naturv. Vidensindex 
<6) 54 75 75 204 

Mlm. Nat-tilslutning 

(6 < Naturv. 
Vidensindex <9) 56 166 152 374 

Høj Nat.-tilslutning 

(9<  Naturv. 
Vidensindex) 22 96 93 211 

 Samlet hyppighed 

132 337 320 789  
Tabel 5.8: Elevernes sammensatte videns-ideal 

 
Mere konkret udgør det knapt 26% af de unge. Umiddelbart kunne man tage 
denne frekvens som udtryk for andelen af unge i modstrid med tænkemønstrene i 
naturfagsundervisningen. Men: hos en betydelig del af disse er den humanistiske 



 

 105 

vidensorientering samtidig for diffus til, at der reelt kan forekomme en signifikant og 
erkendt uoverensstemmelse. Kun ca. 10% (75 af 789) tilkendegiver høj tilslutning 
til det humanistiske vidensideal og lav tilslutning til det naturvidenskabelige. Her er 
der grund til at forvente, at eleverne faktisk oplever en uoverensstemmelse mellem 
deres egne forestillinger om ’god viden’ – og den viden og de videnskabende 
procedurer, som de konfronteres med i naturfagsundervisningen.  
 
Opsummerende tolker jeg det derhen, at i hvert fald 10% af de unge vil opleve  en 
kulturbarriere med udspring i epistemologiske forhold, såfremt undervisningen 
faktisk gennemføres i den positivistiske ånd, som er bygget ind i spørgsmålene 
vedrørende naturvidenskabeligt vidensideal. I kapitel 8 vil jeg vende tilbage til og 
diskutere, i hvilken udstrækning der er belæg for at se positivistiske træk i det 
danske gymnasiums fysikundervisning. 

5.4.2 Livsstrategi som potentiel kulturbarriere? 
Tidligere diskuterede jeg, hvorledes elevernes forestillinger om, hvad deres 
engagement i vidensprocesser skal gøre godt for, kan blive til kulturelle barrierer. 
Nogle vil gerne opnå en omverdensorienteret viden, der kan bruges til henholdsvis 
at ’frelse’ eller ’erobre’ verden. For dem vil en fagcentreret naturfagsundervisning 
som ’kun’ tilbyder dem muligheder for faglig fordybelse nemt kunne fungere som 
en kulturel barriere. Der er tidligere argumenteret for, at specielt ’frelser’-
orienterede elever er kandidater til at opleve noget sådant. 
 
Resultaterne viser, at 43% af eleverne har én enkelt dominerende livsstrategi. 
Fordelingen af disse på de forskellige livsstrategier fremgår af tabel 5.9. Som det 
fremgår er ’frelser’-strategien klart mest udbredt 
  

Livsstrateg:i Repræsentativt skala-
spørgsmål: 

Andel af eleverne, for 
hvem denne livsstrategi 
er dominant: 

’Frelser’-strategi 
 

Q62: Min uddannelse skal 
kunne bruges til noget, der 
gavner andre end mig 
selv. Ellers har det ingen 
mening at læse i mange 
år. 

23.6 % 

’Erobrer’-strategi Q59: Jeg regner med at 
tage en del af min 
uddannelse i et andet land. 
Det er man nødt til, hvis 
man virkelig vil blive til 
noget. 

11.1 % 

’Fordybelses’-strategi Q71: Mit arbejde må gerne 
være af en sådan karakter, 
at jeg kan blive ved med at 
læse og fordybe mig i et 
bestemt område. 

8.3 % 

 
Tabel 5.9: Eleverne fordelt på ’dominante’ livsstrategier 
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Samtidig viser resultaterne også, at der er en udtalt kønskævhed i tilslutningen til 
livsstrategier, hvilket fremgår af figur 5.1: 
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                             Figur 5.1:  Dominante livsstrategier hos piger og drenge 

 
Forskellene er signifikante – og fordelingerne bekræfter i høj grad myterne om 
pigerne som orienterede mod det sociale og uegennyttige. Op mod 1/3 af alle  
piger vil have et markant ønske om at få viden, som kan bruges til at gøre godt for 
nogen! En række studier  (fx (Haussler et al., 1998; Schreiner, 2006) har undersøgt 
piger og drenges forskellige præferencer m.h.t. pensum, og set en tilsvarende 
tendens.  Livsstrategierne er ikke faglige indholdspræferencer, men udtrykker 
meningen med at tilegne sig et fagligt indhold. At der alligevel er en vis 
sammenhæng fremgår af vores spørgeskema, hvor vi også bad eleverne 
tilkendegive, hvor stor vægt der efter deres opfattelse burde lægges på hver af 9 
forskellige typer af fagligt indhold ”for at få en god fysikundervisning”. Blandt 
kategorierne var fx ’Beregning af fysiske størrelser ved hjælp af formler og teorier’, 
’Eksperimentelt arbejde’, ’Principper og grundlæggende forklaringer’, ’Fysiks 
menneskelige sider’ og ’Hvordan fysiske opdagelser hænger sammen med 
teknologi, og hvordan de bidrager til samfundsudviklingen’ (med forklarende 
eksempler i parentes efter hver kategori). Generelt vægtede eleverne alle disse 
indholdsaspekter på sammenligneligt niveau, hvilket ikke er uinteressant, når man 
betænker, at det implementerede pensum domineres af principper, beregninger og 
eksperimenter. Uanset livsstrategi, men i forskellig grad, prioriterer eleverne læring 
af faglige principper højest. Alligevel finder man alle de forventede korrelationer 
mellem dominerende livsstrategi og indholdspræferencer: frelser-strategien 
korrelerer meget signifikant med ’Fysiks menneskelige sider’ (p <0.0001), 
erobrerstrategien primært med ’STS (’science-technology-society’)-indhold  
(p<0.001), mens fordybelsesstrategien først og fremmest korrelerer med korrelerer 
med ’Principper…’ og ’Beregning..’ (p<0.001). Det skal pointeres, at nok er disse 
sammenhænge signifikante og konsistente, men Pearson-korrelationerne ligger 
alligevel i det moderate leje fra 0.08 til 0.22.  
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I min fortolkning bliver konklusionen følgende: personligt motiverende og 
meningsfuld videnstilegnelse må foregå i overensstemmelse med éns evt. 
dominante livsstrategi. I moderat grad er dette forbundet med særlige typer af 
indhold. At sammenhængen kun er moderat afspejler, at indholdet i sig selv ikke er 
tilstrækkeligt til at sikre personlig meningsfylde. Pensumforandringer kan være et 
nødvendigt, men oftest utilstrækkeligt, skridt i forhold til at forhindre CBC’er 
relateret til livsstrategi. Elever med frelser- eller erobrer-strategier vil have behov 
for at forbinde sig selv med det givne indhold, således at de oplever både personlig 
relevans og samfundsmæssig relevans. Naturfagsundervisningens processer er i 
høj grad afgørende for, om eleverne får en sådan oplevelse. Flere forfattere (fx 
(Dolin, 2002 p.225; Roth, 1995) diskuterer såkaldt ’autentisk’ 
naturfagsundervisning, og Dolin’s forestillinger om personlig og samfundsmæssigt 
autentisk undervisning retter sig netop mod de to typer af relevans. I den forstand 
er det et lovende (om end ikke fuldt elaboreret52) bud på, hvordan undervisningen 
kan tilrettelægges, så CBC’er for elever med erobrer- og især frelserstrategier 
mindskes. Kulturbarriererne er potentielt til stede hos op imod 1/3 af samtlige 
elever i fysikklasserne på matematisk linie – en andel som givetvist ikke er blevet 
mindre af, at det sproglige gymnasiums mange piger efter gymnasiereformen 
(2005) nu også har obligatorisk fysikundervisning.  

5.4.3 Forekomsten af andre CBC’er? 
Herefter vender jeg mig til de andre hypotetiske kulturelle barrierer. Figur 5.2 viser 
på simpel måde frekvensen af sådanne ’perceived lines or barriers between 
worlds’ for enkeltspørgsmålene, samtidig med at faktorstrukturen er synliggjort. 
Under 20% af eleverne oplever barrierer forårsaget af mangel på generel 
skoleinteresse hos ’significant-others’, såsom forældre og bedste venner. Denne 
frekvens er klart den mindste blandt de undersøgte, men alligevel er der tale om en 
potentielt marginaliserende omstændighed for fem elever i hver gymnasieklasse! I 
det perspektiv er andelen bestemt ikke ubetydelig. Anskuet positivt kan man hæfte 
sig ved, at langt størstedelen af eleverne vil opleve et socialt klima, som gør det 
muligt at få en glat eller håndterbar indgang til gymnasieskolen. 
 
Affektive CBC’er forekommer hos ca. hver tredje elev, med oplevelsen af fysik som 
følelseskoldt, som den mest udbredte repræsentant.   
 
Over halvdelen af samtlige elever vil stå overfor værdibaserede CBC’er af den 
slags som indgår i faktoren ’omdømme’ . Det demonstrerer, at sådanne fortjener 
særlig opmærksomhed. 
 
Traditionelt orienterede CBC’er med udspring i, at forældrene ikke arbejder 
indenfor teknisk-naturvidenskabelige fag og ikke opfattes som ’fysisk’-tænkende’ er 
et vilkår for ca. 60% af samtlige elever. I det omfang det giver mening at tale om 
domænespecifik kulturel kapital, må disse elever være underforsynede med en 

                                              
52 Projektet ’Autentisk Fysik’ (Dolin et al (Dolin, 2001b)endte i realiteten med at vægte faglig 
epistemologisk autenticitet højere end de to andre autenticitetstyper. Noget tilsvarende gør sig 
gældende for Roth (Roth, 1995). 
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sådan. Det er en omstændighed, som naturfagsundervisningen ikke kan ændre på, 
men bestemt må indrette sig efter.   
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5.5 Resultater (Q3,Q4): Hvor meget betyder de forskellige typer 
af Cultural Border Crossings for elevernes ’holdning til’ fysik - og 
evt. tilvalg af fysik? 
Hidtil har det været min bestræbelse at afdække, hvilke typer af kulturforskelle der 
forekommer i nævneværdig grad. En sådan strukturel forskel er imidlertid ikke 
nødvendigvis en forskel, der gør en forskel for eleverne. En CBC bliver kun 
hasarderet, såfremt der er en oplevet kulturforskel, og denne samtidig tilskrives 
personlig betydning. Der er et komplekst forløb fra kulturel barriere (struktur) til 
holdning og handling i form af ’social  action’. I realiteten dukker værdier, 
traditioner, målrationalitet og følelser op på flere forskellige trin i beskrivelsen af 
denne proces: først som en deskriptiv motivisk afgrænsning af arten af CBC. 
Dernæst er disse aspekter medbestemmende for, hvor vigtig en given CBC er for 
den enkelte. Endelig indgår de i grundlaget for, hvorledes en bestemt potentiel 
kulturbarriere forhandles.  

5.5.1 Fysik-A-tilvalg og kulturbarrierer. 
Med den anvendte metodologi kan denne undersøgelse ikke udtale sig om 
detaljerne i denne proces. Det vil kun være muligt, at kortlægge relevante kulturelle 
forskelle – og forbinde disse statistisk med ’sluttilstande’ i form af unges ’holdning 
til’ fysik og deres valg/fravalg af fysik som tilvalgsfag på A-niveau. Da forbindelsen 
opbygges via korrelationer forbliver det i princippet uklart, om de registrerede 
CBC’er er årsag til eller konsekvenser af unges ’holdning til’ og handlinger i forhold 

Forældre & fysik 
(job, tænkestil) 

Omdømme 
(kedeligt, sært, anderledes) 

Skoleinteresse  
(forældre, kammerater) 

Følelser 
(ødelægger naturoplevelse, koldt) 

Figur 5.2  Frekvensen af forskellige kulturelle barrierer - faktoropdelt 
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til naturfag. Men: der er meget kraftfulde indikationer af, at de etablerede CBC’er 
faktisk ’har tag i’ i noget væsentligt. Man kan opdele eleverne efter, hvor mange af 
de ni potentielle kulturbarrierer de synes at være udsatte for. Derefter kan man 
udregne frekvensen af A-niveau-fysik tilvælgere indenfor den enkelte gruppe. 
Resultatet er afbildet på figur 5.3. 
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                   Figur 5.3: A-niveau-tilvalg i fysik som function af antallet af kulturbarrierer 

 
Op imod en trediedel af de studerende, som oplever 0 eller 1 CBC vælger faktisk 
A-niveau-fysik. Sandsynligheden for at en elev vælger A-niveau-fysik halveres så 
såre der kommer bare én ekstra CBC! Det må siges at være et dramatisk træk. 
Omvendt viser grafen, at elever med et anseeligt antal CBC’er (op til 5-6) trods alt 
har en vis sandsynlighed for at tilvalg af A-niveau-fysik. Det markerer, at 
kulturforskelle i sig selv ikke dikterer handling, men at de skal tilskrives personlig 
betydningsfylde og forhandles. 

5.5.2 Multiple lineære regressionsmodeller for unges ’holdning til’ 
fysik og deres tilvalg af A-niveau-fysik. 
Hensigten er nu, at bruge den kvantitative tilgang til at få et overblik over, hvor 
kraftigt  kulturelle barrierer virker ind på unges ’holdning til’ og handlinger i forhold 
til fysik. Det er relevant at afklare den relative betydning af de forskellige typer af 
CBC’er, men mindst lige så væsentligt at se dem i forhold til nogle af de 
klasserumsvariable, som tidens forskningsmæssige trend tillægger størst 
betydning, fx undervisningsformer og lærerkarakteristika. Denne undersøgelses 
spørgeskema videreførte skalaer for undervisningsstil og lærerinteraktivitet fra den 
foregående GFII-undersøgelse. Det præcise indhold af henholdsvis en 
fagcentreret/objektivistisk og en elevcentreret/konstruktivistisk undervisningsstil 
blev fastlagt i den oprindelige rapport. I sammenhængen her anvendes signifikante 
undersæt af de oprindelige skalaer. ’Lærerinteraktivitet’ er oprindeligt 
operationaliseret af Wubbels et al (Wubbels and Levy, 1993), som indfører og 
validerer skalaer for 8 forskellige typer af interaktivitet. Til brug for GFII-
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undersøgelsen udvalgte vi de 6 skalaer, som vi anså for mest relevante. I 
nærværende undersøgelse indgår kun to af de vigtigste enkeltspørgsmål, nemlig 
om elevernes vurdering af om læreren virker entusiastisk i sin udfoldelse af faget, 
samt om læreren udviser interessere for dem som lærende subjekter. Udover disse 
variable, som alle refererer til klasserummet og interaktionerne heri,  indeholdt 
spørgeskemaet også den væsentlige, personlige variabel ’Selvopfattelse i.f.t. 
fysik’53. Konkret blev eleverne spurgt: Hvordan synes du selv, at du klarer dig fysik 
i gymnasiet? Det er selvfølgelig ikke optimalt kun at have enkeltspørgsmål til at 
indfange væsentlige aspekter, men pragmatiske hensyn og undersøgelsens 
eksplorative karakter må tjene som begrundelse og en slags retfærdiggørelse.  
 
Tabel 5.10 nedenfor indeholder en oversigt over de skalaer og variable, som er til 
rådighed for en multipel lineær regression.  
 

 
’attitude’ (1 skala, 3 spørgsmål, se ovenfor) 
A-niveau tilvalg i fysik 
Køn 
Planer for fremtidig uddannelse (1 sammensat variabel, der udtrykker om eleven har plan 
om fremtidig uddannelse eller job i teknisk-naturvidenskabelig retning) 
Generel skole-selvopfattelse (1 spørgsmål: ’Hvordan synes du selv, at du klarer dig i 
gymnasiet i almindelighed?’) 
Selvopfattelse ift. fysik (1 spørgsmål: ’Hvordan synes du selv, at du klarer dig i fysik i 
gymnasiet?’) 
Vidensideal: 

• Naturvidenskabeligt vidensideal (skala, 3 spørgsmål, se ovenfor) 
• Humanistisk vidensideal (skala, 3 spørgsmål, se ovenfor) 

Livsstrategi: 
• Frelserstrategi (skala, 2 spørgsmål, se ovenfor) 
• Erobrerstrategi (skala, 2 spørgsmål, se ovenfor) 
• Fordybelsesstrategi (skala, 2 spørgsmål, se ovenfor) 

Faktorer af CBC’er: 
• Omdømme (skala, 3 spørgsmål, se ovenfor) 
• Følelser (skala, 2 spørgsmål, se ovenfor) 
• Skoleinteresse (skala, 2 spørgsmål, se ovenfor) 
• Forældre & fysik (skala, 2 spørgsmål, se ovenfor) 

Lærerkarakteristika: 
• Lærerengagement (1 spørgsmål: ’Læreren taler engageret og begejstret om sit fag’) 
• Subjekt-subjekt-interaktion/personlig lærerinteresse (1 spørgsmål: ’Vi kan mærke, at vores 

lærer interesserer sig for os som personer’) 
Klasserumsvariable: 

• Elevcentreret/konstruktivistisk undervisningsstil (skala, 4 spørgsmål, sample spørgsmål: ’Vi 
bliver sat til at tænke over/skrive om, hvad og hvordan vi lærer’) 

• Fagcentreret/objektivistisk undervisningsstil (skala, 4 spørgsmål, sample spørgsmål: ’I 
fysikøvelserne efterviser vi teoristof, som allerede er blevet gennemgået’)  

Tabel 5.10: Variable og faktorer, som indgår i de multiple regressioner for unges forhold til fysik 
og tilvalg af A-niveau fysik. 

                                              
53 Begrebsligt er spørgsmålet knyttet til den psykologiske term, som på engelsk hedder ’self-
concept’ – derfor anvendes her den tilsvarende danske term ’selv-opfattelse’. I de tidligere danske 
rapporter anvendtes i stedet udtrykket ’selvværd’. Dette er faktisk misvisende, idet ’self-concept’ er 
distinkt fra selvværd, selvtiltro (’efficacy’) og selvbillede – for nu at nævne nogle af de almindeligste 
meningsbeslægtede termer.  
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I praksis betyder dette, at der er 17 ’konstrukter’ (skalaer, enkeltspørgsmål), som 
kan indgå som uafhængige variable i opbygningen af  multiple lineære 
regressionsmodeller for henholdsvis elevernes ’holdning til’ fysik og deres tilvalg af 
A-niveau-fysik.  
 
Regressionsmodellerne er lavet i SAS-computerprogrampakken, med 
procedurerne ’Reg’ og ’Logistics’ henholdsvis. Logistisk regression er nødvendig i 
forbindelse med opbygningen af en regressionsmodel for tilvalg-fravalg af A-
niveau-fysik, da der jo i realiteten er tale om en kategorial variabel. 
 
Regressionsmodellen for elevernes ’holdning til’ fysik.  
Figur..  viser de standardiserede β-regressionsvægtene i den empiriske model for 
unges ’holdning til  fysik’. De afspejler således direkte parametrenes relative 
betydning. Samtlige afbildede variable er signifikante på 0.05 niveau eller bedre. 
Der er foretaget test for om en eller flere af de uafhængige variable i realiteten er 
givet via de andre (’multikollinearitet’). Den slags gør regressionsvægtene ekstremt 
følsomme (usikre) overfor små ændringer i data. I den aktuelle situation er samtlige 
beregnede ’condition indices’ (ref. SAS-manual) mindre end 10, hvilket normalt 
ikke opfattes som bekymrende. 
 

Følelser

Selvopfattelse i.f.t. skole

Omdømme

Elev-centr. undervisning

Fag-centr. undervisning

Lærer-engagement

Planer f. fremtid.uddannelse

Personlig lærer-interesse

Selvopfattelse 

i.f.t. fysik

-0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Standard. Regressionsvægte i regression for elevers 'holdning til' fysik

 
Figur 5.4: Resultatet af den multiple regression for unges ’holdning til’ fysik 

 
Modellen er ganske kompleks, men faktisk redegør de tre væsentligste 
regressionsvægte for hele 51% af variationen, mens alle de øvrige kun bevirker en 
forbedring til 56%. D.v.s., at man faktisk kan opstille en ganske tilfredsstillende 
model for unges ’holdning til’ fysik med ’Selvopfattelse ift. Fysik’, ’Omdømme’ og 
’Personlig lærerinteresse’ som de eneste forklarende variable.  
 
Diskusision af regressionsmodellen for unges ’holdning til’ fysik:  
Undersøgelsen peger på, at unges forhold til fysik i betydelig grad afhænger af, om 
de føler, at de klarer sig godt i faget (’selvopfattelse i.f.t. fysik’). Det er en faktor 
som i høj grad skabes i vekselspillet mellem elevens værdier og behov for at føle 
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sig kapabel og succesfuld – og de muligheder fysikundervisningen giver (gennem 
krav, forventninger og tilbagemeldinger), for at eleven kan opleve noget sådant. 
Den integrerer således både elevens ’personal system’ og læringsmiljøet. Andre 
undersøgelser peger også på betydningen af ’physics/science self-concept’: 
Haladyna et al (Haladyna et al., 1982 p.685) konkluderer således: 
”student attitudes towards science are powerfully related to both students’ sense of 
the importance of science and their level of fatalism’, hvor ‘fatalism’ males med 
udsagn af typen: “I’m not the type to do well in science”. Heraf fremgår, at den 
betydningsfulde ‘fatalism’ er en negeret version af ’selvopfattelse i.f.t. fysik’.  
Tilsvarende finder Simpson & Oliver (Simpson and Oliver, 1990) korrelationer 
mellem ’attitude towards science’ og ’science self-concept’ af størrelsesordenen 
0.6, hvilket placerer denne sammenhæng blandt de mest betydningsfulde i deres 
undersøgelse. Senest har Häussler & Hoffmann (Haussler and Hoffmann, 2000) 
også fundet, at ’physics self-concept’ indgår som den vigtigste prediktor i en 
tilsvarende tysk analyse. Deres resultater er i yderligere overensstemmelse med 
nærværende, idet de samtidig peger på meget betydningsfulde prediktorer i 
relation til lærerinteraktivitet (’stimulation of interest’) og værdiorientering 
(’experienced enrichment through physics’).  
 
Den kulturelle barriere-faktor ’Omdømme’ indeholder et mix af værdiorienterede 
elementer, som det er vanskeligt at sammenligne med foregående forskning. Reif 
& Larkin (Reif and Larkin, 1991) diskuterer tænkning og kognition i hverdagslivet 
og naturvidenskab/naturfag. Deres fokus er imidlertid, hvorledes forskelle mellem 
de to domæner influerer elevernes kognitive udbytte. Der etableres således aldrig 
nogen forbindelse til det affektive område. Brownlow et al (Brownlow et al., 2002 
p.135) har påvist værdimæssige, kulturelle stereotypier i tilknytning til kvindelige 
forskere (fx som nogen man ikke har lyst til at date). De foreslår, at stereotypierne 
’may contribute to their propensity to avoid science’. Omtalte stadium er konciperet 
I et kønspolitisk perspektiv og undersøger udelukkende stereotypier knyttet til 
kvinder i naturvidenskab. Forfatterne anfører dog, at resultaterne meget vel kan 
vise sig at gælde for begge køn. I givet fald vil de stemme godt overens med, at et 
spørgsmål som ’Man skal være lidt sær for at arbejde med fysik’ indgår i en 
særdeles vigtig kulturbarriere. 
 
Det er måske ikke så overraskende, at det har betydning for eleverne, at læreren 
ved hvem man er, lytter til én og ikke bare behandler én som en genstand for 
undervisning. Det vil dog nok overraske nogle, at dette læreraspekt betyder mere 
for elevernes holdning til faget end den til myte ophøjede forestilling om fagligt 
lærerengagement som det altafgørende. Resultatet er i god overensstemmelse 
med den ganske omfattende forskning, der er foretaget med ’Questionnaire on 
Teacher Interaction’ ((Levy et al., 1997)). Der finder man konsistent, at 
interaktivitetsskalaerne ’Helping/Friendly’ og ’Understanding’ er forbundet med en 
positiv elevoplevelse af faget. At vise interesse, lytte med interesse og udvise 
empati er hovedaspekter af disse skalaer.  
 
Gennemgående er de mindre betydningsfulde prediktorer ikke så overraskende. 
En række forhold fortjener dog en kommentar: 
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• Umiddelbart kan det virke underligt, at både ’fagcentreret undervisning’ og 
’elevcentreret undervisning’ dukker op – og tilmed begge med positiv 
indvirkning på elevernes holdning til fysik. Imidlertid var det et væsentligt 
resultat i den foregående GFII-undersøgelse (ref….), at elevernes ’holdning 
til’ fysik var allermest positiv, når undervisningen forenede en markant 
faglighed med konstruktivistiske undervisningsformer. Det svarer godt til 
regressionsresultatet her. 

• Det er interessant, at ’Selvopfattelse i.f.t. skolen’ indgår med negativ vægt, 
hvilket udtrykker en tendens til, at elever som (føler at de) klarer sig godt i 
skolens fag i almindelighed ikke vil være specielt positive overfor fysik – 
eller modsvarende: at unge som er positive overfor fysik ikke føler de 
mestrer det brede spektrum af faglighed, som karakteriserer gymnasiet. Der 
knytter sig umiddelbart forskellige fortolkningsmuligheder til de to 
elevgruppers bidrag til denne faktor: ’De bredt kapable’ vil måske øjne andre 
og mere attraktive muligheder og lægge deres engagement der. Omvendt 
vil ’De fysik-positive’ måske være snævert fagligt orienterede på forhånd og 
mere eller mindre bevidst fravælge andre fag – med forudsigeligt negative 
konsekvenser for den faglige selvopfattelse i disse fag.  

• Køn dukker overraskende nok ikke op som en eksplicit del af modellen. 
Kontrolmodellering af drenge og piger hver for sig godtgør da også, at de tre 
dominerende prediktorer indgår på identisk måde i begge modeller. Det 
ligner umiddelbart et problem, al den stund at man ved, at pigerne vitterligt 
er mere negative i deres oplevelse af fysik end drenge. Imidlertid kan 
kønsskævheden komme ind indirekte gennem de uafhængige variable 
’Selvopfattelse i.f.t. fysik’ og ’Planer for fremtidig uddannelse’. Da drengene 
generelt har en mere positiv ’Selvopfattelse i.f.t. fysik’ og er orienterede mod 
teknisk-naturvidenskabelige karrierer vil de – trods samme β-vægte i 
attitudemodellen – komme ud med de mest positive værdier for deres 
’holdning til’ fysik. 

• Det naturvidenskabelige vidensideal var tæt på også at entre modellen, men 
opnåede kun et signifikansniveau p=0.06.  

 
Regressionsmodellen for unges tilvalg af A-niveau-fysik. 
Der er gennemført en logistisk regression med samme uafhængige variable og 
samme signifikansniveau som i foregående afsnit. Den fundne model kan ses på 
figur… Modellen er i stand til at forudsige tilvalg af A-niveau-fysik med 85% 
sandsynlighed.  
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Følelser

Omdømme

Køn

Personlig lærer-interesse

Nat. Vid. vidensideal

Selvopfattelse i.f.t. fysik

Planer f.  

Fremtid.uddannelse

Elev-centr. undervisning

-0,4 -0,2 0 0,2 0,4
Stand. Regressionsvægte i regression for elevers tilvalg af Fysik A 

 
       Figur 5.5: Resultatet af logistisk regression for unges tilvalg af Fysik på A-niveau 

 
 
 

Diskussion af regressionsmodellen for valg af fysik på A-niveau: 
Regressionen her demonstrerer, hvad anden forskning også vedvarende har vist 
(jf. også Fishbein og Ajzens TPB-model fra kapitel 2), nemlig at ’holdning til’ fysik 
er noget andet end ’holdning til at vælge at fortsætte med fysik på A-niveau’ som er 
noget andet end ’faktisk valg af fysik på A-niveau”. Der er nemlig markante 
forskelle på de to regressioner: 
 
Først og fremmest er køn en køn en uomgængelig prediktor, når det kommer til 
faktisk valg af A-niveau-fysik. Køn er repræsenteret på en måde, så en positiv β-
regressionsvægt svarer til, at drenge er de mest sandsynlige A-niveau-vælgere. I 
undersøgelsens sample vælger 19.0% af drengene A-niveau fysik, mens kun 6.4% 
af pigerne gør noget tilsvarende. Drengenes sandsynlighed er altså tre gange så 
stor.  
 
Man ser også, at valg af A-niveau er nært forbundet med teknisk-
naturvidenskabelige ’Planer for fremtidig uddannelse’. Som tidligere omtalt er det 
en kandidat til en rationelt-instrumentalistisk kulturbarriere, såfremt man ikke har 
sådanne planer. Konkret gælder det, at hvis man ikke sigter mod en teknisk-
naturvidenskabelig karriere, så er der kun 7% sandsynlighed for at vælge fysik som 
tilvalgsfag. Omvendt forestiller 60% af A-niveau-vælgerne sig faktisk at bruge 
tilvalget i videre uddannelse og job. 
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Ellers er det værd at bemærke, at værdimæssige (’Omdømme’) og affektive 
(’følelser’) CBC’er indgår på markant vis som barrierer i modellen, ligesom det 
naturvidenskabelige vidensideal, der viser sig at fremme tilvalget.  
 
Det er en væsentlig pointe, at der trods markante forskelle også er betydelige 
ligheder, fx at ’Selvopfattelse i.f.t. fysik’, ’Omdømme’ og ’Personlig lærer-
interesse’ indgår med betragtelig vægt i begge regressioner. Jeg ser de 
gennemgående træk som en gunstig omstændighed, idet man ved at ændre  
undervisningen med øje for disse faktorer, har mulighed for samtidigt at gøre noget 
godt for unges holdning til fysik og deres potentielle tilvalg. Der er ikke 
nødvendigvis en modstrid mellem intervention til fordel for disse forskellige mål, så 
længe tiltagene blot vedrører de tre væsentligste faktorer. 
 
Disse tre væsentlige komponenter træder normalt frem enkeltvist – eller evt. 
parvist koblede - når man interviewer elever om deres forhold til fysik. Eet af 
elevinterviewene fra Delstudium 3 demonstrerer imidlertid på smukkeste vis, 
hvorledes ’selvopfattelse i.f.t. fysik’, ’personlig lærerinteresse’ og de væsentlige 
kulturfaktorer på samme tid kan spindes ind i en personlig udviklingshistorie. 
Katrine [navn ændret] er en levende, kvik og reflekteret pige i 3.g, som har valgt 
ikke at fortsætte med A-niveau-fysik. Jeg har samlet citater fra interviewet med 
hende til følgende kronologisk fremadskridende personlige narrativ:  
 
Katrine´s historie (1. del): Tiden før gymnasiet 
”..der er jo nok sket, at i folkeskolen der..jeg ved ikke..det var bare mit et og 
alt..fysik..jeg levede og åndede bare for fysik..det var bare så skægt altså” 
 
”..min far drillede mig med det og 
sagde: Katarina, når du bliver stor, så ska du opfinde et nyt grundstof og det skal 
hedde Katarinium (latter)..” 
 
”..jeg har bamser derhjemme, der hedder alle fysikernes navne (latter) ...en blomst, 
der hedder Einstein og en bamse, der hedder Galilei..(latter)..altså, det kommer fra 
den tid.” 
 
”jeg kan også huske, i folkeskolen, der fik jeg lov til at få bogen før de andre..en ny 
bog vi skulle begynde med..jeg læste den igennem før de andre overhovedet fik 
den..” 
 
”jeg elskede bare at fordybe mig i det..” 
 
”jeg havde en lærer i folkeskolen, der ..altså ..han var fantastisk..han..der fik man 
rigtig lyst til at lære noget …” 
 
”.. jeg tror det var fordi at han var alvorlig og han ku sit stof og så samtidig så 
gjorde han det også på en skæg måde ..og så tror jeg også, at det var fordi ..jeg fik 
også al den opmærksomhed, som jeg gerne ville ha..fordi jeg var en af de eneste 
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der sagde noget i de timer der..det var selvfølgelig ikke så smart fordi der også var 
andre..” 
 
”..jamen, altså..hvis man tager fra folkeskolen, ikke, så efter timerne, at ku sidde og 
snakke med min lærer ..og så fortælle: ka det ikke også gøres sådan og sådan..at 
jeg ku vise ham, at jeg ku mere end det jeg havde vist..og så ku han tænke..hun er 
god..” 
 
Katrine´s historie (2. del): oplevelsen af fysik i gymnasiet 
”..jamen, så kom jeg herud og jeg ved ikke om det var fordi de andre fag tog mere, 
altså, min interesse eller fordi jeg følte at fysik blev sværere..og jeg fik ihvertfald lidt 
modgang i fysik ..æh..og læreren var heller ikke, altså ..jeg havde en lærer i 
folkeskolen, der ..altså ..han var fantastisk..han..der fik man rigtig lyst til at lære 
noget og jeg har ikke oplevet, at få den samme gejst gennem læreren herude..” 
 
”ham Anders, du snakkede med først, han var der..jeg kan huske, jeg tænkte: hold 
da op ..han er rigtig dygtig til alting..han får..han..han tager jo også meget af 
lærerens opmærksomhed ..og det var der mange der gjorde..og så var jeg bare en 
af dem der var dygtige og så var det svært lissom at hænge med og hele tiden 
være i toppen” 
 
”..i løbet af sådan en undervisningstime eller generel undervisning, så kan man jo 
da godt mærke, hvem der får de lette og de svære spørgsmål, og man får ligesom 
en rang i klassen og ..det ved jeg ikke..det gir mig lidt et kick, eller hvad man skal 
sige, hvis jeg ved at jeg er en af de bedste i det fag, og hvis læreren så lægger 
mærke til det..” 
 
”.. jamen, jeg synes, altså, at teorien er spændende i fysik..jeg kan godt lide 
matematik..og jeg kan godt lide matematik, der er i fysik ..og jeg synes, det er 
fascinerende, sådan som de mennesker, der har udtænkt det..hvordan de ku gøre 
det ..jeg læste bøger om Einstein, bare hvordan han var, fordi jeg syntes det var så 
fascinerende..altså den måde han tænker på og..ja det synes jeg da ..det har da 
været den bedste side af fysik ..jeg synes altid det var træls, når vi sku lave forsøg” 
 
”..men det er meget teori og jeg kan godt lide teorien, ikke, men..men..det er 
bare..altså..det er for tørt..for ensporet måske også på en måde, ikke, at ..jeg ved 
godt at fysik ikke er ensporet, hvis man ser på det med fysiske briller, men..ellers 
..der rører sig så meget andet ude i verden og..” 
 
”.. jeg synes nogle gange at fysik ka ses meget kold..jeg vil synes det var lidt trist 
om jeg om 50 år tænker,at nu har jeg bare gået og beskæftiget mig med 
ting..hvordan det ene og det andet hænger sammen, men jeg synes det er vigtigt 
også at få det følelsesmæssige med og det..og altså..mennesker..” 
 
”[med reference til Lene Hau, som Katrine selv bringer ind i samtalen] ..altså..det er 
jo meget indelukket på måde..med et lille laboratorium og her sker der jo så noget 
højteknologisk et eller andett, altså..man nedsætter lyset hastighed..og så har hun 
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gået og arbejdet på det i så langt tid, ikke, altså..det har jo været hendes 
livsprojekt, det..er stort på en måde, men..at engagere sig meget i sådan een 
ting..det..giver på en måde ikke noget mening og på en måde meget mening..” 
 
 
Katrine´s historie (3. del): en slags status og opsummering 
”jeg tror også, at jeg er blevet mere humanistisk af at gå herude..da jeg startede 
herude var det jo fysik, kemi og matematik på højt niveau..det var jo da helt 
sikkert..men..nu har jeg jo da samfundsfag og psykologi.” 
 
”..ja..jeg vil gerne være god til det hele og så kan jeg ikke specialisere mig i fysik..” 
 
”jeg havde lyst til at se bredere på verden..jeg ville gerne have samfundsfag til 
også at forstå verden på en anden måde, ikke, men, altså..også at ku forstå 
nyhederne, når vi ser nyheder, altså økonomi har vi..altså at ku forstå sådan nogen 
ting også..og det er jo ikke noget jeg før havde beskæftiget mig særlig meget med 
og sådan..jeg vil gerne være alsidig, jeg vil gerne ku lidt af hvert og derfor så tror 
jeg, at jeg valgte samfundsfag..” 
 
”det er nogle populære valgfag jeg har valgt, men..men jeg 
tror at det..men også fordi at der er mange der vælger det, så er der jo også 
mange der ved noget om det..og så virker det jo også interessant..” 
 
”Int: Hvis man nu gik ud på sidelinien og sagde: var der nogetsomhelst, der ku ha 
fået dig til at vælge fysik? 
K: ”..æhm..ikke dengang vi skulle til at vælge, fordi at der var jeg allerede 
afsporet..da havde jeg ikke interessen for det længere..hvis jeg havde fået en eller 
anden engageret lærer.æh..der havde vækket min interesse fra 1.g af..så ku man 
godt forestille sig det..men ikke dengang..” 
 
Beretningen viser en pige, som fra sine tidligste år faktisk har en klar interesse for 
det naturvidenskabelige felt. Det er formentlig sjældent, at piger heroiserer fysikere 
ved at opkalde bamser m.m. efter dem. Folkeskolens fysikundervisning har (stik 
mod manges fordomme) tilsyneladende formået at værne om og tilmed styrke 
denne tidlige interesse. Katrine fremhæver selv sin ’fantastiske lærer’, som hun 
klart har haft et personlig relation til. Som en del af denne givende selvobjekt-
relation har hun kunnet hente anerkendelse. Det går som en tråd igennem 
beretningen, at følelsen af at mestre faget og få chancen for at vise det, er en 
meget vigtig motiverende faktor for Katrine. Den personlige lærerrelation og 
betydningen af at kunne opretholde en høj Selvopfattelse i.f.t. fysik indgår i hendes 
beretning både i en positiv version (folkeskolen) og i en negativ version 
(gymnasiet). Hendes personlige værdier og forventninger matches tydeligvis meget 
bedre af subkulturen omkring folkeskolens fysikundervisning end af gymnasiets 
fysikkultur. Derfor starter hendes holdningsmæssige nedtur i.f.t. skolefysik efter alt 
at dømme i mødet med gymnasiets fysikfag. Parallelt hermed aktiveres en række 
værdi- og følelsesmæssige barrierer: pludselig opleves fysik som tørt, ensporet, 
koldt og verdensfjernt. På sin reflekterede facon antyder hun afslutningsvist, at den 
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pludselige afstand ikke udelukkende skyldes et anderledes fysikfag – men måske 
også skyldes, at hun har ændret sine værdier, ’er blevet mere humanistisk af at gå 
herude’.  
 

5.6 Resultater (Q5): Elevgrupper karakteriseret ved hjælp af 
CBC’er. 

I teoriafsnittet har jeg tilsluttet mig, at de mest frugtbare elevtyper i almindelighed 
konstrueres principbundet og med en vis begrebsmæsig klarhed, som gør dem 
tjenlige til at eksponere væsentlige problemstillinger. Det skete med henvisning til 
Weber, som selv konceptualiserede sine idealtyper med udgangspunkt i 
omfattende empiriske (historiske) kildestudier og ud fra en erkendt, men 
udeklareret, subjektiv ’value-relevance’. Det gør det undertiden svært at 
gennemskue, hvorfor netop disse træk blev konstituerende for Weber’s idealtyper. 
 
I dette kapitel vil jeg undlade en idealtypisk konstruktion af elever. I stedet vil jeg 
etablere relevante elevgrupper empirisk og kriteriebundet, men uden idealtypernes 
klare begrebslige indhold. Disse empiriske grupper skal ses som en statisk 
karakterisering af eleverne, ikke som et redskab til analyse af udviklingsdynamik 
(som hos Weber). Overordnet skal gruppeinddelingen tjene til at belyse: 
 
Forskellen på dem der faktisk har valgt A-niveau fysik og dem der var tæt på at 
gøre det. Ud fra en rekrutteringsbetragtning er sidstnævnte gruppe (’the second 
tier’, (Tobias, 1990)) indlysende interessant.   
Væsentlige differentieringer og træk (herunder potentielle kulturbarrierer) hos de 
elever, som ikke har tænkt sig at fortsætte med fysik – og for hvem 
fysikundervisningen (i bedste fald) er et bidrag til almendannelsen. 
 

5.6.1 Forskellen mellem de faktiske ’fysikvælgere’ og de ’potentielle 
fysikvælgere’. 
Analytisk giver spørgeskemaet relativt nem adgang til sådanne forskelle: gruppen 
af ’Fysikvælgere’ findes enkelt ud fra elevernes angivelse af deres faktiske A-
niveau-tilvalg. Det forekommer straks lidt mindre entydigt, hvilke kriterier man vil 
lægge til grund for at udpege ’Potentielle Fysikvælgere’! Er det ’fravælgere’ med et 
’tilpas’ lavt antal CBC’er? Eller ’fravælgere’, som alligevel har ’Planer for fremtidig 
uddannelse’  indenfor det teknisk-naturvidenskabelige? Eller…? I første omgang vil 
jeg styre udenom denne diskussion og anvende elevernes svar på 
spørgsmålet:’Ville du vælge fysik på højt niveau, hvis du fik 1 ekstra valgfagsblok i 
3.g?’ som indikator. Et ’Ja’-svar her vil blive brugt til at placere elever i gruppen af 
’Potentielle fysikvælgere’.54 Senere i kapitlet vil jeg så vende tilbage til og drøfte, 
hvor forskellige kriterierne i bund og grund er. 

                                              
54 Hvor umiddelbart rimelig denne inddeling end forekommer, er den ikke uden problemer, 
væsentligst fordi relationen mellem elevernes valg af A-niveau-fag og deres karriereaspirationer 
ikke er entydig. 
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Det viser sig, at der er næsten lige mange elever i de to grupper (henholdsvis 99 
og 97 ud af de 789 elever). Andre karakteristika fremgår af Tekstbox1 og 
Tekstbox2 nedenfor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

TEKSTBOX 1: En karakteristik af gruppen af ‘Fysikvælgere’: 
o De udgør 12.5 % af GFIII-samplet 
o ¾ af dem er drenge 
o Deres væsentligste højniveauvalgfag: matematik (90 %) og kemi (12 %) 
o Hyppigste mellemniveauvalgfag: billedkunst og kemi (18%), datalogi (16%), idræt (15%) og 

erhvervsøkonomi (9%)  
o De føler sig ’gode’ til gymnasiefysik – uden nødvendigvis at være de bedste. 
o Knap 30% af dem har ikke synderlig lyst og engagement i.f.t. fysik 
o De er middelelever i forhold til gymnasiet i almindelighed (både hvad angår den faglige 

selvopfattelse og ’holdning til’ skolen i almindelighed) 
Kulturbarrierer:  
o Instrumentelt-rationalt: De begrunder deres A-niveau-valgfag med fremtidsmuligheder og 

uddannelsestanker. Forestiller sig uddannelse i teknisk (38%) eller naturvidenskabelig (23%) 
sammenhæng. Altså lidet udtalte barrierer. 

o Værdi-rationalt:  
o De vægter det naturvidenskabelige vidensideal lige så højt som det humanistiske 

(hvilket er utypisk) 
o Tendens til at de topper m.h.t. fordybelsesstrategi - og ligger i bunden m.h.t. 

frelserstrategi. 
o De ligger i bunden m.h.t. barrierer i forbindelse med  fysikkens tænkemåde og 

omdømme (barrierer primært forårsaget af kammeraternes negative syn på fysik og 
forældrenes fysikfjerne tænkemåder) 

Indholdsmæssigt: 
o De er traditionalister i forhold til undervisningsindhold – der er en konsekvent tendens til, at alt 

andet end beregninger, grundlæggende forklaringer og tekniske anvendelser vægtes lavere i 
denne elevgruppe end i andre grupper. 

TEKSTBOX 2: En karakteristik af gruppen af ‘Potentielle fysikvælgere’: 
o De udgør 12.3 % af GFIII-samplet 
o Der er lige mange drenge og piger 
o Deres væsentligste HN-valgfag: matematik (93%), engelsk (31%), kemi (23%), musik (16%) 
o Hyppigste mellemniveau-valgfag: billedkunst (21%), idræt (16%), filosofi (11%), kemi (11%), 

psykologi (10%), samf (10%) 
o ’De klarer sig ’godt’ (3 på en skala af 4) i fysik - og lidt dårligere i gymnasiet i almindelighed 

(præcist som Fysikvælgerne) 
o Hvad angår ’holdning til’ fysik er de lige så positive som Fysikvælgerne, men de ligger under 

gennemsnittet, hvad angår lyst til gymnasiet i almindelighed.  
Kulturbarrierer: 
o Instrumentelt-rationalt: Deres uddannelsesplaner orienterer sig mod tekniske (23%) og 

naturvidenskabelige (20%) uddannelser. Hvad angår det sidste ligger de næsten på niveau med 
Fysikvælgerne, mens interessen for det tekniske område kun er ca. halvt så stor. Generelt er 
denne type af kulturbarriere ikke stærkt til stede. 

o Generelt har de  få barrierer i forhold til fysik, men sammenlignet med ’Fysikvælgerne’ er der 
dog tendenser i retning af: 
Værdi-rationalt:  

o en opprioritering af det humanistiske vidensideal 
o en orientering fra fordybelses-  til frelserstrategi 
(signifikant fx højere vægtning af ”arbejde hvor man kan ’gøre noget for andre mennesker”) 

Affektivt: signifikant større tilslutning til udsagnet: ”fysik går ud over mine oplevelser af naturen” 
Indholdsmæssigt:  
o Tendenser til, at de prioriterer eksperimenter og ’blød fysik’ (”Fysiks menneskelige sider”, 

diskussioner) højere og ”Tekniske anvendelser af fysik” lavere end Fysikvælgerne 
o Tendens til, at de prioriterer selvstændigt arbejde højere end andre elever. 
o Signifikant mindre tilslutning til at ”man skal være kreativ for at blive en god fysiker” end 

’Fysikvælgerne’ 
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Her gælder det , at de karakteristiske træk er fundet ved at lave parvise ANOVA-
kørsler mod de andre elevgrupper (se nedenfor)55. ’Tendenser’ udtrykker typisk et 
signifikansniveau i intervallet 0.05-0.15. Øvrige omtalte træk er signifikante på det 
sædvanlige niveau, p=0.05. 
 
Allermest bemærkelsesværdigt er det måske, at der – i gymnasiet forud for 
reformen år 2005 – faktisk findes en så stor gruppe af elever, som tilkendegiver at 
ville vælge fysik, såfremt det kunne ske oveni deres øvrige valg. Både hvad angår 
deres ’holdning til’ fysik og deres ’selvopfattelse i.f.t. fysik’ er disse ’Potentielle 
fysikvælgere’ helt på højde med de elever, som faktisk vælger fagets A-niveau. Der 
er derfor ingen grund til at tro, at de ikke skulle kunne klare sig fuldt ud lige så godt 
som den eksisterende gruppe af fysikvælgere. 
 
De ’Potentielle fysikvælgere’ adskiller sig på en række afgørende punkter ikke 
væsentligt fra de faktiske Fysikvælgere. De ’Potentielle Fysikvælgere” står efter alt 
at dømme ikke overfor voldsomt hasarderede CBC’er i forhold til fysik.  
 
I et rekrutteringsperspektiv (som jeg dårligt kan undlade at forfølge med de 
forhåndenværende data) er det således fristende, at udpege gymnasiets struktur 
(præ-2005) som den ultimative forhindring i forhold til at rekruttere Potentielle 
Fysikvælgere. ”Kunne man dog bare stille én ekstra valgfagsblok til rådighed for 
dem!”. Her må man imidlertid erindre om, at eleverne ikke kun prioriterer deres 
valg, men også deres tid!. Såfremt en ekstra valgblok betyder ekstra 
arbejdsbelastning og et større indhug i deres øvrige livsverdenstid, er det tvivlsom 
om eleverne rent faktisk vil gøre brug af den. I hvert fald er det ganske få elever, 
der har udnyttet de hidtidige muligheder for at vælge et ekstra (tredje) A-niveaufag. 
Derfor har valget måske større realitet i tanken end i virkelighedens verden!? 
 
En detaljeret analyse afslører da også, at der er mindre udtalte, men meget 
systematiske forskelle i de to gruppers undervisningsmæssige værdier og 
præferencer. Disse kan måske alligevel have betydning for, om eleverne faktisk 
vælger A-niveau-fysik eller ’nøjes med’ at placere sig i det nærmeste 
rekrutteringslag (’2nd tier’ (Tobias, 1990)). Sammenlignet med Fysikvælgerne er 
de Potentielle Fysikvælgere kendetegnet ved at være: 

• bredere i deres valg af valgfag (både på højt og mellem-niveau) 
• mindre orienterede mod uddannelser indenfor det tekniske område 
• mindre tilbøjelige til at se det kreative i at arbejde med fysik 
• mere begejstrede for selvstændigt arbejde 

 
Samtidig tegner der sig et koherent net af ’blødgørende’ statistiske tendenser 
(0.05<p<0.15), der indikerer, at: 

• de er mere humanistiske i deres vidensideal 
• de er mere frelserorienterede 
• de oplever flere følelsesmæssige barrierer i.f.t. fysik  

                                              
55 SAS-proceduren Proc GLM er anvendt, med en ’Tukey’-option til at sikre multiple 
sammenligninger mellem diverse elevgrupper. Se mere udførlige data i bilag 5.2 
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• de vil hellere have eksperimenter og et perspektiverende indhold, hvor 
fysiks menneskelige sider træder frem. 

 
Pigeandelen er markant forhøjet i gruppen af Potentielle Fysikvælgere – og 
forskellene udtrykker i høj grad typiske pigepræferencer (se fx (Sjøberg, 
2005, kapitel 10)). Det er nærliggende at antage, at et epistemologisk mindre 
skarpt (fx vidensideal) tegnet fysikfag, med et bredere, livsverdensorienteret 
indhold (frelsermuligheder, humane perspektiveringer) vil have endnu større 
appeal i.f.t.  denne gruppe – og dermed (fysik)ideelt set konvertere dens elever til 
virkelige Fysikvælgere. Om man vil kunne dreje det eksisterende fysikfag i en 
sådan retning uden samtidig at miste hidtidige Fysikvælgere er et åbent 
spørgsmål. I den forbindelse er det dog vis fordel, at knap 30% af Fysikvælgerne 
tilsyneladende vælger faget uden den store begejstring. Et habitusbetinget eller 
karriereinstrumentalt valg af A-niveau-fysik vil formentlig ikke blive omstødt af en 
pædagogisk justering af faget.  
Det er en vigtig pointe, at en drejning af faget i ovenstående retning vil 
bekomme alle øvrige elevgrupper særdeles vel. Pædagogiske forandringstiltag i 
den retning har således ikke kun rekrutteringsstrategisk karakter. 
 
’Fysikvælgere’ og ’Potentielle Fysikvælgere’ udgør tilsammen og ved første øjekast 
et modstykke til Costa’s ’Potential Scientists’. Der er dog flere væsentlige forskelle, 
bl.a. at inddelingen her specifikt vedrører faget fysik. Der knytter sig også 
forskellige perspektiver til de kriterier, der ligger til grund for inddelingerne. Costa’s 
oprindelige empiriske grundlag for at fastlægge gruppen af ’Potential Scientists’ er 
spinkelt (8 personer!) og relativt diverst, men som et gennemgående træk 
fremhæver hun dog (Costa, 1995 p.317): ”The major identifying characteristic of 
these students was their recognition of science class as part of the “Big Picture” of 
becoming a scientist, doctor or engineer.” D.v.s. karriereaspirationerne er det 
essentielle træk i hendes opdeling, og ’potential scientist’-betegnelsen rækker ud 
over gymnasietilværelsen. I sammenhængen her er elevernes faktiske/virtuelle 
valg af gymnasiefysik det afgørende, hvilket definerer en mere kortsigtet og 
skolenær kontekst. Trods alt er det ’kun’ 61% af ’Fysikvælgerne’ og ca. 43% af de 
’Potentielle fysikvælgere’, der har aspirationer i retning af en teknisk-naturfaglig 
uddannelse.  

5.6.2 Grupper af ’Fysik-fravælgere’ - udvalgt ud deres opfattelse af, 
hvor godt de klarer sig i fysik og i skolen i almindelighed.  
Der er to åbenlyst forskellige måder at bruge potentielle kulturbarrierer på, når det 
handler om differentiering af elever: enten danner man elevgrupperne ud fra 
mønstre i CBC’erne – eller også man bruger disse til at karakterisere elevgrupper 
dannet ud fra andre relevante parametre. Analysen af ’Fysikvælgere’ og 
’Potentielle fysikvælgere’ er et eksempel på sidstnævnte tilgang. Derfor vælger jeg 
umiddelbart at fortsætte med denne procedure. Regressionen for elevernes 
’holdning til’ fysik’ pegede på elevers ’selvopfattelse i.f.t. fysik’ som den vigtigste 
prediktor, hvilket gør selvopfattelse til en både relevant og væsentlig parameter. 
Parameteren har yderligere den fordel, at både elever og lærere har en betydelig 
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bevidsthed om og en afstemt fornemmelse for den enkeltes ’selvopfattelse i.f.t. 
fysik’ – gennem daglige vekselvirkninger og eksplicit dialog om faglig formåen 
(karakterer, feedback m.m.). I den forstand vil en sådan opdelingen efter 
’selvopfattelse i.f.t. fysik’ indfange et væsentligt aspekt af det affektive og 
tillige producere elevgrupper og -karakteriseringer, som vil være både 
genkendelige og anvendelige for aktører i feltet. 
 
Jeg vil dog ikke nøjes med ’selvopfattelse i.f.t. fysik’, men tilføje endnu en 
dimension. Costa’s elevtypologi (Costa, 1995) udspændes reelt af to 
(multifaktorielle) dimensioner, idet det her er afgørende om elevens livsverden er 
kongruent med såvel subkulturen i naturfag, som med skolen i mere overordnet 
forstand. At være in-/outsider i forhold til skolen interferer kraftigt med oplevelsen 
af de enkelte fag og eens ageren i forhold til disse.  
 

 
                            Figur 5.6: De to dimensioner i Costa’s elevtypologi 

 
Dette aspekt anser jeg også for vigtigt, hvorfor jeg har tilføjet elevernes 
selvopfattelse  i.f.t. skolen i almindelighed som en ekstra dimension. Det endelige 
kategoriseringsnet fremgår af figuren.  
 

 
                            Figur 5.7: Selvopfattelse som grundlag for dannelse af de  
                               mere fysikfjerne elevgrupper. 
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Inspirationen fra Costa gerne skulle være tydelig, især når man betænker, hvor 
kraftigt selvopfattelse kobler til det affektive. Gruppen af ’Anderledes & kvikke’ 
(’A&K’) består af elever, som efter egen vurdering magter skolens krav og koder. 
Ganske som Costa’s gruppe af ”Other-smart-kids” har valgt ’not to do science’, har 
’A&K’ eleverne valgt ikke at beskæftige sig med fysik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppen af ’Middel, Mellemfornøjede’ (’M&M’) omfatter Costa’s gruppe af ”I Don’t 
Know’-elever, men er sikkert større og eleverne generelt mindre ubehjælpsomme 
end Costa’s betegnelse antyder. Gruppen af ’Fysik-outsidere’ (’FO’)er defineret lidt 
anderledes her, idet de ikke nødvendigvis også er totale outsidere i den generelle 
skolesammenhæng. Med de hermed definerede 5 elevgrupper falder kun 22 elever 
udenfor, hvilket er under 3% af eleverne i samplet. 
 
 
 
 
 
 

TEKSTBOX 3: En karakteristik af gruppen af ‘Anderledes & kvikke’: 
o De udgør kun 5.4 % af GFIII-samplet. 
o Ca. 2/3 er drenge. 
o Deres foretrukne A-niveau valgfag: matematik (88%), samf (44%), engelsk (30%),  
o Hyppigste mN-valgfag: billedkunst (23%), erhvervsøkonomi (21%), filosofi (12%) og idræt 

(12%). 
o De ligger klart i den faglige top i gymnasiet i almindelighed - og er efter egen opfattelse på 

højde med de bedste i fysik. 
o De er allermest engagerede i gymnasiet i almindelighed - og mådeligt motiverede for 

fysik. I langt højere grad end ’Fysikvælgere’ og ’Potentielle fysikvælgere’ synes de, at 
”mange andre fag er vigtigere end fysik”. De er da også mere instrumentalistiske end de 
nævnte grupper i deres forhold til fysikken. (”hvis bare man kan bestå til eksamen”) 

Kulturbarrierer:  
o Instrumentelt-rationalt: Deres uddannelsesforestillinger er markant rettet mod det 

samfundsvidenskabelige (37%) - og de har den laveste  orientering (af alle) i retning af 
naturvidenskab (5%). Altså en betragtelig barriere her. 

o Værdi-rationalt:  
o Deres tilslutning til det humanistiske vidensideal er markant større end 

tilslutningen til det naturvidenskabelige. Her ligger en udtalt barriere. 
o De er den eneste elevgruppe, som har ’erobrer-strategien’ som dominerende 

livsstrategi. Uklart om det udgør en barriere. 
o De har en relativt høj barriere i forhold til fysikkens tænkemåde og omdømme –  

o Affektivt: Ingen utypiske affektive forbehold 
Indholdsmæssigt: 
o De prioriterer samfundsorienteret fysik højere end alle andre - og ligger lavest, hvad angår 

vægtningen af indhold om fysiks tekniske aspekter! 
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TEKSTBOX 4: En karakteristik af gruppen af ‘Mellemfornøjede Middelelever’: 
o De er suverænt den største elevgruppe, idet de udgør knapt halvdelen af GFIII-samplet 

(49.4%) 
o Der er en svag overvægt af piger (ca. 56% af gruppen er piger) 
o Deres foretrukne A-niveau valgfag: matematik (75%), engelsk (33%), samf (26%), biologi 

(25%) 
o Hyppigste mN-valgfag: billedkunst (23%), idræt (16%), psykologi (14%), erhvervsøkonomi 

(11%), samf (10%) 
o Der er ingen markante træk i begrundelserne for valgfag  
o De er middelelever, men deres ’selvopfattelse i.f.t. gymnasiet i almindelighed’ er er mere 

positiv end deres ’selvopfattelse i.f.t. fysik’. 
o De er mere engagerede i gymnasiet som helhed end i fysik. De har en relativt høj grad af 

instrumentalisme i.f.t. fysik (fx: “det gør ikke så meget, om forstår fysikken, hvis man bare kan 
bestå..”) 

Kulturbarrierer:  
o Instrumentelt-rationalt: Signifikant mindre orienteret mod teknisk-naturvidenskabelige 

uddannelser end ’Fysikvælgere’ og ’Potentielle fysikvælgere’, men alligevel i en 
midterposition. I øvrigt en bred vifte af orienteringer.  

o Værdi-rationalt: Betydelige barrierer, idet 
o De vægter klart det humanistiske vidensideal over det naturvidenskabelige 
o De ligger i top m.h.t. frelserstrategi.  
o De er i den øverste ende, hvad angår barrierer i.f.t. fysikkens tænkemåder og at 

”man skal være lidt sær for at arbejde med fysik”. 
o Affektivt: Disse elever er i øverste gruppe, hvad angår denne type barriere ! (Tendens) 
Indholdsmæssigt:  
o De har ingen klare preferencer m.h.t. indhold - blot ligger de i bund med hensyn til “principper og 

grundlæggende forklaringer” (kraftig tendens) 

TEKSTBOX 5: En karakteristik af gruppen af ‘Fysik-outsidere’: 
o De udgør 16.7% af GFIII-samplet 
o 62 % eleverne i gruppen er piger 
o Deres foretrukne A-niveau valgfag: matematik (55%), engelsk (51%), biologi (30%), samf 

(29%). 
o Hyppigste mN-valgfag: billedkunst (28%), psykologi (14%), biologi (12%), datalogi (8%) 
o De ligger signifikant lavest m.h.t. fagligt selvværd - både i fysik og i gymnasiet i 

almindelighed 
o De ligger suverænt lavest m.h.t. engagement og lyst til fysik - og i nederste ende m.h.t. 

engagement i forhold til gymnasiet som helhed. De er signifikant mest instrumentalistiske: 
forståelse af stoffet er underordnet i forhold til at bestå eksamen. 

o De anskuer undervisningen markant mere negativt end andre grupper, fx angiver de 
signifikant lavt i spørgsmålene: “Vi er med til at bestemme”, “…deltage i planlægning & 
evaluering”..,  “vi kan mærke, at vores lærer interesserer sig for os som personer..” , “der 
er en god atmosfære i undervisningen...”, “vi arbejder med noget som er vedkommende..” 

Kulturbarrierer:  
o Instrumentelt-rationalt: Deres forestillinger om fremtidig uddannelse orienterer falder 

primært indenfor kategorierne “sundhed”, “andet” og “ved ikke”. Derfor i den mest 
belastede gruppe, hvad angår denne type kulturbarriere.  

o Værdi-rationalt:  
o De topper m.h.t. naturvidenskabeligt vidensideal! (tendens). Det er en 

overraskelse! 
o Tendensen er, at de tilhører det øverste lag m.h.t. frelserstrategi - og ligger i 

bunden m.h.t. fordybelse. 
o De har den kraftigste kulturbarriere i.f.t. fysikkens tænkemåde – og hvad 

angår øvrige omdømme-aspekter tilhører de også den mest belastede gruppe 
o Affektivt: De tenderer til at have størst affektive barrierer af alle. 

Indholdsmæssigt:  
o De er mere til eksperimenter og mindre til opgaver end de andre elever. I det hele taget 

prioriterer de “blød” fysik højt. 
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Mest bemærkelsesværdigt forekommer det, at ’Fysik-outsiderne’ har tendens til 
størst tilslutning til et naturvidenskabeligt vidensideal. Sammenholdt med deres 
kraftige fornemmelse for en forskel mellem deres egen tænkemåde og fysikkens 
tegner der sig en ny variant af en svag tænke-måde-baseret kulturbarriere: ”man 
burde etablere viden, sådan som man gør det i naturfag/naturvidenskab. Det er 
bare ikke lige den måde min hjerne fungerer på. Derfor har jeg et problem”. 
Misforholdet i tænkemåde bliver ikke brugt mod fysik, men mod eleven selv. Rent 
psykologisk er der alligevel grund til at tro, at faglige processer som reducerer éns 
selvværd vil resultere i en afstødning af faget. D.v.s. en slags kulturel barriere.  

5.6.3 Internaliseringsgrad af fysik – en empirisk taxonomi. 
Grupperne i det foregående afsnit blev dannet ud fra enkle og (forhåbentlig) 
plausible kriterier. Fysikvælgere og Potentielle Fysikvælgere blev lokaliseret ud fra 
deres orientering mod at tilvælge A-niveau-fysik på sekundært niveau. Disse 
gruppers ’potential scientists’  behøver ikke nødvendigvis at forbinde dette valg 
med videregående studier, karriere m.m. (selvom mange gør det). En elev kan 
tilhøre én af de to ’potential scientist’-grupper ud fra en forestilling om, at Fysik A er 
spændende og/eller almendannende. Kriteriet integrerer på denne måde 
rekrutterings- og almendannelses-perspektiverne.  
 
Som det blev antydet ovenfor, er andre inddelinger mulige - og lige så plausible. 
For Costa er en ’potential scientist’ én, som har forbundet naturfag med en 
karriereaspiration. Dermed bliver ’Planer for fremtidig uddannelse’ på 
videregående uddannelsesniveau ét andet, relevant kriterium for at udpege 
Potential Scientists’. Dette kriterium stiller skarpt på rekrutteringsperspektivet: kun 
elever med videregående uddannelsesplaner ’has got it!’.  
 
Som en tredje mulighed kan man lave en opdeling på basis af antallet af CBC’er. 
Hvis man holder ’Planer for fremtidig uddannelse’ ude, vil inddelingen være helt 
frigjort fra rekrutteringsoptikken. Den indfanger udelukkende, hvorledes mange 
vanskeligheder den enkelte elev må overvinde for at entre fysikundervisningen. 
Stillet op således, ser det ud som om der er tale om afgørende forskellige 
opdelingsprincipper – og forventeligt noget forskellige elevsegmenter man fanger 
ind.  
 
Oveni dette kommer så fornemmelsen af, at de netop etablerede elevgrupper nok 
er relevante, genkendelige og nyttige – men alligevel forskningsmæssigt er lidt 
utilfredsstillende, idet de ikke er dannet ud fra eet konsekvent anvendt kriterium. 
Reelt er der tale om, at tre delvist overlappende aspekter på pragmatiske vis 
indgår, nemlig valg af A-niveau, virtuelt valg af A-niveau og endelig elevernes 
selvopfattelse i.f.t. fysik og skolen i almindelighed. Med denne afhandlings særlige 
fokus på CBC’er ville det være optimalt at lave én uni-dimensional inddeling på 
basis af kulturbarrierebegrebet, som tillader placering af samtlige elever. 
  
Det er faktisk muligt at samle de forskellige inddelingskriterier i én 
beskrivelse, som tilmed har CBC’erne som et centralt element. Udgangspunktet 
er at se uddannelsesplaner, A-niveau-tilvalg, få eller mange kulturbarrierer som 
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udtryk for forskellige grader af internalisering af fysik. Ifølge Kratwohl’s affektive 
taxonomi (Kratwohl et al., 1964)  kan man opfatte internalisering som en 
bevægelse fra at være villig til at tage imod hvad faget tilbyder  (’receiving’), 
respondere på det (’responding’), tillægge det en vis værdi (’valueing’) for til sidst 
at bygge det ind i sit eget værdisystem og konsekvent gøre dets værdier til sine 
egne (’organization’ og ’characterization by a value…’). I første omgang som en 
hypotese, men i hvert fald pænt korresponderende med progressionen hos 
Kratwohl et al, kunne man forestille sig følgende hierakisering efter 
’internaliseringsgrad af fysik’:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 
 
 
Uproblematisk er den skitserede ordning imidlertid ikke, bl.a. fordi den antydede 
en-dimensionalitet meget vel kan være misvisende. Forlods vil man mageligt 
kunne bestride, at antallet af CBC’er og virtuelle/reelle tilvalgshandlinger er 
indikatorer for samme ’internaliserings’-dimension. Øverst i hierakiet er anbragt en 
gruppe, som denne undersøgelse slet ikke kan udtale sig om, nemlig gruppen der 
rent faktisk har valgt at starte med at en videregående uddannelse, hvori fysik 
indgår. Dét eventuelt at have ’Planer for fremtidig uddannelse’ indenfor teknisk-
naturvidenskabelige områder er mindre radikalt end rent faktisk at have valgt – og 
mindre specifikt end at have valgt faget fysik. Det efterlader et spørgsmål om, 
hvorledes man evt. skal indplacere indikatoren ’Planer for fremtidig uddannelse’ 
indenfor det faglige område. Vil den øge dimensionaliteten af ordningen? Og lige 
så væsentligt kan man diskutere elementernes vertikale indplacering, altså: hvad 
der udtrykker den højeste grad af internalisering. Er det fx at have valgt A-niveau-
fysik, fremfor at have planer om at videreuddanne sig indenfor teknik-
naturvidenskab? Hvordan er i det hele taget sammenhængen mellem antallet af 
CBC’er og de andre kategorier? Hvilken konkret betydning skal man tillægge 
termerne ’få’ CBC’er, henholdsvis ’mange’ CBC’er? Endelig skal man heller ikke 
glemme, at kulturbarrierne er forskellige af natur, og at de influerer elevernes 
holdninger og (valg)handlinger i forskellig grad. I den forstand er et aggregeret 
multi-faktor-index som ’antallet af CBC’er’ tvivlsomt til mere seriøse analyser (om 
end det kan være bekvemt i simple visualiseringer, jf. tidligere graf).  
 
Mange af disse uklarheder og forbehold kan addreseres ved en simpel empirisk 
analyse. Graf 5.9 nedenfor viser resultatet af en korrespondensanalyse (se fx 

Voksende internalisering af fysik    
              
             ’Videregående Fysik-studerende’ 
               
   ’Fysikvælgere’ 
 
   ’Potentielle Fysikvælgere’ 
 
             ’Fysikfravælgere’  - med få kulturbarrierer 
 
             ’Fysikfravælgere’  - med mange kulturbarrierer 
 
 
 
               Figur 5.8: Den empiriske internaliserings-taxonomi 
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(Greenacre, 1993)), hvor de kategoriale data for ’Planer for fremtidig uddannelse’ 
tillige med de 5 elevgrupper er repræsenteret i et ’symmetrisk kort’, som i realiteten 
lægger søjle- og rækkebaserede analyser oven i hinanden. Følgende forkortelser 
er anvendt, idet ’Planer for fremtidig uddannelse’ yderligere er specificeret i Tekn: 
Teknik, Natv: Naturvidenskab og NoP: ingen planer af teknisk-naturvidenskabelig 
art. Elevgrupperne er tilsvarende mærket F: Fysikvælgere, PF: Potentielle 
fysikvælgere, MM: Mellemfornøjede middelelever, AK: Anderledes & Kvikke, Out: 
Fysik Outsidere) 
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           Figur 5.9: Korrespondens-analyse af indikatorer for internalisering 

 
Oveni dette er antallet af CBC’er afbildet som supplementær variabel. Det er 
tallene på figuren.  
Man bemærker først og fremmest, at praktisk taget hele variationen (98% af ’total 
inertia’) i de konstituerende (’aktive’) variable indfanges af én enkelt dimension 
(’Dimension 1’). Det er påfaldende, at ’Fysikvælgerne’ med den høje grad af 
internalisering er anbragt tæt på aksen øverst, mens de allermest fysikfjerne 
grupper af elever (’Anderledes & Kvikke’, ’Fysik-outsidere’) findes i den dimentralt 
modsatte ende. Derimellem positioneres på plausibel vis de ’Potentielle 
fysikvælgere’ og den store mellemgruppe. Det er den første indikation af, at 
dimension 1 rimeligt kan fortolkes som internaliseringsgrad. Man bliver bekræftet i 
fortolkningen, når man ser på positioneringen af elevernes forskellige 
uddannelsessplaner: Fravær af teknisk-naturvidenskabelige uddannelsesplaner 
(’NoP’) er her placeret som den ene yderlighed, mens naturvidenskabelige (’N’) og 
i særdeleshed teknisk-orienterede (’T’) planer befinder sig langs den højt 
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internaliserede ende af aksen. Fortolkningen af, at dimensionen indfanger begge 
aspekter, underbygges af de statistiske data for dimensionen: her indgår 
kategorierne ’F’ og ’O’ fra elevgruppevariablen og samtlige kategorier af variablen 
vedrørende uddannelsesplaner med betydelige bidrag (’contributions’). 
Interpretationen styrkes yderligere af, at sekvensen af kategorier indenfor den 
supplementære variabel ’antallet af CBC’er’ i alt væsentligt følger samme 
regularitet: stort set befinder kategorierne sig langs aksen (bortset fra den 
ekstreme værdi 8), og der er en overbevisende udvikling fra få CBC’er øverst til  
mange nederst. Når man betænker alle forbeholdene overfor at anvende et 
aggregeret CBC-antal-index, forekommer udviklingen mere end almindeligt pæn.  
 
Analysen er foretaget med ’Planer for fremtidig uddannelse’ som ’række-variabel’ 
og ’antallet af CBC’er’ som supplerende række-variabel. Det betyder, at afstande 
mellem punkter indenfor disse to variabler udtrykker graden af association. Jo 
tættere punkterne ligger på hinanden, desto større association. Fx ligger ’NoP’ tæt 
på ’5’ henholdsvis ’6’ CBC’er, mens tekniske uddannelsesplaner (’T’) er tæt 
associeret med 1 enkelt CBC. Som påpeget af Greenacre (p. 70 ff) skal man være 
mere påpasselig med at tolke afstanden mellem række- og søjlevariable.  
Korrespondensen mellem søjle- og rækkebaseret analyse gør det muligt, at samle 
grafer for hver af de to analyser i eet enkelt plot. Afstandene mellem 
(under)kategorier af søjlevariablen modsvarer imidlertid χ2-afstanden mellem disse, 
mens afstande mellem rækkevariablens (under)kategorier udmåles på basis af χ2-
afstande mellem rækkerne. Der er derfor knyttet forskellige afstandsmål til de 
forskellige variable. Men Lebart, Morineau & Warwick fastslår (loc. Citat 
(Hjellbrekke, 1999 p.41): 
”It is also legitimate to interpret the relative positions of one point of one set with 
respect to all the points of the other set. Except in special cases, it is extremely 
dangerous to interpret the proximity of two points corresponding to different sets of 
points.” På tværs af ’sets’/variable skal man altså tolke på eet punkts orientering i 
forhold til samtlige andre punkter i det andet set. Hermed kan man afgøre, hvad 
udgangspunktet primært er orienteret mod. I tråd med dette ser man på 
ovenstående graf, at ’F’ på er positioneret tættere på ’T’ end på ’N’ og langt fra 
’NoP’. De ’Potentielle Fysikvælgere’ (’PF’) har derimod meget mere 
sammenlignelige afstande til ’N’ og ’T’. Som man vil erindre var disse træk netop 
en væsentlig del af karakteristikken af de to grupper.  
 
Totalt set demonstrerer analysen, at det er meningsfuldt at operere med ét 
internaliseringsbegreb, som omfatter både det skoleforankrede valg af A-niveau-
fag, skoleoverskridende planer for fremtidig uddannelse og CBC’er af forskellige 
art. Med det antal potentielle kulturbarrierer og det præcise indhold de får i denne 
analyse kan resultatet rimeligt opsummeres med følgende model:  
 
 
 
 
 
 



 

 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internaliseringstaxonomien er forskningsmæssigt tilfredsstillende, da den som 
efterspurgt samler væsentlige parametre i én universal begrebslig dimension, 
samtidig med at kulturbarrierne indgår centralt. Tallene på venstre akse skal ikke 
ses som ultimativt diskriminerende, men som statistiske tendenser. Fx vil som 
tidligere omtalt knap 10% af eleverne med 5 CBC’er faktisk være gymnasiale A-
niveau ’Fysikvælgere’.  
 
Jeg kunne således godt have forsvaret at danne elevgrupper ud fra antallet af 
CBC’er, som et mål for internalisering af fysik - fremfor den mere pragmatiske 
tilgang som her har været anvendt. Korrespondensanalysen bag 
internaliseringstaxonomien udskiller ’Fysikvælgere’ og ’Potentielle fysikvælgere’ fra 
hinanden – og godtgør at en væsentlig del af forskellen beror på første gruppes 
høje orientering mod de tekniske aspekter i undervisningen og mod tekniske 
uddannelser. Samtidig er begge grupper klart adskilt fra gruppen af 
’Mellemfornøjede, middelelever’. Den tidligere inddeling efter ’selvopfattelse i fysik’ 
og ’selvopfattelse i.f.t. skolen i almindelighed’ har noget vanskeligere ved at 
differentiere mellem disse elevgrupper. Dette ses tydeligt, når man studerer 
krydstabellen for de fysikpositive elevers selvopfattelser.  
. 
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Figur 5.11: Fysiktilvælgere og Potentielle Fysiktilvælgere – et differentieret blik på deres 
selvopfattelse i.f.t. fysik og skolen i almindelighed. 

Voksende internalisering                 
af fysik       

             ’Videregående Fysik-studerende’ 
               
             ’Fysikvælgere’ 
   ’Potentielle Fysikvælgere’ 
 
             ’Fysikfravælgere’ -   ’jeg ved ikke rigtigt..!’ (’Mellemfornøjede..) 
 
             ’Fysikfravælgere’: ’bestemt ikke mig!’ (’Anderledes & kvikke’, 
        ’Fysik-outsidere’) 
 
 
Figur 5.10:  Den mere udfoldede version af internaliserings-taxonomien 
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I alt 137 (godt 70 % af ’Fysikvælgerne’ og de ’Potentielle fysikvælgere’) placerer 
sig sammen med de ’Mellemfornøjede, middelelever’ i midterfeltet. Deres 
’selvopfattelse i.f.t. gymnasiet i almindelighed’ er temmelig gennemsnitlig. Man 
bemærker også den betydelige spredning i ’selvopfattelse i.f.t. fysik’ blandt 
fysikvælgerne. Over ¼ af ’Fysikvælgerne’ vælger fysik uden at føle sig særlig gode 
til det. Dette stemmer med resultaterne fra de multiple regressioner, hvor 
’selvopfattelse i.f.t. fysik’ viste sig at være mindre betydningsfuldt for elevernes valg 
af A-niveau-fysik end for deres ’holdning til’ faget.  
 
Internaliseringstaxonomien differentierer derimod mindre godt i sin nedre ende, 
hvor den ikke adskiller gruppen af kvikke naturfagsfornægtere fra gruppen af 
elever med  faglige problemer i fysik. Det er klart et pædagogisk problem, idet 
disse grupper frembyder vidt forskellige udfordringer for fysikundervisningen. 
Interventioner i.f.t. den første gruppe bør nok direkte rettes mod deres kulturbarrier, 
mens det måske vil være mere hensigtsmæssigt at arbejde med den anden 
gruppes ’selvopfattelse i .f.t. fysik’ som en måde at få dem til at åbne op for fysik. 
Elevgrupperne tidligere i dette kapitel diffferentierer klokkeklart mellem de to 
elevgrupper, hvilket bidrager til denne inddelings mere umiddelbare pædagogiske 
anvendelighed. 
 

5.7 Sammenfatning og konklusion. 
Undersøgelsen har leveret fyldestgørende svar på de fokuserende 
forskningsspørgsmål, det være sig såvel det metodologiske som de fire mere 
indholdmæssige forskningsspørgsmål.  

5.7.1 Metodologisk opsummering. 
Det er blevet demonstreret, hvorledes man ud fra et kulturelt perspektiv kan 
gennemføre et ’attitude’-studium med en kvantitativ metodisk tilgang. 
Forskningsprocessen, som knytter sig til den anvendte metode, kan måske 
nemmest illustreres via en (grov) skitse over tidsforbruget på forskellige 
forskningsaktiviteter undervejs i forløbet (figur 5.12)56: 
 

                                              
56 Det er svært at give et dækkende indblik i den forskningsproces, der knytter sig til metoden. Som 
skitsen antyder følger visse elementer sekventielt efter hinanden, mens fx kvalitetssikring og i 
særdeleshed interpretation er vævet sammen med andre komponenter på hermeneutiske vis. 
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Figur 5.12: Forskningsprocessen – skitse over den forskningsmæssige tidsanvendelse undervejs i 
forskningsforløbet 

 
Det kulturelle perspektiv er markant tilstede i den indledende fases 
’kulturafsøgning’ og i den fortløbende ’interpretation’. Al interpretation foregår 
selvfølgelig med udgangspunkt i det teorigrundlag, som jeg ud fra min personlige 
og forskningsmæssige ’værdi-relevans’(Weber) har konstrueret. Da elevernes 
holdning til og handling i.f.t. fysik i henhold til teorigrundlaget afhænger af kulturelle 
forskelle, må den første fase i forskningsprocessen være en komparativ 
’Kulturafsøgning’ med henblik på at formulere Cultural Border Crossings (’CBC’er’). 
’Kulturafsøgningen’  og formulering af CBC’er er de mest eksplicitte udtryk for 
kulturperspektivet. 
 
Metoden bygger på, at såvel CBC’er og elevernes ’holdning til’ fysik kan 
operationaliseres til kvantitativ spørgeskemabrug. Operationalisering af CBC’er er 
forskningsmæssigt et nyt aspekt – men det har ikke vist sig at frembyde større 
problemer. Med de kvantiserede formater har det efterfølgende været muligt 
statistisk at sammenknytte unges oplevelse af fysik med det sæt af Cultural Border 
Crossings som er blevet draget ind i denne eksplorative undersøgelse. I den 
forstand har metoden vist sig forskningsmæssigt bæredygtig.  
 
Jeg vil gerne fremdrage yderligere et par aspekter af tids-forløbs-forbrugsskitsen:  
 
For det første tydeliggør figuren, at forskningsmæssig interpretation indgår i 
samtlige faser af forskningsprocessen. Det er både en praktisk erfaring og en 
ledetråd for forskning indenfor et konstruktivistisk paradigme. Uanset hvor meget 
jeg som forsker har tilstræbt at arbejde i overensstemmelse med CUDOS-normen, 
og uanset hvor eksakt mine statistiske data fremstår, så er der altid et interpretativt 
råderum. I den statistiske bearbejdning indgår den fx i udvælgelsen af hvilke 
opfølgende analyser jeg foretager og i fortolkningen af antallet og betydningen af 
faktorer.  
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Kvalitetssikringen er som i al anden forskning afgørende vigtig og bør udstrækkes 
mest muligt. Kvalitetskriterierne indenfor konstruktivistisk forskning er som tidligere 
omtalt ikke ’sand og sikker’ viden, da noget sådant principielt udelukkes. 
Fortjenstfulde resultater er snarere ’plausible, troværdige, bæredygtige’. Konkret 
lægger metoden her op til kvalitetssikring af centrale begrebers operationalisering 
til brug i spørgeskemaet. Som diskuteret i kapitel 3 relativeres et  ’sædvanligt’ 
kvalitetsmål  som ’contruct  validity’ i konstruktivistisk forskning. Spørgsmålet om 
’construct validity’ er særlig kompliceret i forbindelse med den anvendte 
operationalisering af  CBC’er – der foreligger ganske enkelt ingen forudgående 
operationalisering, som jeg kan sammenholde mine egne med. Derfor er det i 
praksis umuligt at godtgøre ’construct validity’ i den aktuelle undersøgelse. Som 
det også tidligere er omtalt, foreligger der ikke nogen entydig operationalisering af 
’holdning til’. Empirisk er det dog lykkedes, at etablere en ’attitude’-skala, der er 
psykometrisk meningsfuld og i øvrigt lever op til gængse kriterier for statistisk 
pålidelighed (reliabilitet).  
 
Kvalitetssikring omfatter også en pilotafprøvning af spørgeskemaet i forhold til en 
autentisk målgruppe. I den konkrete undersøgelse var pilotsamplet minimalt (én 
gymnasieklasse). Pilotafprøvningen og den efterfølgende samtale med eleverne 
checkede, om spørgsmålene var læsbare og gav mening for eleverne. Dialogen 
gav tilmed et vist indtryk af, at den af eleverne konstruerede mening modsvarede 
forskerens intentioner. Men: sikker kan man principielt ikke være. 
 
Den anvendte metode indebærer, at det er meningsfuldt at anføre statistiske 
kvalitetsmål (fx Cronbach-alpha-værdier , % af varians beskrevet, 
signifikansniveauer m.m.) – blot man husker, at de udelukkende kan tjene som 
indikatorer for kvalitet i den statistiske del af forskningsprocessen. Forud for 
dette ligger elevens interaktion med spørgeskemaet, hvor en konstruktivistisk 
forståelse (jf kapitel 3) indfører en vis forvitring i datagrundlaget: de statistiske 
deskriptorer vil således aldrig kunne garantere, at eleverne vitterligt har konstrueret 
de rigtige betydninger af forskerens spørgsmål, endsige at deres konstruerede 
besvarelser (i form af afkrydsninger) er dækkende i forhold til disse betydninger. 
Dertil kommer den moderation der skyldes den fortløbende forskningsmæssige 
interpretation. Alle de principielle forbehold fra kapitel 3 kan således fremdrages, 
tillige med forsikringerne om, at hverdagslivets typikalitet alligevel gør det 
plausibelt, at metoden kan tilvejebringer bæredygtige (’viable’) resultater.  

5.7.2 Resultatmæssig opsummering: 
Cultural Border Crossings og deres betydning for unges ’holdning til’ og handling 
i.f.t. fysik: 
Som et første led i dette studium er der analytisk formuleret en typologi for CBC’er, 
omfattende de fire kategorier: 1) Instrumentelt-rationale 2) værdi-rationale3) 
affektive 4) Traditions-bundne. Den empiriske faktoranalyse af de undersøgte 
CBC’er deler disse i overensstemmelse med typologien. 
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I undersøgelsen af CBC’er er der skelnet mellem, hvor hyppig og hvor 
betydningsfuld en bestemt CBC er. En betydningsfuld CBC er en kulturel forskel, 
der gør en forskel i.f.t. faget. I en sådan situation giver det virkelig mening at tale 
om en kulturbarriere. Indenfor det undersøgte spektrum af CBC’er har det vist sig, 
at nogle er hyppige og betydningsfulde, mens andre har vist sig nok at være 
hyppige, men uden at have den virkning som karakteriserer kulturbarrierer.  
 
De hyppigst forekommende CBC’er forekommer hos 50-60% af de undersøgte 
unge. To faktorer viser sig at være så vidt udbredte: en værdi-rational faktor 
’Omdømme’ (med komponterne: fysik som sært, kedeligt og anderledes) og en 
traditions-bundet ’Forældre & Fysik’ (forældres erhverv hhv. tænkemåder langt fra 
fysik). Den første faktor viser sig, at sammenfatte kulturelle forskelle der virkelig 
gør en forskel – her er altså tale om en kulturbarriere. Faktoren vedrørende 
forældrebaggrund synes derimod ikke at have nogen nævneværdig direkte 
indvirkning på hverken elevernes ’holdning til’ fysik eller deres valg af A-niveau-
fysik. Indirekte kan man selvfølgelig godt forestille sig, at forældrebaggrunden 
spiller ind på fx ’Planer for fremtidig uddannelse’. 
 
Mindre udbredte er de affektive CBC’er knyttet til faktoren ’Følelser’ (26-40%; 
komponenter: fysik som koldt hhv. ødelæggende for eens naturoplevelse). Med 
tilsvarende hyppighed er der en værdi-rational CBC for de elever, som anlægger 
en entydig ’Frelser-livstrategi’(24%). 
 
Undersøgelsen er mest uklar, hvor det handler om CBC’er  med udgangspunkt i 
vidensideal. De anvendte skalaer for henholdsvis eksakt og humanistisk 
vidensideal er ikke optimale, men meget taler for at eleverne ikke har et  konsistent 
vidensbegreb, i hvert fald ikke eet som kan gribes med de to aktuelle kategorier. 
26% af eleverne er lave m.h.t. det eksakte vidensideal i den foreliggeende form, 
10% er samtidig høje m.h.t. det humanistiske vidensideal – hvilket antyder, at CBC 
i hvert fald må antages at forekomme hos 10% af eleverne. Herover for står, at 
52% af eleverne tilslutter sig, at ”Fysikkens måde at tænke på er meget forskellig 
fra min egen”. Det indikerer, at eleverne sidder med en betragtelig oplevelse af 
anderledeshed, som ikke falder indenfor dikotomien eksakt-naturvidenskabeligt 
vidensideal.   
 
De forskellige CBC’er’s betydning for unges ’holdning til’ fysik og deres valg af 
A-niveau-fysik. 
Der er udført separat multipel regression for hver af disse to varianter af ’social 
action’. I analysen indgik tillige en række andre variable med udspring i ’personal 
system’ og ’learning environment’.  
 
Resultaterne fra de to regressioner er klart distinkte – i overensstemmelse med 
teoretiske forventninger og beslægtede undersøgelser. Mest markant er det, at 
’Køn’ og ’Planer for fremtidig uddannelse’ er væsentligste prediktorer for A-niveau-
valget, men ikke synes at have den store betydning for elevernes ’holdning til’ 
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fysik57. ’Planer for fremtidig uddannelse’  synes dermed at udgøre en væsentlig 
instrumentelt-rational kulturbarriere i.f.t. at vælge fysik på A-niveau. 
 
Der er dog også betydelige ligheder mellem regressionerne, fx forklares næsten al 
statistisk variation m.h.t. elevernes ’holdning til’ fysik ud ved hjælp af de tre 
prediktorer: ’Selvopfattelse i.f.t. fysik’, ’Omdømme’ og ’Personlig lærerinteresse’. 
Den samme triplet indgår også med pæn vægt i regressionen for A-niveau-valg. 
Undersøgelsen peger derfor på udtalte kulturbarrierer knyttet til fysik’s ’omdømme’, 
som sært, kedeligt og anderledes. 
Det er i øvrigt særdeles bemærkelsesværdigt, at triplettens komponenter synes at 
have langt større betydning i begge sammenhænge end fx de direkte 
undervisningsvariable! 
 
De affektive CBC’ er signifikante, men på et lavere niveau – og øjensynligt betyder 
de mere for elevernes valg af A-niveau-fysik end for deres ’holdning til’ faget.  
 
’Naturvidenskabelig vidensideal’ udgør en moderat og positiv prediktor for A-
niveauvalg. Der er ikke noget, der tyder på, at ’Humanistisk vidensideal’ har den 
forventede negative effekt. I den forstand sættes der spørgsmålstegn ved 
forestillingen om, at et udtalt humanistisk vidensideal udgør den reelle 
kulturbarriere. Der knytter sig tilsyneladende kun moderate kulturbarrierer til 
vidensidealerne, sådan som de er konceptualiseret her. Dog skal man huske, at 
’Omdømme’-faktoren faktisk indeholder en komponent, der handler om elevernes 
oplevelse af anderledeshed i fysikfagets tænkemåder. Denne komponent er både 
mere udbredt og mere effektfuld. 
  
Resultater: Elevgrupper og kulturbarrierer. 
Undersøgelsen har vist, at man faktisk meningsfuldt kan etablere en skala for 
’Internaliseringsgrad af fysik’, som næsten taxonomisk integrerer antallet af 
kulturbarrierer, tilvalg af A-niveau-fysik og ’Planer for fremtidig uddannelse’ i 
teknisk-naturvidenskabelig retning. Herud fra kan man i princippet lave en 
forskningsmæssigt tilfredsstillende kategorisering af elever, som optimerer et 
rekrutteringsperspektiv. Den højeste grad af internalisering er jo netop, der hvor 
eleven har gjort fagets værdier til sine, og hvor identitet og karriereaspiration flyder 
sammen i et tertiært studievalg.  
 
I undersøgelsen her er eleverne inddelt efter mere pragmatiske principper, som i 
første omgang gør det muligt at skelne skarpt mellem de faktiske A-niveau-
vælgere og de allernærmeste kandidater til at gøre det. Sekundært giver den 
kriteriebundne opdeling en pædagogisk brugbar differentiering af de elever, for 
hvem fysik primært skal anskues ud fra et almendannelsesperspektiv. Der 
opereres med de 5 elevgrupper (som omfatter godt 96% af eleverne):  

o ’Fysikvælgere’ (12.5%) 
o ’Potentielle fysikvælgere’ (12.3%) 
o ’Anderledes & kvikke’ (5.4%) 

                                              
57 Med alle de obligate forbehold overfor kausaliteten i relationen mellem CBC’er og ’holdning til’. 
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o ’Mellemfornøjede, middelelever’ (49.4%) 
o ’Fysik-outsidere’ (16.7%) 

 
CBC’er og kulturbarrier er anvendt til at karakterisere de forskellige elevgrupper.  
’Fysikvælgere’ og ’Potentielle fysikvælgere er de elevgrupper, som i størst 
udstrækning har internaliseret gymnasiets fysikundervisning, og statistisk set har 
de færrest kulturbarrierer. Der er altså tale om de elever, som fungerer bedst i og 
med fysikundervisningen, sådan som den er i gymnasiet. I begge grupper er meget 
store elevandele (61% hhv. 43%) orienterede mod teknisk-naturvidenskabelige 
uddannelser, hvilket gør dem til ’Potential Scientists’ i Costa’sk forstand. Trods 
mange ligheder mellem ’Fysikvælgere’ og ’Potentielle fysikvælgere’ tegner der sig 
et konsistent billede af sidstnævnte som ’blødere’ og mere orienterede mod typiske 
pigeværdier og –præferencer (se fx (Sjøberg, 2005 kap.10)). Det afspejles i en 
mere udbredt frelserstrategi, tendenser til blødere vidensideal, hyppigere affektive 
reaktioner på fysik og relativ nedtoning af tekniske indholdsaspekter. 
Gruppeprofilerne siger dels noget om den ’streaming’ af elever, der p.t. foregår via 
tilvalget af A-niveau-fysik - og dels noget om de handlemuligheder, der tegner sig 
for en rekrutteringsorienteret pædagogik. 
 
Den store gruppe af ’Mellemfornøjede, middelelever’ er ikke synderligt fornøjede 
med fysikundervisningen. De fravælger ikke målrettet faget, affinder sig snarere og 
udvikler ’coping-strategies’. Deres ’mellemfornøjelse’ kommer til udtryk i markante 
værdimæssige kulturbarrierer i.f.t. faget fysik. Når op imod en fjerdedel af dem 
allivel overvejer at påbegynde en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse, skal det 
nok overvejende ses som et udtryk for, at der heldigvis findes sådanne 
uddannelser, som ikke involverer fysik! Alternativt kan der være tale om en 
traditionsbundet karriereaspiration (’No matter how they treat me in class’) eller et 
meget instrumentelt perspektiv på, at den slags giver gode jobmuligheder.  
 
For gruppen af ’Anderledes & kvikke’ er der nok tale om et bevidst fravalg af et 
fysikfag, hvor de efter alt at dømme fint vil kunne honorere de faglige krav. De 
værdimæssige kulturbarrierer er ganske udtalte, og på nogle punkter markant 
anderledes end for gruppen af ’Mellemfornøjede middelelever’. Der er således tale 
om en unik og kraftig orientering mod ’erobrerstrategien’ – med en betydelig 
kobling til samfundsfaglige uddannelsesplaner og STS-indholdspræferencer (i 
modsætning til ’teknisk anvendelser’).  
 
’Fysik-outsiderne’ er på kant med det meste i fysikundervisningen: relevansen, 
arbejdsmiljøet, mulighederne for elevindflydelse, oplevelsen af lærerinteresse 
m.m.. Det er et konstituerende træk ved gruppen, at eleverne her har en oplevelse 
af ikke at magte fagets faglige krav. Det er nærliggende at relatere ’Fysik-
outsidernes’ generelle frustration til dette træk, al den stund nærværende 
undersøgelse netop peger på den store betydning ’Selvopfattelse i.f.t. fysik’ har for 
elevernes ’holdning til’ faget. Især når man betænker, at de ikke er i principiel 
opposition til det naturvidenskabelige vidensideal. Praktisk-eksperimentelt arbejde 
ser ud til at være den undervisningsmæssige oase for denne gruppe.  
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Implikationer for den videre forskningsproces. 
Denne undersøgelse har tilvejebragt et metodologisk grundlag for eksplicit at 
forbinde unges ’attitudes towards science’ med kulturelle barrierer. Undersøgel-sen 
har haft eksplorativ karakter, men har alligevel leveret indholdsmæssige resultater. 
Overordnet er der to aspekter af denne undersøgelse, som leder direkte over i den 
næste, heraf er det ene metodologisk og det andet et indholdsmæssigt resultat: 

 
 I undersøgelsen her fremstår CBC’erne som resultatet af en relativt ustruktureret 
Kulturafsøgning - med risiko for at det er lidt tilfældigt hvad der peges ud som 
potentielle kulturbarrierer. Det vil være hensigtsmæssigt med enten en generel og 
systematisk tilgang, eller en fokuserende kulturbaseret teoribygning til at udpege 
relevante områder. P. Bourdieu’s teoribygning omkring nøglebegreberne habitus, 
kulturel og social kapital er et eksempel på en mulig fokusering. Imidlertid er det et 
metodisk særkende ved Bourdieu, at han altid diskuterer sine nøglebegreber 
indlejret i en analytisk kontektst (Bourdieu and Wacquant, 1996). Hvis konteksten 
er en anden (fx post2000, ikke-fransk) kan det være svært at overtage eller udvikle 
Bourdieu’s oprindelige, konkrete operationaliseringer. I næste kapitel vil jeg finde 
en anden vej til en systematisk afsøgning.  

 
Værdimæssige Cultural Border Crossings fremstår i undersøgelsen som særdeles 
betydningsfulde - i særdeleshed for elevernes ’holdning til ’ fysik. Derfor vælger jeg 
i opfølgningen at fokusere på værdimæssige CBC’er. Der foreligger en omfattende 
forskningslitteratur om værdier og værdiundersøgelser, samtidig med, at der findes 
meget generelle og omfattende instrumenter til undersøgelse af værdier. Som det 
vil fremgå, muliggør dette netop den eftertragtede systematiske tilgang til 
formulering af CBC’er. Det vil vise sig, at man kan arbejde med et værdifokus, som 
er bredt nok til at rumme adskillige af CBC-typerne i dette afsnits typologi. Faktisk 
vil jeg ende med at godtgøre, at de tre dominante faktorer i dette kapitels 
undersøgelse alle kan ses som udtryk for væsentlige værdiorienteringer hos unge.  
Hermed skulle de væsentlige spor være lagt ud for næste kapitel.  
 



Kapitel 6.  Værdier og værdiorienteringer blandt senmoderne storby-unge – generelt og i kontekster 
af relevans for fysikfaget (systematisk studium af værdi-rationale CBC’er, del A og B). 
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Kapitel 6. Værdier og værdiorienteringer blandt 
senmoderne storby-unge – generelt og i kontekster af 
relevans for fysikfaget. 
I foregående kapitel blev forskellige typer af CBC’er introduceret og deres relative 
betydning for unges forhold til naturfag undersøgt, alt sammen i en undersøgelse 
af eksplorativ karakter. I dette kapitel fastholdes bestræbelsen på at finde de 
forskelle mellem elevernes øvrige livsverdener og subkulturen i naturfaget fysik, 
som bliver barrierer for deres indgang til faget. På afgørende punkter skifter 
undersøgelsen imidlertid karakter:  
For det første viger det brede, afsøgende sigte til fordel for en målrettet og 
systematisk fokusering på én vigtig type af CBC, nemlig de værdi-rationale. For det 
andet vælger jeg en anden metodisk tilgang. Dette uddybes nedenfor. 
 

6.1 Ændringer i den metodiske tilgang til at studere CBC. 
 

Figur 6.1: oversigt over den metode, som blev anvendt til det eksplorative CBC-studie i kapitel 5 
 
Den paradigmatiske og teoretiske baggrund for undersøgelserne her er ganske 
uforandret i forhold til tidligere. De metodiske forskelle er dog ganske betydelige, 
og kan måske bedst anskueliggøres skematisk. Den hidtidige metode kan 
illustreres ved procesdiagrammet på Figur 6.1. 
 
Her er det bemærkelsesværdigt, at CBC’er og ’attitude’ begge eksplicit 
operationaliseres. Sammenhængen mellem dem etableres statistisk, mens den 
indledende fase udelukkende er analytisk. Den indledende ’kulturafsøgning’ er 
relativt usystematisk.  
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Fra og med dette kapitel baserer forskningen sig på en metodisk tilgang, som 
tilsvarende kan skematiseres: 

 
For en umiddelbar betragtning er der tale om en udfoldet version af forrige kapitels 
’Kulturafsøgning’. Det handler som før om at studere værdierne i de unges 
livsverdener, henholdsvist værdierne indlejret i subkulturen knyttet til fysikfaget – 
med henblik på at udpege relevante forskelle. Der er imidlertid en meget afgørende 
forskel i det nye metodiske setup: den indledende afsøgning går på kritiske værdier 
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Figur 6.2 : Skematisk oversigt over den systematiske undersøgelse af unges
værdimæssige CBC' er i forhold til fysik. (kapitel 6-9).

B. Valideringsstudium:
Er generelle & kritiske værdier nu

også en guide for "selection or
evaluation" i en fysikfags-kontekst?

('value-congruence')
kapitel 6
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hos de unge, d.v.s. værdier som de selv anser for afgørende, personlige ledetråde. 
Denne kritikalitet betyder, at man efterfølgende kan udpege kritiske 
værdiuoverensstemmelser, hvor fysikundervisningen virkelig er i konflikt med højt 
prioriterede ungdomsværdier. Grundantagelsen er her, at sådanne kritiske 
værdibarrierer vil gøre en forskel for unges ’holdning til’ og handlinger i.f.t. fysik. Jo 
mere kritiske værdibarrierer desto mere negativ elevholdning til faget, og desto 
mere hasarderet forekommer det dem at vælge det på A-niveau. Hvis man som 
forsker har fat i de kritiske værdiuoverensstemmelser, behøver man ikke eksplicit 
operere med ’attitude’-variable. Det er baggrunden for, at ’attituden’ ikke eksplicit 
fastlægges i metoden!  
 
Antagelsen om at en elevs overordnede værdiorienteringer mere eller mindre 
automatisk vil influere vedkommendes holdning og handling i en konkret 
fysikundervisningssammenhæng er bestemt ikke uproblematisk. I den sidste ende 
er det et spørgsmål om, hvor generelle man kan anse ’generelle værdier’ for at 
være. Til sammenligning har de seneste tiårs didaktiske og etnografiske forskning 
demonstreret, at læring og kognition i betydeligt omfang er situeret. På et bekvemt, 
definitorisk plan kan antagelsen forsvares ved at henvise til, at værdier jo netop er 
karakteriserede ved at overskride det situerede: “a value transcends objects and 
situations” (Rokeach, 1973 p.18). For at et sådan argument skal være 
fyldestgørende, må man imidlertid samtidig kunne fastslå, at det anvendte værdi-
analyseinstrument faktisk fastlægger værdier i den anførte definitoriske forstand. 
Det er ikke nogen simpel opgave, og jeg vil afstå fra at tackle den direkte. Men: for 
ikke at bygge den aktuelle undersøgelse på sand har jeg udført et ’validerende 
studium – med henblik på at fastslå hvor langt elevernes konkrete jobpreferencer 
og deres situerede evalueringer i relation til deres fysiktimer matcher deres 
kortlagte, generelle værdistruktur. I forskningslitteraturen vil man tale om graden af 
’value-congruent action/judgment’. Det optimale vil selvfølgelig være at kunne 
fastslå en rimelig høj grad af ’value-congruence’. 
 
Den nye metodiske tilgang adskiller længe analysen af elevværdierne fra analysen 
af fysikfagets subkultur. Dette i modsætning til den hidtidige procedure, hvor 
CBC’er ofte blev formuleret ud fra en samtænkning af de to domæner. I kapitel 3 
afgrænsedes de kulturelle studiers felt via Cobern’s fem forskningsspørgsmål. 
Disse spørgsmål adskiller også kortlægningen af aktørperspektiver (’students and 
teachers’) fra beskrivelsen af det subkulturelle (’cultural milieu’, ’culture of 
science’). I undersøgelsen her er der ikke gjort noget for specielt at undersøge 
lærerperspektivet, men i et vist omfang inddrages den forskningsmæssige viden på 
området alligevel i beskrivelsen. Læreren og konsekvenser af lærerperspektivet 
indgår nemlig i beskrivelsen af den kulturelle setting, som naturfaget fysik 
repræsenterer for eleverne. Dette diskuteres i kapitel 8. 
 
Metoden baserer sig fortsat på et væsentligt element af kvantitativt empirisk 
arbejde. Der er dog byttet betragteligt rundt, således at det empiriske arbejde nu er 
lokaliseret til de tidligere led i forskningsprocessen.  
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I dette kapitel vil jeg redegøre for mine undersøgelser og resultater knyttet 
til elementerne A og B i ovenstående oversigtsfigur. Den systematiske, 
empiriske udforskning af elevernes kritiske og generelle værdistruktur er foregået 
indenfor rammerne af undersøgelsen ’Gymnasieelevers overordnede værdier – 
samt deres forestillinger om uddannelse og fremtidige jobs’ (dec. 2004-jan. 2005), 
jf. oversigten i Bilag til indledningen. Hertil knytter sig følgende sekvens af nært 
forbundne forskningsspørgsmål: 
 

Q1’: Hvilke værdier anser urbane elever i det almene gymnasium (og HF) 
for ledetråde i deres personlige liv? 

  
Q2’: Hvilke mønstre af værdier tegner sig som de vigtigste for disse elever, 
d.v.s. hvad er det værdimæssige grundlag som først og fremmest må anses 
at gennemtrænge og guide deres evalueringer og handlinger? 

 
To omstændigheder i disse formuleringer modsvarer ovenstående brug af ordet 
’kritiske’ om de værdier som undersøgelsen skal tilvejebringe. Dels at eleverne 
faktisk bliver bedt om at formulere sig omkring ’ledetråde i deres personlige liv’ og 
dels at analysen efterfølgende fokuserer på ’de vigtigste’, d.v.s. de højest 
prioriterede af disse. Tilsammen giver disse forhold anledning til at tro, at 
undersøgelsen  kortlægger de værdimønstre, som med størst sandsynlighed 
gennemtrænger de unges holdninger og handlinger.  
 
Undersøgelsen/valideringen af om den generelle værdistruktur vitterligt er i stand til 
at sætte sig igennem i konkrete, fysikfagsrelevante kontekster kan sammenfattes i 
følgende forskningsspørgsmål: 
 

Q3’: Hvordan er sammenhængen mellem de unges generelle værdier og 
deres forestillinger om uddannelse og jobs, samt deres evalueringer og 
præferencer i fysikundervisningen? 

 
Besvarelsen af dette forskningsspørgsmål inddrager både ovenstående 
undersøgelse af gymnasieelevers overordnede værdier og et hjørne af materialet 
fra to års ’action-research’ i en fysikklasse i matematisk gymnasium (se på ny 
oversigten i Bilag til indledningen). 
 
I min fremstilling vil jeg behandle forskningsspørgsmålene i rækkefølgen fra Q1’ til 
Q3’ – og redegøre for de to undersøgelser, når det er relevant i forhold til 
fremstillingen.  
 
 

6.2 Metodiske aspekter af undersøgelse af den generelle 
værdistruktur hos storby-unge i det almene gymnasium og HF 
Undersøgelsen ’Gymnasieelevers overordnede værdier – samt deres forestillinger 
om uddannelse og fremtidige jobs’ er foretaget i perioden dec. 2004-jan. 2005. Der 
var tale om en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse.  
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Undersøgelsen foregik samtidig med, at konturerne til en ny gymnasiestruktur 
uden linjeopdeling i matematikere og sproglige begyndte at tegne sig. Da 
forskningsspørgsmålene skulle formuleres, så jeg derfor ikke megen fremtid i at 
afgrænse undersøgelsen til fysikfagets traditionelle interessenter, eleverne på 
matematisk linie. Det var en blandt flere årsager til, at targetpopulationen blev så 
bred, som det fremgår af forskningsspørgsmål Q1’ (se i øvrigt diskussionen af 
undersøgelsens sample nedenfor).  
 

6.2.1 Undersøgelsens sample – senmodernitetsprægede ’storby’-
unge’. 
Overvejelser omkring undersøgelsens sample: Forskningsspørgsmål Q1’ 
indebærer på samme tid en indsnævring og en åbning i forhold til at sammensætte 
undersøgelsens sample. Begrænsningerne ligger i at fokusere på storby-elever 
(’urbane’) og udelukkende fra de almengymnasiale  uddannelser (stx, HF, 
studenterkurser). Omvendt ligger der en udvidelse af feltet i at inddrage hele denne 
gruppe af ’unge’ – uden umiddelbart at udskille bestemte klassetrin/aldersgrupper, 
køn, linier eller valghold som særligt interessante. Fokuseringen på det almene 
gymnasium er nok ikke overraskende, ud fra den ’værdi-relevans’ som er 
oparbejdet gennem min erfaringsbaggrund i netop denne skoleform. I øvrigt er det 
også her, at langt flest unge er i fortsat kontakt med undervisning i naturfag og i 
særdeleshed fysik. Valget af ’urbane’ ’unge’ er i overensstemmelse med de 
overvejelser, som blev fremlagt i det tidligere teoriafsnit (kap. 4). I internationale, 
komparative undersøgelser har man set, at unge får et mere belastet forhold til 
naturfag i takt med den samfundsmæssige  udvikling i retning af senmodernitet (fx 
http://folk.uio.no/sveinsj/Values-ROSE-Schreiner-Sjoberg.pdf eller Nordina 2005). 
Hvad enten man taler om dobbeltsidige ’strukturationsprocesser’ (Giddens), 
komplementaritet mellem ’socialt konstrueret virkelighed’ og ’virkelighedskabte 
individer’ (Berger & Luckmann)  eller socialkarakter (Riesman) forbliver pointen 
den samme: de strukturelle og kulturelle påvirkninger som karakteriserer det 
senmoderne samfund indgår i et vekselspil med den enkeltes værdistruktur. Det er 
nærliggende at koble unges belastede forhold til naturfag til nye modernitetsskabte 
værdiorienteringer. Og effekten burde være mest synlig i en moderne storby! I 
udgangspunktet er hele dette forskningsprojekt en tro på – og en granskning af - at 
de unge bærer rundt på et antal fælles værdiorienteringer, selv i en periode hvor 
individualisering er det kulturelle vilkår. Paradoksalt kan man sige, at 
individualisering er en af tidens fælles værdiorienteringer! De fælles træk kan bl.a. 
forklares med de unges intense anvendelse af elektroniske interaktionsformer og 
deres omfattende medieforbrug. Selvfølgelig er der også forskellighed i et bredt 
sample af almengymnasiale ’unge’, herunder værdimæssige distinktioner. Men: det 
er en hypotese, at distinktionerne knytter sig lige så meget til specifikke 
demarkationer mellem ungdomssubkulturer som til generelle og traditionelle 
stratificeringer efter køn og alder. Holdbarheden af hypotesen vil blive checket 
nedenfor. Langt henad vejen vil analysen underbygge det synspunkt, at der er 
meget væsentlige fællestræk – og at køn og alder ikke er påtrængende 
udskilningskriterier for den første analyse. Senere vil det selvfølgelig være relevant 
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at vende tilbage og undersøge, om analysen kan bidrage til forståelse af fx 
pigernes særlige problemer med naturfag.   
 
Eleverne i samplet er altså en rimelig bogligt orienteret gruppe af ’unge’, som er 
præget af den modernitet, der karakteriserer en dansk storby. Indenfor denne 
afgrænsning har kriteriet lige så meget været at sikre diversitet fremfor strikt 
repræsentativitet. Undersøgelsens mål er ikke ’det repræsentative gennemsnit’, 
men snarere ’det betydningsfuldt typiske’. Forskningsspørgsmål Q2’ sigter således 
mod at uddrage markante og betydningsfulde træk af diversiteten – med henblik på 
at konstruere idealtyper for det relevante ungdomssegment.  
 
Det konkrete sample: I alt deltog 343 elever fra 5 forskellige Århus-gymnasier i den 
fulde, internetbaserede undersøgelse. Gymnasierne repræsenterer størst mulig 
geografisk og demografisk spredning indenfor Århus58. Hvert af de 5 gymnasier 
blev i en henvendelse til skolens rektor opfordret til at indgå i undersøgelsen med 5 
vilkårlige klasser. Trods almindelig velvilje fra rektorernes side blev de indgåede 
aftaler lokalt realiseret i meget forskellig grad. Efter en række opfølgende 
henvendelser fra min side lykkedes det mig at få bidrag fra i alt 17 klasser. Bestemt 
ikke optimalt, men det skønnedes akkurat tilstrækkeligt i statistisk forstand.  
 
Diversiteten af samplet kan belyses via de baggrundsdata, som blev indsamlet i 
tilknytning til spørgeskemaet. I samplet var der således en nogenlunde ligelig 
kønssammensætning (187 piger og 156 drenge). Andre relevante deskriptorer 
fremgår af nedenstående tabel: 
 

klassetrin matematikere sproglige HF-elever Sum 
1.g 79  44  123 
2.g 101   101 
3.g 61  36  97 
1. HF   20 20 

 241 80 20 34159  
                    Tabel 6.1: Sammensætningen af undersøgelsens sample 

 
Matematiske og sproglige studenter indgår med tilstrækkelig vægt til at være 
synlige i analysen. HF-segmentet er til gengæld ikke for stort. Fordelingen henover 
klassetrin synes at sikre, at træk fra alle trin/aldre vil kunne indgå med vægt. 
Den familiemæssige baggrund blandt samplets unge bidrager til deres habitus og 
værdistruktur via primærsocialiseringen. Særligt vigtige aspekter af den 
familiebaggrunden indfanges med Bourdieu’s begreb om ’kulturel kapital’ 
(Bourdieu, 1986). Bourdieu’s egen foretrukne indikator for kulturel kapital var 
forældrenes uddannelsesmæssige baggrund, bl.a. fordi den integrerer to af hans 
kapitalformer, henholdsvis ’institutionalized’ og ’embodied’ kapital. Bourdieu 
opererer også med en tredje form for kulturel kapital, i form af såkaldt ’objectified’ 
kapital. En hyppigt brugt indikator for denne kapitalform er mængden af bøger i 

                                              
58 Der efter danske forhold er en ’storby’ 
59 2 elever havde angivet andet end de anførte klassetrin – og falder derfor udenfor tabellen. 
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hjemmet (se fx (Turmo, 2004)). I tabellen nedenfor er disse kapitalindikatorer brugt 
for at få indtryk af diversiteten i elevbaggrunden: 
 

Højeste uddannelsesbaggrund i 
hjemmet 

 Index for bøger i 
hjemmet60 

folkeskole 2.6 % 3.2 
Erhvervsfaglig uddannelse 7,3 % 4.0 
Gymnasial uddannelse 4,7% 4.1 
Mellemlang videregående 26,2% 4.6 
Lang videregående 43,2% 6.0  

 
Tabel 6.2: Den uddannelsesmæssige familiebaggrund for samplets unge 

 
Med den lave repræsentation af børn af lavtuddannede forældre forekommer 
diversiteten begrænset. Tallene udtrykker imidlertid først og fremmest et generelt 
højt uddannelsesniveau i DK61. Der er slet ikke så mange lavtuddannede i 
forældre-aldersgruppen! Dertil kommer, at der fortsat er en høj grad af social 
reproduktion i det danske uddannelsessystem (se fx (Jensen et al., 1997; Hansen, 
1995). Det almene gymnasium (og HF) har traditionelt vægtet studieforberedende 
aspekter højt og været anset for ’vejen’ til de mellemlange og videregående 
uddannelser. Derfor har skoleformen været attraktiv for børn af forældre med et 
højt uddannelsesniveau og tilsvarende høje aspirationer på deres børns vegne. 
Forældre og børn med andre aspirationer har derimod – bevidst eller ubevidst – 
foretrukket andre ungdomsuddannelser. Det afspejles bl.a. i en sammenligning 
mellem stx- og htx-elevers baggrund af Andersen og Nielsen (Andersen and 
Nielsen, 2003). Generelt må man sige, at det almene gymnasiums elever har en 
privilegeret baggrund, hvad angår mængden af kulturel kapital. Og derfor 
udspænder samplet formentlig ganske godt den eksisterende diversitet indenfor de 
almengymnasiale uddannelser.  
 
Yderligere 27 matematiske 1.g-elever udfyldte værdidelen af spørgeskemaet i en 
papirudgave i forbindelse med den participant-research jeg foretog (jf. Bilag til 
indledningen, forskningsaktivitet 4). Derfor vil dele af databehandlingen basere sig 
på 370 elever.  
 

6.2.1 Survey-instrumentet til undersøgelse af gymnasieelevers 
overordnede værdier. 

Distribution og indsamling af spørgeskemaet:  Den internetbaserede survey blev 
udarbejdet indenfor PLS Rambøll’s platform ’SurveyXact’. Her er konceptet, at den 
færdige version lægges ud på en særlig webserver (www.datafabrikken.dk)62. For 
at få adgang til undersøgelsen skal en respondent være i besiddelse af en 
individuel 12-cifret kode, som genereres af surveyindsamleren/forskeren. Som 
                                              
60 Der er brugt et index, hvor fx ’3’ svarer til intervallet 50-100 bøger, mens ’6’ modsvarer ’mere end 
500 bøger’. 
61 Fx har 80% af alle danske i aldersgruppen 40-50 år gennemført en gymnasial uddannelse. Det er 
i OECD-toppen. 
62 Her kan undersøgelsen pr. 19.5.2006 stadig (pr. 22.05.06) beses, såfremt man fx bruger 3385-
6957-6740 som respondentkode. 
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forsker kan man løbende følge indsamlingsstatus og uddrage ’mellemresultater’. 
Resultaterne kan udtrækkes i standardfilformatet ’csv’, eller i formater der direkte 
er tilpasset de forskningsmæssige statistikpakkerne SPSS eller SAS. Det sidste 
blev brugt her.  
 
Elevernes arbejde med spørgeskemaet: Via aftaler med rektor blev lærere og 
klasser involveret. Den enkelte klasses lærer sørgede for, at hver elev fik en side 
med en kort projektbeskrivelse samt en individuel 12-cifret respondentkode (se 
bilag 6.1). Herefter fulgte læreren i henhold til den medsendte instruks klassen til 
skolens computerlokale, hvor eleverne individuelt besvarede spørgeskemaet. I 
instruktionsskrivelsen til læreren blev det pointeret, at elevernes besvarelser var 
anonyme – og at enkeltskoler aldrig ville kunne identificeres i de offentliggjorte 
resultater. Yderligere var tidsrammen for den enkelte elevs besvarelse specificeret 
til maksimalt 45 min. I princippet var der dog mulighed for, at en elev i tidnød, eller 
med lyst til efterfølgende at ændre et afgivet svar, kunne genindtaste sin 
respondentkode og få fornyet adgang til besvarelsen. 
 
Survey-opbygningen:  
Selve spørgeskemaet indgår som Bilag 6.1 til opgaven. Heraf fremgår følgende 
struktur og indhold:  
a. Diverse baggrundsspørgsmål (køn, klasse, klassetrin, linie, forældres 

uddannelsesbaggrund, bogbestanden derhjemme). 
b. Schwartz’s Value Survey (’SVS’, i min danske oversættelse og udvidet med 

4 ekstra items inspireret af T. Ziehe’s tre typer af ’søgemønstre’ hos 
senmoderne unge (Ziehe, 1985)). Instrumentet er kvantitativt, idet 
elevsvarene angives på Likert-skalaer. Som undersøgelsens helt centrale 
værdi-instrument vil SVS blive deklareret mere udførligt nedenfor.  

c. ”Hvad er dit mål med at gå i gymnasiet?” (6 items + en åben ’Andet’-rubrik) 
d. ”Hvad synes du alle bør vide noget om, for at leve i og begå sig i verden af i 

dag?”.  Et spørgsmål med åbent svarformat og en dobbelthed, som sigtede 
på både at indfange en dannelsesrettet videnskomponent (’leve i’) og en 
mere nyttig/instrumentel komponent (’begå sig i’).  

e. ”Hvilke krav synes du, at.lærerne i gymnasiet med rimelighed kan stille til 
dig?  5 spørgsmål taget fra Beck og Gottlieb’s undersøgelse ”Elev/student - 
en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet studiekompetence”    
(Beck and Gottlieb, 2002). 

f. ”Hvilke gymnasiefag holder du p.t. mest af?” henholdsvis ”Hvilke gymnasiefag 

er du p.t. mest træt af?”.  

g. ”Hvor vigtige er følgende aspekter for dig i forhold til dit fremtidige job?” . 20 
spørgsmål til belysning af de unges forestillinger og præferencer i relation til 
fremtidige jobs. Spørgsmålene er i meget høj grad inspirerede af ROSE-
undersøgelsens klynge af spørgsmål om ’My future job’ (Sjøberg and 
Schreiner, 2005). 13 spørgsmål er meget direkte oversat, mens et par andre 
er nært beslægtede med ROSE-spørgsmål. I udvælgelsen af relevante 
ROSE-items har jeg bl.a. skelet til, at den aktuelle targetgruppe er et par år 
ældre end ROSE-målgruppen.  
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Omdrejningspunktet i spørgeskemaet er instrumentet SVS til måling af elevernes 
generelle værdistruktur. Komponenterne c. til g. er tilføjet for at belyse 
sammenhængen mellem generelle værdier og mere kontekstualiserede 
præferencer og evalueringer, jf. forskningsspørgsmål Q3’.  
 
Schwartz’s Value Survey (SVS) – på dansk: 
Værdiundersøgelsen er foretaget med min danske oversættelse af SVS. SVS blev 
først præsenteret og dokumenteret i (Schwartz, 1992), og siden har instrumentet 
samt den underliggende teoribygning opnået høj status og været udgangspunkt for 
megen forskning vedrørende individuelle og kulturelle værdier. Fx anfører 
Lindeman et al (Lindeman and Verkasalo, 2005 p.157): ”The most commonly used 
method in recent value research is Schwartz’s Value Survey, which is based on 
Schwartz’s value theory”. Betydningen af Schwartz’s arbejde fremgår også af Oishi 
et al ((Oishi et al., 1999 p.162): ”Schwartz’s (1992) theory of values is at present 
the most comprehensive theory of values, and has been widely used in cross-
cultural studies (diverse referencer)as well as in within-culture studies…”. Der er 
altså tale om et betydningsfuldt teoribaseret værdiinstrument, som allerede ved 
præsentationen var valideret på lærer- og elevsamples i 20 lande (N ca. 8500).  
 
Spørgeskemaet omfatter 56 værdier, hver især operationaliseret i et enkelt 
spørgsmål. Heraf er 30 såkaldte terminal values (efter (Rokeach, 1973) 
genkendelige ved at være substantiver), mens resten er instrumentale 
(adjektiver)63. Gennemgående består et spørgsmål af den generelle værdi og en 
forklarende frase i en efterfølgende parentes, fx ’Influential (having an impact on 
people and events)’. Respondenterne skal rate hvor vigtig  værdien er ”As a 
guiding principle in my life” på en 9 punkts Likert skala fra ’of supreme importance’ 
(7) til ’no importance’ (0), og med mulighed for direkte at angive opposition 
’opposed to my values’ (-1)64.  
 
Schwartz’s analyser viser, at listen med de 56 spørgsmål er ’encompassing 
virtually all the types of values to which individuals attribute at least moderate 
importance’ (Schwartz, 1992 p. 59). Listen påstås ikke at være fuldstændigt 
udtømmende, men angiveligt tæt på, selv for en tværkulturel betragtning.  
 
Schwartz viser empirisk, at der henover kulturer er et temmelig stabilt mønster, der 
lader visse værdier fremstå som beslægtede, mens andre konsekvent synes at 
være i opposition til hinanden. Det er det, han betegner som ’værdistrukturen’. Ud 
fra teoretiske overvejelser ender han med at opdele værdistrukturen i 10 
segmenter, som hver især forbindes med en bagvedliggende ’motivational type’. 

                                              
63 Schwartz m.fl. godtgør, at denne opdeling reelt er indholdsløs. Empirisk viser det sig ikke at gøre 
nogen forskel, såfremt man skifter fra én type formulering til den anden. Det har jeg udnyttet, 
således at jeg i mine formuleringer har valgt den form, som jeg anså for mest forståelig og mindst 
’højstemt’.  
64 Grundet en beklagelig korrekturlæsningsfejl blev den danske version udført med en 8 
punktsskala med ”of supreme importance” (6). Principielt er det suboptimalt, men i praksis afføder 
det ingen bekymring. Skalaen er ganske uddifferentieret endda - og argumenterne for et lige antal 
svarmuligheder er akkurat lige så tungtvejende, som for et ulige antal. 
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De grundlæggende motivationstyper og deres værdiindhold (’value-content’) 
fremgår af følgende figur, som er taget fra (Schwartz, 1992): 
 

 
Figur 6.3: Værdier og 'motivational types', Smallest Space Analysis, Schwartz (1992) 

 
Her ser man fx, at motivationstypen ’self-direction’’ karakteriseres af værdierne 
’self-respect’, ’choosing own goals’, ’creativity’, ’curious’, ’independence’ og 
’freedom’. Motivationstypen ’Self-direction’ er ifølge både teori og empiri konsistent 
i opposition til motivationstyper som ’Security’ og ’Tradition’. Værdistrukturen er i 
det hele taget så regulær og interpreterbar, at Schwartz kan indordne den under to 
basale (hyper)dimensioner, henholdsvis ’self-enhancement vs. self-transcendence’ 
og openness to change vs. conservation’.  
 
To forhold skal uddybes i forhold til Schwartz’s oprindelige arbejde: i første 
omgang er det hans intention at validere værdiinstrumentet og de universale træk 
ved værdistrukturen. Han når frem til, at værdier målt med dette instrument falder i 
samme beslægtede bundter og med samme relative positioner, (næsten) uanset 
land. Dermed har vi et universalt brugbart instrument, som kan bruges til at måle 
de lokale forskelle m.h.t. hvor vigtige de gennemgående værdibundter er i 
kulturkredsen. Den universale struktur er altså ikke i modstrid med lokale 
værdiprioriteringer. 
  
Den anden kommentar vedrører Schwartz’s  brug af en særlig slags 
multidimensional scaling (Gutman’ ’Smallest Space Analysis’, SSA), samt 
’configurational verification’  (Schwartz, 1992 p.21) som fortolkningsprocedure.  
Det komplicerede er i realiteten at tegne grænserne mellem distinkte bundter. 
Processen indebærer fortolkning, og Schwartz anfører selv, at den forudsætter en 
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’a priori theory (p. 45). Senere skriver han: ‘partition lines in the SSA represent 
conceptually convenient decisions about where one type of motivation ends and 
another begins. Because the array of values represents a continuum of 
motivation,the precise locations of the partition lines are arbitrary’ (p.45).  
Fortolkningsproceduren er ikke særlig gennemsigtig – og det forekommer mig 
uklart, hvorfor Schwartz ikke anvender faktoranalyse til at konstruere sine 
’motivational types’. Faktoranalysen vil være bekendt af flere læsere, og 
udenforstående kan checke fortolkningerne ved blot at få adgang til ’factor-
loadings’. Derfor har jeg valgt at anvende faktoranalyse i min egen analyse, selvom 
der foreligger tilgængelige SSA-procedurer. Som en del af min analyse vil jeg 
sammenholde den etablerede faktorstruktur med Schwartz’s generelle SSA-
værdistruktur. 
 
Endelig bør jeg kommentere de 4 ekstra spørgsmål jeg har føjet til SVS 
(værdispørgsmål 57-60). Dette er primært sket ud fra et ønske om, empirisk at 
kunne efterprøve betydningen af de tre ’søgemønstre’ som ungdomssociologen T. 
Ziehe har postuleret gyldige for senmoderne unge. Søgemønstret ’Subjektivering’ 
er hos Ziehe nært forbundet med behovet for accept og en opmærksomhed på 
egne identitetsskabende processer. Disse aspekter er ikke synlige i SVS-
spørgsmålsbatteriet. Derfor tilføjelsen af spørgsmål 57 og 58. Tilsvarende hævder 
Ziehe, at tidens unge som et værn mod senmoderniteten paradoksalt også søger 
mening og sammenhæng – et søgemønster som han betegner som 
’ontologisering’. Spørgsmål 59 er tilføjet for at have et ekstra spørgsmål tl at 
indfange ontologiseringsaspektet.  

6.3 Analyse og resultater vedrørende unges generelle 
værdistruktur. 
Nedenfor vil jeg gradvist udvikle analysen af unges generelle værdistruktur (del A i 
den skematiske oversigt i figur 6.2). Den indkredsende tilgang betyder, at analyse 
og resultater væves sammen i fremstillingen. 

6.3.1 Den simple værdianalyse - hvor højt rangeres enkeltværdier 
blandt de unge? 

Indledende afklaringer omkring svarkategorier og normalfordeling af svar: 
Schwartz anvender svarkategorien ’Stik imod mine værdier” uden uddybende 
kommentarer – og øjensynligt på lige fod med de øvrige svarmuligheder. Dette 
giver imidlertid anledning til en vis skepsis, da svarkategorien faktisk er utypisk i 
formuleringen. Rent semantisk forekommer springet fra ’Ikke vigtigt for mig’ (’0’) til 
’Stik modsat mine værdier’  (’-1)’ ganske meget større end det tilsvarende spring 
én svarkategori opad. Derfor er det relevant at checke, om eleverne opfatter ’-1’-
svarmuligheden som en ekstrem markering - eller om svarene her ligger i naturlig 
forlængelse af den normalfordeling, som de øvrige svar (ideelt set) foranlediger? 
For at undersøge dette forhold har jeg lavet Normal Quantil-Quantil Plots (’Q-Q 
plots’) for samtlige spørgsmål. Plottet afbilder de faktiske empiriske quantiler som 
funktion af ideale værdier for en normalfordeling med den empiriske middelværdi 
og varians. Hvis dataene faktisk modsvarer en normalfordeling vil man få en ret 
linie gennem (0, middelværdi). Nedenfor vises Q-Q-plottet for det sidste 
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værdispørgsmål, som et ganske repræsentativt eksempel. Grafen indikerer, at ’Stik 
imod mine værdier’ opfattes som en naturlig extrapolation af de øvrige 
svarmuligheder. Plottet viser også, at dataene er så tæt på at være 
normaltfordelte, som almindelige spørgeskemadata nogensinde bliver det65. I 
enkelte spørgsmål (fx ’skønhed’, ’frihed’ og ’anerkendelse’) kan man aflæse 
afvigelser fra normalfordeling direkte af Q-Q-plottet. Det betyder, at man i 
tilknytning til disse spørgsmål må være noget varsom med at anvende statistiske 
procedurer, som forudsætter en sådan fordeling. Konkret betyder det, at fx 
signifikansniveauer fra ANOVA-analyse på netop disse spørgsmål skal tages med 
forbehold. 
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Figur 6.4: Q-Q-plot for et typisk spørgsmål (værdien ubesværethed) 

 
De unges prioritering af enkeltværdier: 
Da vi lige har argumenteret for, at samtlige svarkategorier indgår i én 
sammenhængende fordeling, kan man bruge gennemsnittet til at udtrykke de 
unges tilslutning til den enkelte værdi. I Bilag 6.2 er gennemsnitstilslutningen for 
hver af de 60 værdier listet i den rækkefølge de dukker op i SVS. Usikkerheden på 
den enkelte værdi (’standard error on mean’) ligger i intervallet fra 0.07 til 0.11. Der 
er således tale om et stort og meget reelt spænd i prioriteringer fra den lavest 
prioriterede ’Magt over andre’ (gennemsnit 1.07) til den højeste værdi ’Venskab’ 
(gennemsnit 5.37).  
 
Jeg vil især hæfte mig ved de 10 højest prioriterede værdier, som fremgår af tabel 
6.3: 

                                              
65 En diskret fordeling med få svarmuligheder har svært ved at opfylde hard-core statistiske kriterier 
(fx giver en udregning af Shapiro-Wilkins teststatistik W=0.95 (fremfor mod idealt 1.00) for et af de 
almindeligt pæne spørgsmål (ifølge Q-Q-plot). Det betyder, at nulhypotesen for strikt normaltfordelte 
data ikke er opfyldt). 
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Værdi Gennemsnit 

Venskab 5,37 

Frihed 5,13 

Loyalitet 5,07 

Tryghed i familien  5,05 

Sundhed 4,99 

Ansvarlighed 4,78 

Ærlighed 4,63 

(At kunne vælge) egne mål 4,61 

Et spændende liv 4,59 

Selvrespekt 4,56 

Tabel 6.3: Top 10 over storby-unges højest prioriterede værdier 
 
Allerede i denne simplest mulige analyse tegner der sig et billede af unge spændt 
op mellem individualistisk ’self-enhancement’ (frihed, at kunne vælge egne mål, 
selvrespekt, (personlig) sundhed) og ’self-transcendence’ (venskab, loyalitet, 
tryghed i familien). En del af disse selvoverskridende aspekter modsvares meget 
godt af træk ved de ’pure relations’, som Giddens indfører og perspektiverer (i 
(Giddens, 1991)). Samtidig fornemmer man en spænding mellem traditionelle 
dyder såsom ærlighed, ansvarlighed og en mere moderne, ekspressiv rettethed 
mod ’det spændende liv’. Schwartz’s basale dimensioner mere end anes således 
ved en første betragtning. 
 
De 10 lavest prioriterede værdier hos storbyungdommen fremgår af tabel 6.4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mest bemærkelsesværdigt er det måske, at de unge absolut ikke prioriterer 
samhørighed med naturen højt. Her springer to forklaringsmodeller umiddelbart i 
øjnene. En mulighed er, at de unge gennem deres tilværelse i storbyen aldrig har 
nået at få et forhold til og en fortrolighed med natur, og derfor ikke vægter 
natursamhørighed højt. Alternativt kan de unge i folkeskolens natur-teknikfag lidt 
for ofte have mødt en normativ og pædagogisk version af ’hvordan-eens-forhold-til-
natur-bør-være’. Det kan have fået dem til at tage afstand fra de netop sådanne 

Værdi Gennemsnit 

At værne om dit image 2,52 
Respekt for traditioner 2,49 

Mådehold 2,47 

Autoritet 2,45 

At affinde dig med din plads 2,37 

Velstand 2,34 

Ubesværethed 2,11 

At være eet med naturen 1,9 

Fromhed 1,13 

Magt over andre 1,07 

Tabel 6.4: Bund 10 - storby-unges lavest prioriterede værdier 



Kapitel 6.  Værdier og værdiorienteringer blandt senmoderne storby-unge – generelt og i kontekster 
af relevans for fysikfaget (systematisk studium af værdi-rationale CBC’er, del A og B). 

 150 

’politisk korrekte’ værdier. Den lave rating er påfaldende eens henover 
ungdomsgruppen.  
Den lige så lave rating for værdier som ’autoritet’  og ’magt’ indikerer en 
antiautoritær orientering hos de unge. Det er ’Direkte imod’ værdierne hos knap 20 
% af de unge. De ønsker ikke at ¨pådutte’ nogen noget. Til gengæld vil de heller 
ikke selv begrænses af traditioner eller affinde sig med eksterne begrænsninger 
eller fx en norm om mådehold.  
Endelig er det også et markant træk, at den store gruppe af unge ikke efterstræber 
materiel ’Velstand’.  
  
Opsummerende og lidt skarpere kan man  udpege tre grupper af generelle 
værdier, som man i særlig grad bør være opmærksom på i fortsættelsen.  
 

• Særdeles højt prioriterede værdier (gennemsnit over 5):  
Venskab, Frihed, Loyalitet, Tryghed 

 
• Højt prioriterede-værdier (gennemsnit i intervallet 4.5-5.0):  

Sundhed, Ansvarlighed, Ærlighed, Vælge egne mål, Et spændende liv, 
Selvrespekt, Tilhørsforhold og Succes (de sidste to ligger lige udenfor Top 
10-listen). 

 
• Særdeles lavt prioriterede værdier (gennemsnit under 2) forekommer i 

forskellige varianter: Magt, Fromhed og At være ét med naturen.  
 
Kønsspecifikke værdiprioriteringer?:  
Jeg har tidligere fremsat hypotesen, at unge er kulturelt individualiserede, at de 
alligevel har betydelige fælles værditræk - og at værdistinktioner formentlig i lige så 
høj grad følger skillelinier i de unges subkulturer som traditionelle skillelinier, efter 
køn og alder. I dette afsnit vil jeg kort omtale betydningen af køn og alder – som en 
slags check på hypotesen.  
 
I tabel 6.5 er de unges værdiprioriteringer anført kønsopdelt. I de tilfælde, hvor der 
er tale om signifikante forskelle er det angivet, hvilken gruppe der rater højest, 
ligesom signifikansniveauet er markeret symbolsk66. 
 
Det fremgår af de sammenstillede tabeller, at pigerne rater deres vigtigste værdier 
højere end drengene. Det viser sig at være et generelt træk: i 29 af SVS-værdierne 
er der signifikant forskel på pigers og drenges ratings – og i 26 af disse ligger 
pigerne højest. Det allermest kønsspecifikke synes dermed at være pigernes 
større lyst til at vedkende sig værdier ’som ledetråde i deres liv’. 
 
 

                                              
66Gruppesammenligningerne er foretaget som ANOVA med SAS proceduren PROC GLM. 
Beregning af signifikansniveauet forudsætter normalfordelte data. I tilfældet med værdien Frihed er 
dette ikke opfyldt. Middelværdierne er imidlertid så tætliggende, at der umuligt kan være tale om en 
signifikant forskel.  
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Pigernes ’Værdi-
Top12’  

Delta (♀-♂) Drengenes 
’Værdi-Top12’  

Delta (♀-♂) 

1. Venskab 5.68       0.69 **** 1. Frihed 5.10        0.05        
2. Tryghed (familie) 5.49       0.98 **** 2. Venskab 4.99 0.69 **** 
3. Loyalitet 5.28       0.46  *** 3. Sundhed 4.83 0.28     * 
4. Frihed 5.15       0.05         4. Loyalitet 4.81       0.46  *** 
5. Sundhed 5.12       0.28     * 5. Nydelse 4.53       -0.36   ** 

6. Ansvarlighed 5.11 
      
      0.29     * 

6. Tryghed 
(familie) 4.51 

 
0.98 **** 

7. Ærlighed 4.97 
      0.75 **** 7. Et spændende 

liv 4.46 
        
       0.23 

8. Kærlighed (dyb) 4.95       1.11 **** 8. Succes 4.43        0.13 
9. Tilhørsforhold 4.80       0.60  *** 9. Intelligens 4.41       -0.60 *** 
10. (At kunne vælge) 
egne mål 4.79 

       
      0.41  *** 10. Ansvarlighed 4.39 

      
      0.29     * 

11. Selvrespekt 4.73 
       
      0.38    ** 

11. (At kunne 
vælge) egne mål 4.38 

       
      0.41  *** 

12. Et spændende liv 4.70       0.23 12. Selvrespekt 4.35       0.38    ** 
* p<0.05    ** p<0.01   ***p<0.001   ****p<0.0001  

 
Tabel 6.5: Værdi-prioriteringer – kønsopdelt og komparativt 

 
Når man ser bort fra dette træk, er der en påfaldende lighed mellem værdierne på  
pigernes og drenges ’Værdi-Top12’. Således er 5 ud af de 6 højest prioriterede 
værdier identiske. Kun 3 værdier er ikke gengangere på de to lister: pigernes 
prioritering af ’Ærlighed’, ’Kærlighed’ og ’Tilhørsforhold’ er hos drengene byttet ud 
med ’Nydelse’, ’Succes’ og ’Intelligens’. Disse punktvise kønsforskelle antyder, at 
piger og drenge stiller i naturfagsundervisningen med noget forskellige 
forventninger. Alligevel må det være en pointe, at fællestrækkene m.h.t. 
værdiprioriteringer hos drenge og piger klart synes at overskygge forskellene. 
Analysen retfærdiggør, at man undlader at foretage basisanalysen kønsopdelt. 
 
Værdier på forskellige klassetrin i det almene gymnasium:  
Undersøgelsen er som bekendt ikke longitudinal, men omfatter tværsnit af de tre 
gymnasieårgange. De tendenser til udvikling man ser er altså ikke personlige, men 
tværsnitlige. Klassetrin og alder følges for en tværsnitlig betragtning tæt ad. Den 
typiske 1.g’er kan således anslås til at være 16-17 år, den typiske 2.g’er til at være 
ca. ét år ældre o.s.v.  
 
Når man sammenholder værdierne for de tre klassetrin er der signifikante 
forskelle67, som tegner et konsistent udviklingsmønster. Det er påfaldende og 
systematisk at den yngste årgang vægter ”gode gammeldags dyder” højere end de 
andre, i særdeleshed højere end 3.g’erne. Med ’gammeldags dyder’ menes fx 

                                              
67 Typisk signifikansniveau p<0.05 
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værdier som ’Social orden’, ’Høflighed’, ’Tilbageholdenhed’, ’Tryghed’, 
’Mådeholdenhed, ’At vise forældre og ældre respekt’ og ’Fromhed’. Alle disse 
værdier hører til i den lavt ratede ende hos ungdomsgruppen under ét. Til gengæld 
prioriterer 1.g’erne ’Velstand’, ’Kunnen’ , ’Nydelse’ og ’Miljøbevidsthed’ lavere end 
3.g’erne. Kun én af disse hører til blandt ’Top12’-kandidaterne. Sammenfattende 
kan man sige, at der synes at ske en udvikling i værdierne henover 
gymnasieforløbet, en slags personlig frigørelsesproces, hvor den personlige 
forsigtighed smides, og bindinger i form af traditioner, religion og respektfulde 
omgangsformer nedtones. Men: det er påfaldende, at ’kernen’ i form af ’Top12’-
værdierne ikke undergår synlige forandringer. Der synes at være en relativt stabil 
kerne af  ’ungdomsværdier’, som allerede synes internaliseret hos eleverne et halvt 
år inde i ungdomsuddannelsen. Der findes så vidt jeg ved ingen direkte 
sammenlignelige undersøgelser. I en portugisisk tværsnitsundersøgelse (Menezes 
and Campos, 1997) undersøgtes værdistrukturen hos tre aldersforskudte tværsnit: 
elever i ’upper secondary’ (gennemsnitsalder 16.6 år), universitetsstuderende 
(gnmsnt.alder 24.0) og lærere i ’upper secondary’ (gnmsnt.alder 30.1). Over dette 
spænd på ca. 15 år i tværsnittene hedder det : ”Results reveal the validity of the 
predefined motivational types on the three samples although there are some 
structural variations between the samples.” (p. 55). I denne undersøgelse udviser 
samplet af ‘upper secondary students’ størst afvigelse fra Schwartz’s 10 distinkte 
typer med et fastlagt værdiindhold. Væsentligst flyder dimensionerne 
’Universalism’ og ’Benevolence’, henholdsvis ’Stimulation’ og ’Self-Direction’ 
sammen hos denne yngste gruppe. Forfatterne ser dette i et individuelt 
udviklingsperspektiv, hvortil hører såvel Piaget’s kognitive stadier som Selman’s 
(1980)’ teori om ’The growth of interpersonal understanding’ (Selman, 1980). 
Personligt føler jeg mig aldrig rigtigt overbevist af forfatternes argumentation om 
kognitiv udvikling som forklaringsbaggrund. De forskellige samples repræsenterer 
forskellige livsfaser med afgørende forskellige socio-kulturelle forhold (hjemme-
/udeboende, erhvervsaktive/ikke aktive, med/uden egen familie o.s.v.) – hvilket for 
mig at se er en mere sandsynlig baggrund for de observerede forskelle. I hvert fald 
kan udviklingen i mine egne tværsnit fint forstås indenfor rammerne af en sådan 
socio-kulturel forklaringsmodel.  

6.3.2 Faktoranalysens værdiorienteringer – mønstre i 
mangfoldigheden af værdier 
Med sine ’motivationstyper’ samler Schwartz empirisk og teoretisk værdierne i 
beslægtede bundter, som man også kunne kalde værdiorienteringer. Da 
Schwartz’s værdistruktur er eftervist tværkulturelt, kunne jeg vel i princippet have 
overtaget værdibundterne i forbindelse med undersøgelsen her. Deraf ville jeg 
kunne konstruere et aggregeret værdiindex for hver motivationstype. Imidlertid har 
den tidligere omtalte portugisiske undersøgelse vist, at værdistrukturen netop hos 
elever i ’upper secondary’ på nogle punkter afviger fra det validerede mønster. 
Endvidere foretrækker jeg at anvende faktoranalyse til at fremkalde den 
underliggende værdistruktur, frem for SSA-metoden. Faktoranalysen indeholder 
ligesom SSA skøn og fortolkning, men kriterierne er kommunikerbare, og egentlig 
teori er der ikke behov for. Såvel SSA som faktoranalyse baserer sig på 
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underliggende korrelationsstrukturer, hvorfor resultaterne i form af bundter af 
beslægtede værdier burde være sammenlignelige.  
 
Faktoranalysen af værdier ’som ledetråde i elevernes liv’: 
Faktoranalysen på de 60 værdispørgsmål blev udført efter samme principper, som 
i foregående kapitel: det aktuelle antal af faktorer blev undersøgt via SCREE-plot 
og størrelsen af egenværdierne for den vægtede, reducerede korrelationsmatrix. 
SCREE-plottet indikerede 15 faktorer som et relevant antal,  mens Kaiser-Gutman-
kriteriet (egenværdi>1.00) angav 14 faktorer, som den formelle nedre grænse på 
antallet. Jeg har studeret de roterede (’Varimax’) ’factor-loadings’ for 14, 
henholdsvis 15 faktor-løsninger. Der er mindre forskelle, fx vil items som indgår 
med sammenlignelig vægt i flere faktorer kunne bevæge sig over/under en given 
tærskelværdi (det gælder fx værdien ’Sundhed’). Grundstrukturen er dog 
betryggende ens – og jeg har besluttet at anvende 15-faktorløsningen, som er 
forenelig med både SCREE-plot og essensen af Kaiser-Gutman-kriteriet. De 
detaillerede, roterede ’factor-loadings’ fremgår af Bilag 6.3, mens hovedpunkter og 
fortolkningen findes nedenfor.  
 

Fortolkning af faktoranalysen: 
Af overskuelighedsgrunde er de mest markante ’factor-loadings’ i tabellen 
farvekodet, således at de allerstørste (>0.60) er grå, mens andre betydningsfulde 
(intervallet 0.40-0.60) er lyseblå. Som man vil erindre er 0.40 en hyppigt anvendt 
tærskelværdi for konstituerende bidrag til en faktor. I tabellen forekommer der 
endvidere enkelte gult markerede ’factor-loadings’, tæt under 0.40-grænsen og 
relevante for den videre diskussion. 
 
I min analyse vil jeg primært interessere mig for faktorer, som enten indeholder 
særdeles højt/højt prioriterede værdier eller påfaldende lavt prioriterede værdier. 
Begge typer anses for at være kraftfulde udsagn om de unge i samplet.  
 
Faktorernes indhold af værdier er generelt fastlagt ud fra kriteriet: ’factor-loadings’ 
>0.40. Der er dog enkelte afvigelser og forhold, som fortjener uddybende 
kommentar: 

• Sundhed ses at være akkurat under tærskelværdien i tilknytning til hele tre 
faktorer – hvilket kunne være en dobbelt begrundelse for helt at se bort fra 
denne værdi. Imidlertid er det en højt prioriteret værdi hos de unge, uanset 
køn. Derfor vælger jeg trods alt at lade den indgå – i den faktor, hvor den 
efter min opfattelse passer indholdsmæssigt bedst, nemlig ’Autonomi-
Selvorientering’. De unges optagethed af sundhed kan ses som udtryk for 
en særlig slags kropslig selvorientering. 

• At vælge egne mål loader også lidt under tærskelværdien 0.40 – og helt 
som det var tilfældet med Sundhed, er der tale om en højt prioriteret værdi, 
som jeg gerne vil have repræsenteret. Den loader klart kraftigst på faktoren 
’Autonomi-Selvorientering, og er indholdsmæssigt i smuk 
overensstemmelse med resten af værdierne i denne faktor. Derfor vælger 
jeg at lade den indgå her. 
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• Intelligens loader over tærskelværdien både i faktor 2 og faktor 5, men 
kraftigst i den første. Overlappet er ikke så overraskende, da både Schwartz 
(i visse samples) og Menezes et al (i ungdomssamplet) ser tendenser til 
sammenfald af motivationstyperne Achievement og Power. Disse 
modsvarer indholdsmæssigt faktorerne 2 og 5 i min undersøgelse. Valget 
står nu mellem at droppe Intelligens eller tage den med, hvor den loader 
kraftigst. Modsat tidligere vælger jeg så, at droppe værdien. Dels fordi den 
er knapt så højt prioriteret hos de unge – og dels fordi faktor 2 allerede 
indeholder komponenterne Kunnen og Visdom, som indholdsmæssigt 
trækker samme vej.  

 
På dette grundlag når jeg frem til 9 faktorer som betydningsfulde, når man skal 
karakterisere værdierne hos samplets storbyunge (se tabel 6.6). Disse 9 faktorer 
omfatter samtlige værdier fra Top12-listen over højest prioriterede værdier, samt 
alle de påfaldende lavt prioriterede værdier.   

Faktor Indeholder 
værdier 
som 
prioriteres
: 

Værdi-indhold Interpretation Reliabiltet 
(Cronbach 
alpha) 

1 Særdeles 
højt 

Loyalitet, Ærlighed, 
Venskab, Ansvarlighed, 
Tryghed 

Samværs-
relationer 

0.73 

2 Relativt 
højt 

Ambitioner, Succes, 
Kunnen, Pligtopfyldelse, 
Visdom 

Videns-
performance 

0.69 

3 Højt Et spændende liv, At 
turde, Nydelse, Variation 

Potensering 0.69 

7 Højt Accept, Anerkendelse, 
Tilhørsforhold, (Mening) 

Identitets-
relationer 

0,62/0.6768 

9 Højt  Harmoni, Selvrespekt, 
Frihed, 
Behovsopfyldelse, 
(Sundhed), (At vælge 
egne mål) 

Autonomi-
Selvoriente-
ring 

0.67 

5 Lavt Autoritet, Indflydelse, 
Magt, Velstand 

Magt 0.67 

6 Lavt Tradition, Fromhed, 
Respekt for forældre og 
ældre 

Tradition 0.67 

11 Lavt Mådehold, 
Ubesværethed, At 
affinde sig, Værne om 
image, Beskedenhed 

Mådehold 0.59 

13 Lavt At være ét med natur, 
Miljø-bevidsthed 

Miljø-
orientering 

0.64 

 
Tabel 6.6: De betydningsfulde værdiorienteringer – interpretation og reliabilitet af faktorerne 

 

                                              
68 Værdierne gælder henholdsvis med og uden Mening i skalaen. 
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De anførte Cronbach-alpha-værdier viser, at de fleste faktorer på rimeligt 
tilfredsstillende vis udgør pålidelige skalaer. Som diskuteret i foregående kapitel 
anvender man ofte en vejledende ά-grænseværdi på 0.7, men accepterer mindre 
værdier for skalaer med få items. Faktoren Miljø-orientering med kun 2 items har 
således en fuldt tilfredsstillende inter-item-korrelation. To faktorer giver imidlertid 
grund til bekymring: I faktoren Identitets-relationer trækkes pålideligheden ned af 
værdien Mening, som kun har en middelkorrelation med de andre på 0.24 (mod de 
ønskelige 0.4). Det får mig til at droppe ’Mening’ fra denne faktor. Værst er 
pålideligheden for faktoren Mådehold, hvor der generelt er tale om relativt lav inter-
item-korrelation. Problemet kan altså ikke løses ved at eliminere enkeltværdier fra 
skalaen. Da faktoren indeholder adskillige af de markant lavest-prioriterede 
værdier, vælger jeg trods alt at bevare faktoren i den videre analyse.  
 

6.3.3 Diskussion af værdiorienteringerne og deres relation til 
Schwartz’s motivationstyper. 
Faktoranlysen har resulteret i et sæt af betydningsfulde værdiorienteringer, mens 
Schwartz’s oprindelige kombination af teoretiske overvejelser og SSA resulterede i 
motivationstyper med et bestemt værdiindhold. Jeg vil i det følgende søge at 
afdække og diskutere overensstemmelsen mellem de to sæt af sæt af 
værdimønstre.  
 
Samværsrelationer (faktor 1): Værdierne i denne ekstremt højt prioriterede faktor 
handler alle om andre-rettede og uegennyttige aspekter af de relationer de unge 
vægter højt. Når man som ung er henvist til en konstant identitetsskabelse, 
gennem at spille sig selv ud i det sociale rum (Goffman’s ’performances’) og 
årvågent registrere andres reaktioner (Riesman’s andre-styrede ’radar’-metafor), 
så er det et ultimativt gode, at det sker via relationer karakteriseret ved netop disse 
kvaliteter. I dette lys forekommer det særdeles forståeligt, at værdierne anses for 
så væsentlige. Med undtagelse af Tryghed indgår alle værdierne i øvrigt i 
Schwartz’s Benevolence-motivationstype.  
 
Videns-performance: Værdierne kobler viden (Visdom)69 og Kunnen med 
præstationsorientering i form af Ambitioner  og Succes. Tilmed sker er dette også 
parret med villighed til at ’passe sine ting’. Faktoren sammenfatter, hvad mangen 
en lærer vil anse for den ’ideale skolekode’. Visdom og Pligtopfyldelse tilhører hos 
Schwartz andre motivationstyper end Achievement, hvor resten af resten af 
værdierne ellers hører til. 
 
Potensering: T. Ziehe definerer søgemønstret ’potensering’ på følgende vis (Ziehe, 
1989b p.20)): ”At potensere vil sige kunstigt at fylde noget med betydning. Det, 
man søger er ikke nærhed og ikke sikkerhed, men intensitet.” Indholdet af denne 
faktor udtrykker forskellige varianter af en sådan intensitetsdyrkelse. Nydelses-
komponenten ligger i Schwartz’s Hedonism-motivationstype, mens de andre tre 
falder i nabofacetten Stimulation.  

                                              
69 samt en snert af kognitiv formåen via den udeladte Intelligens 
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Identitets-relationer: Hvor den foregående faktor vedrørende relationer handlede 
om kvaliteten af samværsformerne, fortolker jeg denne faktor som udtryk for det 
personlige udbytte, i et identitetsperspektiv. Accept, Anerkendelse og 
Tilhørsforhold angiver i hvert fald tre væsentlige typer af ego-rettet udbytte, som en 
person kan opnå gennem relationer. Af reliabilitetsårsager besluttede jeg ovenfor 
at fjerne Mening fra denne faktor. Mening,  i betydningen ’at kunne se et formål 
med det hele’, ville for så vidt have været en interessant ’sidebygning’ på de 
øvrige. At den dukker op i denne faktor kunne tolkes derhen, at Meningen netop for 
de unge i denne livsfase fremstår, som dét de kan hente ud af relationerne. 
Sammenligning med Schwartz’s motivationstyper falder ved første øjekast 
mistrøstigt ud, idet Anerkendelse, Tilhørsforhold og Mening tilhører tre forskellige 
typer, som ikke engang alle er naboer. Hvorfor falder de så indenfor samme faktor i 
ungdomssamplet her? Uoverensstemmelsen er imidlertid ikke nødvendigvis stor: 
af Schwartz’s tabel IV (Schwartz, 1992 p.29) fremgår det, at disse tre værdier er 
blandt de dårligst fastlagte af alle (med ’type-korrekt’ indplacering i henholdsvis 23, 
20 og 15 (!) ud af 36 af de undersøgte internationale samples). Samtlige tre 
værdier kan faktisk – i nogle samples – falde indenfor motivationstypen Security 
(det sker i mindst 5 af de undersøgte tilfælde). Der er således næppe tale om en 
signifikant afvigelse fra Schwartz’s overordnede værdistruktur. 
 
Autonomi-selvorientering: Faktoren integrerer den personlige autonomi (Frihed, At 
vælge egne mål) med en orientering mod at have det godt med sig selv (alle andre 
værdier). Derfor den dobbelte betegnelse. Værdierne Frihed, Selvrespekt og At 
vælge egne mål tilhører alle Schwartz’s motivationstype Self-Direction, mens 
Behovsopfyldelse, Harmoni og Sundhed falder i andre motivationstyper. For de 
sidste gælder det også her en vis usikkerhed m.h.t. deres indplacering henover 
Schwartz’s samples, hvorimod Behovsopfyldelse hos Schwartz klart og konsistent 
udskilles fra autonomi-værdierne.  
 
Magt: Her er så den første af de lavt-prioriterede faktorer. Selve fortolkningen af 
faktoren forekommer ligetil: Indflydelse og Magt er koblet til Autoritet og Velstand i 
et reciprokt forhold. Indflydelse falder hos Schwartz i kategorien Achievement, 
mens resten falder i nabotypen Power. Overensstemmelsen er således betragtelig. 
 
Tradition: I denne faktor sammenblandes de nært beslægtede motivationstyper 
Tradition (tradition, fromhed) og Conformity (Respekt for forældre og ældre). Hos 
Schwartz er disse typer i opposition til Self-Direction, d.v.s. til autonomi og 
selvorientering. I undersøgelsen her kommer dette til udtryk i, at den ene type af 
værdier vægtes højt og den anden påfaldende lavt.  
 
Mådehold: De tre værdier Mådehold, At affinde sig og Beskedenhed hører 
indlysende godt sammen – og tilhører da også samme motivationstype hos 
Schwartz (Tradition). Faktoranalysen opsplitter rent faktisk denne motivationstype i 
to. Ydmygheden og den lave personlige profil synes empirisk at gå hånd i hånd 
med ønsket om at slippe nemmest muligt om ved tingene (Ubesværethed). Mest 
overraskende er det måske, at ydmygheden ledsages af et væsentligt ønske om 
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ikke at tabe ansigt (’Værne om dit image’, som hos Schwartz tilhører Security-
motivationstypen). De relativit få unge med en sådan værdiorientering ønsker 
hverken, at deres indsats eller deres person skal gøre sig bemærket – og da slet 
ikke på personlighedstruende måder.  
 
Miljø-orientering: De to værdier tilhører begge den lavt ratede ende af Schwartz-
typen Universalism. Resten af værdierne af Universalism-typen forekommer i 
nærværende undersøgelses faktor 4, som imidlertid holdes udenfor den nærmere 
analyse, da værdierne ligger i det umarkante middel-prioriteringsområde. 
 
Opsummering: Faktoranalysens værdiorienteringer overfor Schwartz’s 
motivationstyper. 
Faktoranalysen har frembragt 15 empiriske faktorer, mens Schwartz opererer med 
10 motivationstyper. Schwartz’s motivationstyper kan måske bedst betegnes som 
semi-empiriske, hvor antallet og arten af motivationstyper primært udspringer af 
Schwartz’s teorigrundlag. Hans empiriske undersøgelser har efterfølgende 
godtgjort, i hvilken udstrækning motivationstyperne indholdsmæssigt udspænder 
rummet af værdier, om de er distinkte og om deres teoretiske relative positioner 
holder stik. Det er værd at bemærke, at Schwartz’s teori for værdistrukturen 
tidligere har udviklet sig, idet der i perioder har været  7 motivationstyper og i andre 
11. Det er derfor ikke givet, at det nuværende teoretiske grundlags 10 typer 
angiver det endegyldige antal. Med en mere differentieret teori vil man fx skulle 
underinddele (nogle af) motivationstyperne. Det ville evt. kunne bringes i 
overensstemmelse med denne undersøgelses 15 empiriske faktorer. I realiteten er 
værdiernes relative placering (’værdistrukturen’) mere grundlæggende end 
opdelingen i bestemte segmenter.   
 
Analysen har fokuseret på de 9 mest markante faktorer. Disse har alle vist sig at 
være umiddelbart interpreterbare. I knap 2/3 af tilfældene tilhører værdierne i en 
faktor én og samme motivationstype i overensstemmelse med Schwartz. Der er 
således et betragtelig sammenfald mellem denne undersøgelses faktorer og 
Schwartz’s semi-empiriske værdistruktur.  
 
13 ud af 37 værdier indgår i faktorerne på en måde, som opleves som 
’mønsterbrud’ i forhold til Schwartz’s motivationstyper. Imidlertid er 5 af 
’mønsterbryderne’ værdier, som heller ikke i Schwartz’s egen undersøgelse 
placerede sig konsistent i overensstemmelse med den teoretiske forventning. Det 
er derfor svært at se disse afvigelser som reelle. 
 
De tilbageværende afvigelser kan fortolkes på forskellig måde: enten udtrykker de 
forskelle imellem analysemetoderne SSA og faktoranalyse – eller også udsiger de, 
at det aktuelle sample m.h.t. ca. 20% af værdierne er anderledes end Schwartz’s 
teori og internationalt midlede empiri. Begge analysemetoder baserer sig på 
korrelation, men det er næppe nok til at garantere identiske opdelinger af 
værdirummet. Det har imidlertid ikke været muligt at finde generelle, statistiske 
studier, der kan belyse ækvivalensen mellem de to metoder – og jeg vil afstå fra 
selv at forsøge at udrede dette. Feather (Feather, 1995 p.1147) omtaler løseligt 
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sine forsøg på at checke overensstemmelsen mellem værdistrukturer opnået via 
faktoranalyse og SSA70. Hans faktoranalyse på de 56 oprindelige værdier anføres 
at have givet 14 faktorer – og efter varimaxrotation viste det sig, at ”some of the 
rotated factors overlapped with the value types from the general circular solution, 
but others could be defined in terms of somewhat more differentiated subgroupings 
or in terms of rather different clusters”. Hans faktoranalyse på højere ordens 
værdier (den overordnede struktur) reproducerer overbevisende Schwartz’s 
udlægning. Jeg ser i disse kommentarer både en tilslutning til, at Schwartz på det 
overordnede plan har ret – og til at min egen empiriske undersøgelse kan være 
ganske valid. Resultatmæssigt modsvarer den ovenstående eksakt. 
Uoverensstemmelser med Schwartz må da henføres til at Schwartz’s teoretiske 
indplacering af enkeltværdier under motivationstyper ikke gælder 100% for mit 
lokale sample.  
 
Menezes et al (Menezes and Campos, 1997 p.67) fandt således afvigelser i 
værdistrukturen i et portugisisk sample af elever i ’upper secondary’ – selv når 
Schwartz’s egen SSA blev anvendt! Konkret var der tale om afvigelser for 12 ud af 
56 værdier hos netop denne gruppe, hvorimod der kun var ubetydelige afvigelser 
blandt universitetsstuderende og yngre lærere. Dette indikerer, at effekten ikke 
skyldes særlige lokale, portugisiske forhold, men snarere må forbindes med 
gruppen af unge. Afvigelser af denne størrelsesorden kan altså meget vel 
repræsentere interessante og karakteristiske træk ved ungdomsgruppen, hvilket jo 
sætter mine 20% afvigelser i et særligt perspektiv.  

6.3.4 Værdiorienteringer vs. andre relevante grundlæggende 
beskrivelser af, hvad der guider individets ’social action’. 

Schwartz’s teori omkring ’motivationstyperne’ fremhæver værdiernes funktion, som 
dét der motiverer handlinger (’social action’) og evalueringer. Der vil derfor 
rimeligvis kunne drages frugtbare paralleller til moderne motivationsforskning. 
Samtidig er værdier et centralt aspekt af identitetsdannelsen og udviklingen af 
Selv. Derfor vil det være relevant at  undersøge tilknytningsmulighederne i forhold 
til fx moderne ’Selv-psykologi’. Endelig har ungdomssociologien (fx ((Ziehe, 
1989b)) givet bud på, hvad der driver senmoderne unge. Også her vil det være 
interessant at afsøge overensstemmelser og forskelle.  
 
Figur 6.5 giver en oversigt over de kernebegreber som inddrages i den 
sammenlignende undersøgelse.   
 
Værdiorienteringer og motivationspsykologien – sammenligning med Self-
Determination Theory (SDT) (Deci and Ryan, 2002; Ryan and Deci, 2000).  
Deci & Ryan (Ryan and Deci, 2000) sammenfatter deres 30 årige 
forskningsprogram således: “SDT is an approach to human motivation and 
personality that uses traditional empirical methods while employing an organismic 
metatheory that highlights the importance of humans' evolved inner resources for 
personality development and behavioral self-regulat [diverse ref. udeladt]. Thus, its 

                                              
70 På et australsk sample af psykologistuderende, N=239. 
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arena is the investigation of people's inherent growth tendencies and innate 
psychological needs that are the basis for their self-motivation and personality 
integration, as well as for the conditions that foster those positive processes. 
Inductively, using the empirical process, we have identified three such needs—the 
needs for competence, relatedness), and autonomy [diverse ref. påny udeladt]”.  
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Figur 6.5: Værdiorienteringerne – og potentielt sammenlignelige teoridannelser 

 
SDT forskningen har undersøgt en lang række specifikke omstændigheder, som 
influerer individuel motivation på godt og ondt. Det imponerende er, at alle 
resultaterne kan forstås i lyset af individets behov for at udfolde de tre basale 
psykologiske behov, som i SDT anses at være medfødte og universale (’evident in 
all cultures and all developmental periods’ (Deci and Ryan, 2002 p.7)). Disse 
psykologiske behov karakteriserer det aktive og integrationssøgende individ i dets 
bestræbelse på at skabe og fastholde et kerne-jeg i ’well-being’. Ved at facilitere 
eller hæmme behovene kan de sociale omgivelser påvirke individets motivation, 
velbefindende og sociale funktionsduelighed. Interaktionen mellem individets 
psykologiske behov og de sociale omgivelser er afgørende indenfor SDT, ligesom 
matchningen og forhandlingen af personlige værdier i.f.t. subkulturelle værdier er 
det i nærværende projekt. 
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Allerførst bemærker man den væsentlige forskel, der ligger i, at Deci & Ryan’s 
behov anses for medfødte, mens værdiorienteringerne i vid udstrækning er udtryk 
for en internalisering af det sociale. Rokeach har fat i denne distinktion:”Values are 
the cognitive representation not only of individual needs but also of societal and 
institutional demands. They are the joint results of sociological as well as 
psychological forces acting upon the individual” (Rokeach, 1973 p.20). Det 
udelukker imidlertid ikke definitivt en sammenligning, idet man kan tænke sig, at de 
’psykiske kræfter’ mere eller mindre retter én ind mod bestemte typer af forhold i 
omverdenen, og dermed i nogen grad bestemmer, hvad der bliver internaliseret (fx 
typifikationer/protoværdier) – og hvordan det organiseres. Visse dele af 
fænomenologisk ’Selvpsykologi’, som omtales nedenfor, opererer med en såkaldt 
intentio-intentum uadskillelighed, som netop binder Selvet sammen med dét Selvet 
er rettet mod. Heri ligger en mekanisme til at frembringe strukturer med 
synkronicitet. 
 
En anden forskel er, at værdier er knyttet til forestilllinger om det 
ønskværdige/ideale. Det gælder ikke nødvendigvis for behov, tydeligst vel i 
forbindelse med de fysiologiske behov, nederst i Maslow’s behovspyramide  
(Maslow, 1959). Maslow omtaler til gengæld i flæng det højeste niveau’s Selv-
aktualisering som ’need’ og ’higher-order value’. Behov og værdier har altså et vist 
overlap.  
 
Deci & Ryan styrer behændigt uden om slige overvejelser, ved at tillægge termen 
‘need’ et noget usædvanligt  betydningsindhold: “By our definition, a basic need 
…is an energizing state that, if satisfied, conduces toward health and well-being 
but, if not satisfied, contributes to pathology and ill-being” (Ryan and Deci, 2000). 
Det virker umiddelbart forvirrende at sætte lighedstegn mellem behov og den 
tilstand behovsopfyldelsen kan hensætte én i. Men det er konsistent udmøntet i 
fremstillingen i (Deci and Ryan, 2002), hvor:  

o ”Competence refers to feeling  effective in one’s outgoing interactions with 
the social environment and experiencing opportunities to exercise and 
express one’s capacities” 

o “Relatedness refers to feeling connected to others, to caring for and being 
cared for by those others, to having a sense of belongingness both with 
other individuals and with one’s community” 

o “Autonomy refers to being the perceived origin or source of one’s own 
behaviour….individuals experience their behaviour as an expression of 
Self…Autonomy is often confused with, or melded together with, the quite 
different concept of independence (which means not relying on external 
sources or influences)..” (p.8). [fede typer er min fremhævelse] 

 
Hvis man ser bort fra Deci & Ryan’s noget utraditionelle twist m.h.t. definitionen af 
behov, må man imidlertid studse over den påfaldende lighed mellem indholdet de 
basale psykologiske behov og denne undersøgelses værdiorienteringer: 

o Competence og værdiorienteringen Videns-performance overlapper i 
betragtelig grad. Ifølge Deci & Ryan er Competence meget tæt på 
Bandura’s efficacy-begreb, altså en slags følelse af at slå til og kunne 
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håndtere tingene. Værdier som Succes og Kunnen modsvarer disse 
aspekter ganske godt. Værdiorienteringen synes primært at være rettet mod 
det intellektuelle område, hvilket meget vel kan udtrykke undersøgelsens 
forankring i en skolekontekst og et elevsample.  

o Relatedness modsvares explicit af værdien Tilhørsforhold i 
værdiorienteringen Identitets-relationer, men indfanger i øvrigt centrale dele 
af begge de to relations-faktorer.  

o Autonomy (som ’need’) modsvares i betydeligt omfang af 
værdiorienteringen Autonomy/selvorientering. Værdiorienteringen mixer 
faktisk de aspekter som Deci & Ryan forsøger at udskille: Frihed og At 
vælge egne mål klinger umiddelbart af independence, men koblet med 
Selvrespekt og Harmoni udtrykker det alligevel friheden til at handle i 
overensstemmelse med sig selv – hvilket er essensen af Deci & Ryan’s 
Autonomy.  

 
Faktisk er det kun værdiorienteringen Potensering, som ikke har en tilsvarende 
analog i den empirisk funderede metateori bag SDT.  
 

Værdiorienteringerne overfor den rettethed, som ”driver og former 
menneskeliv” i henhold til moderne ’selvpsykologi’. 
Selvpsykologi er en moderne psykoanalytisk retning, som bryder med Freud’s 
teorier om drifterne som de afgørende menneskelige drivkræfter. I stedet 
fremhæver selvpsykologien den enkeltes behov for at udvikle et harmonisk, vitalt, 
meningsfyldt og koherent sæt af selvrepræsentationer, hvilket er den hyppigste 
definition af et ’Selv’. Indholdsmæssigt er det stort set sammenfaldende med 
SDT’s grundlæggende antagelse, om end terminologien nu er klinisk psykologisk 
frem for socialpsykologisk. Det oprindelige teoretiske grundlag for selvpsykologien 
findes i den østrigsk-amerikanske psykoanalytiker H. Kohut’s arbejder fra perioden 
1971-1984. Selv er jeg kun bekendt med Kohut’s teori gennem 
sekundærlitteraturen (primært (Tønnes Hansen, 2001; Karterud, 2000) og 
(Karterud, 2000)). Det er imidlertid ikke noget problem her, idet jeg primært er 
interesseret i den tilpasning og udvidelse af Kohut’s teoribygning, som netop Jan T. 
Hansen (JTH) foretager. For JTH (som for Kohut) er mennesket grundlæggende 
intentionelt, d.v.s. det bærer på ’rettetheder’, som gradvist udfoldes. I hans 
formulering gælder det, at ”Selvet er struktureringen af den menneskelige 
intentionalitets grundformer” (p. 151). Dermed bliver selvpsykologien et spørgsmål 
om intentionalitetens struktur og dynamik. Udgangspunktet er her Kohut’s ’bipolare 
selv’, hvor udviklingsdynamikken udspændes mellem polerne for det 
Selvhenførende Intentio og det Andenhenførende Intentio71 – og aktiveres af de 
evner, talenter og færdigheder der er til rådighed i ’spændingsbuen’ mellem 
polerne. Spændingsbuen blev af Kohut – i hans sidste værk (Kohut, 1984) – 
opgraderet fra at være sekundær til at være udgøre en tredje ligeværdig 
’konstituent’. JTH’s fortjeneste er at argumentere overbevisende for, at 
spændingsbuen yderligere må opsplittes i to, svarende til de noget modstridende 
                                              
71 Kohut anvender de noget mere ’pompose’ termer Grandiøst-ekshibitionistisk pol og 
Idealiserende-voyeristisk pol. Begge udspringer af den psykoanalytiske narcissisme-teori, som var 
hans første udgangspunkt. 
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aspekter af menneskelig tilknytning og bredt opfattet kompetence/mestring, som 
Kohut associerede med sin tredje konstituent. Dermed har selvet fået ”fire 
intentionalitetskonstitutionelle ingredienser, nemlig menneskets dybe sociale vi-
hed, dets mestring, dets individualitet og dets meningssøgen.” (p.118). 
’Selvobjekter’ er centrale elementer af Kohut’s selvpsykologi. Et selvobjekt er et 
omverdensaspekt, som opfanges af intentionaliteten og som indvirker på selvets 
oplevelse af sammenhæng og meningsfylde. Det er via udbuddet af selvobjekter at 
samfundsmæssigheden og senmodernitetens kulturelle setting kan virke ind på 
Selvet. Selvet’s konstituenter og de tilhørende Selvobjekter indgår i det tidligere 
omtalte intentio-intentum-forhold som i princippet rimeliggør, at dele af 
internaliseringen (fx værdier der er vigtige for Selvet) også får en struktur svarende 
til intentionalitetens fire konstituenter. JTH leverer yderligere et betydningsfuldt 
bidrag ved at udrede forholdene omkring de typer af selvobjekter, som knytter sig 
til tredje og fjerde konstituent, hvor Kohut’s tilordning af ’alter-ego’-selvobjekter  
ansås for utilfredsstillende72.  JTH’s model for fire-konstituent-selvet og dets 
selvobjekter fremgår af figur 6.6: 
 

 

Figur 6.6: Selv-psykologiens ’fire-konstituent-Selv’ (JTH) 
 
Ved et første øjekast forekommer der umiddelbart at være stor parallelitet mellem 
JTH-modellen og de værdiorienteringer, der er vokset ud min egen analyse i dette 
kapitel. Mestringsintentio kan modsvare Videns-performance, Selvhenførende 

                                              
72 Fx skriver (Karterud, 2000) om netop aspekt: ”Argumenterne for dette er imidlertid lite 
overbevisende” 
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intentio synes at ligne Autonomi-selvorientering, mens Fælleskabshenførende og 
Andenhenførende Intentio signalerer vekslende grader af relationer a la 
Samværsrelationer og Identitetsrelationer. Potensering er det derimod vanskeligt at 
’læse ind i’ de overordnede betegnelser.  
 
Den nærmere indholdsmæssige granskning er vanskeliggjort af, at JTH generelt 
bevæger sig på et højt teoretisk og metateoretisk niveau – og derfor kun 
lejlighedsvist eller indirekte får signaleret, hvad der er det mere konkrete indhold af 
de forskellige konstituenter. Mest konkret bliver det i kapitlerne XI og XII, hvor han 
argumenterer for, at 4-konstituentmodellen er forenelig med (og mere 
tilfredsstillende!) end Maslow’s behovspyrimade og den omfattende empiriske 
forskning i personlighedstræk (’The Big Five’). Her forbinder han rask væk (og 
noget ’villet’) behov henholdsvis specifikke empiriske faktorer af personlighedstræk 
med hver af sine konstituenter. Argumentationen er her ikke altid lige 
overbevisende, bl.a. fordi forholdet mellem de umiddelbart forskellige kategorier 
rettethedskonstituent, behov og personlighedstræk ikke afklares. De forbindelser, 
han så etablerer, kan meget vel også kun være tilnærmede, men de er nu engang 
den eneste mulighed for at sammenligne med dette kapitels værdiorienteringer. 
Heraf fås følgende opsamling: 
 
1. Selvhenførende intentio: ”hævdelse af egen individualitet og skaberkraft” (p.121) 
Ambition, bekræftelse, anerkendelse (’Behov for agtelse’/’Esteem-niveauet fra 
Maslow), fremstå som unik (person), vise/føre sig frem (’Extrovert’-faktoren fra BF).  
 
2. Andenhenførende intentio: ”peger på selvet som orienteret mod 
tryghedsskabende og betydningsbærende forhold i den ydre verden” (p. 127). 
Tryghed, tillid , Behov for sikkerhed (’Security’ fra Maslow). Mening og idealer.  
Pålidelighed, ansvarlighed, grundighed og effektivitet (’Conscientiousness’-faktoren 
fra BF). 
 
3. Fællesskabshenførende intentio: ”Er i ren form oplevelsen af fællesskab og 
tilhør med mennesker af samme slags som én selv” (p.143). 
Venlig, tilgivende, generøs, tillidsfuld, påskønnende, forstående (’Aggreableness’ 
fra BF). Tilhørsforhold (’Love/Belonging’ hos Maslow). 
 
4. Mestringshenførende intentio: ”For det første er den rettet mod løsning af 
konkrete opgaver og udvikling af handlemæssige og intellektuelle kompetencer 
[logisk analytisk, kreativt-æstetisk]…For det andet har den at gøre med …udvikling 
af selvrefleksion, selvindsigt og selvforståelse… For det tredje er det i form af 
mestringskonstituentens handleevner, at selvet … realiserer indholdet i de øvrige 
intentionalitetskonstituenter ” (p. 145). 
Kunnen. Indsigt. Kognitiv og æstetisk stræben (komponent af Maslow’s ’Self-
actualization’). Kreativitet. Nysgerrighed. Åbenhed i forhold til interesser 
(’Openness to experience/Intellect’  fra BF).  
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Lige så lovende den umiddelbare sammenligning mellem konstituenter og 
værdiorienteringer så ud, ligeså problematisk viser den sig at være ved et mere 
detailleret indholdsmæssigt studium: 
 

o Værdiorienteringen Videns-performance indeholder visse træk fra den 
Mestringshenførende intentio (kunnen, indsigt og kognitiv stræben (visdom, 
intellekt)), men de kraftigst loadende værdier (Ambitioner og Succes) må i 
JTH-modellen henføres til den Selvhenførende intentio.  

o I Værdiorienteringen Samværsrelationer matcher værdierne Loyalitet, 
Ærlighed, Venskab fint beskrivelsen af den Fællesskabshenførende intentio, 
men tryghed og ansvarlighed falder i en anden konstituent, her den 
Andenhenførende intentio.  

o Værdiorienteringen Identitetsrelationer indeholder to værdier (Accept, 
Anerkendelse), som matcher den Selvhenførende intentio. De andre to 
ligger i henholdsvis Fællesskabshenførende intentio (Tilhørsforhold) og 
Andenhenførende intentio (Mening).  

o I Autonomi-Selvorientering lader værdierne Harmoni, Selvrespekt sig 
meningsfuldt anbringe i den Andenhenførende intentio, mens resten ikke 
indlysende gør det. 

o Potensering falder som visse dele af Maslow’s kategori Self-actualization 
ovenud af konstituentsystemet.  

 
Konkluderende mener jeg ikke, at der er helt overbevisende belæg for at mene, at 
strukturen i Selvets rettethed også konstituerer værdistrukturen. JTH formulerer 
selv én betænkelighed ved at sammenligne sin selvstruktur med BF-systemet73, 
idet han hævder, at ”det firekonstitutionelle selv ikke først og fremmest [henviser] til 
noget mennesker har  - som en ’having side’ – men derimod til det, de er, i det de 
gør – d.v.s. deres doing side”.  BF derimod anføres nok at beskæftige sig med 
personlighedstræk invididet har. Kan en tilsvarende sondring forklare 
uoverensstemmelsen mellem selvstrukturen og værdiorienteringerne? Det anser 
jeg ikke for plausibelt, da værdierne både omfatter terminale end-states og 
instrumentale måder at nå frem til disse på. Empirisk har det vist sig at værens-
formuleringer og doing-formuleringer af værdierne giver ækvivalente resultater. 
Derudover tjener værdierne man har - ifølge Weber’s teori om ’social action’ - også 
som motiv for de ting man gør. Having-siden ’guider’ doing-siden74. Begge 
argumenter taler for, at teorien bag værdiorienteringerne også giver adgang til 
doing-aspekter.  
 
I Kantiansk tænkning underlægges al erkendelse forstandsformernes struktur. På 
samme måde kunne man forestille sig det personligt værdifulde underlagt 
strukturen i Selvets rettethed. Hvis JTH’s selvpsykologi viser sig at være 
bæredygtig, er der meget der tyder på, at kompleksiteten er større end som så! 
 

                                              
73 Som i øvrigt ikke får synlige konsekvenser for JTH’s måde at sammenligne strukturerne på. 
74 Som over tid kan virke tilbage på having-siden. Forholdet er selvfølgelig reciprokt. 
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Værdiorienteringer og ’kulturelle orienteringsforsøg’ hos sociologiens 
senmoderne unge ((Ziehe, 1985; Ziehe, 1999). 
Jeg har tidligere (i kapitel 4) omtalt den tyske ungdomsteoretiker T. Ziehe og hans 
analyse af de kulturelle tendenser, som lægger pres på og former senmoderne 
unge: ”Refleksiviteten, evnen til at formes og individualiseringen – betyder 
sammenlagt en afgørende forandring af de muligheder, som står til rådighed for 
den enkelte, men som også påtvinges ham. De danner en baggrundsviden, som er 
nærværende, og som udgør den horisont, inden for hvilken selv børnene og de 
unge må fastlægge mønsteret for deres verdens- og selvopfattelse.” (Ziehe, 1985, 
p.14-15). Som reaktion på disse nye horisonter af muligheder og afsnøringer 
opstår (som omtalt) de tre ”kulturelle orienteringsforsøg, der forholder sig prøvende 
til det moderne og forsøger at gøre det til at holde ud i visse områder af livet eller 
måske ligefrem at gøre det produktivt.” (p.17): 
  

1. Subjektivering: Grundlæggende handler det om ”opmærksomheden på ens 
egen indre verden”. ((Ziehe, 1999 p.203). ”At kæmpe med sin egen identitet, 
at opkaste spørgsmålet om meningen med livet i en evig samtale med sig 
selv” (Ziehe, 2004b  p.83). ”Det er egentlig en søgen efter nærhed, 
henholdsvis et forsøg på at undgå den samfundsmæssige kulde, for nu at 
bruge en gængs metafor. Dette orienteringsforsøg tilstræber intimitet, det vil 
sige så tætte forhold som muligt inden for de mindste sociale relationer og 
celleformer” (Ziehe, 1985 p.18). ”Begærlighed efter accept af sig selv i kraft 
af andre (Ziehe, 2004b p.84). Selvorienteringen har for Ziehe både en 
indadvendt side (typiske spørgsmål: ”Har det med mig at gøre?” og ”Hvad 
har det med mig at gøre?”) og en udadvendt ekspressiv side, forstået som 
en måde at udtrykke sig autentisk på.  Acceptsøgende nærhed/intimitet i de 
sociale relationer og (autentisk) ekspressivitet er altså nøgleordene. 

 
2. Ontologisering: Ziehe betegner ontologiseringen som en slags førmoderne 

længsel – og anvender bl.a. følgende karakteristik:  
det drejer sig snarere om en jagt efter sikkerhed. Man søger en fast grund, 
et korrektiv til kontingensen.” (p. 19). 
”Det er ikke ’kulden’ man frygter, men tabet af mening.” (p. 19).  

 
3. Potensering: Nogle små citatbidder fra Ziehe (Ziehe, 1985) vil på ny være 

nok til at angive betydningsindholdet: ”At ’potensere’ vil sige kunstigt at fylde 
noget med betydning. Det, man søger her, er ikke nærhed og ikke 
sikkerhed, men intensitet. Det er en æstetisk kategori. ” (p. 20) og: 
”Modbilledet er her ’tomheden. Det er den, det gælder om at undgå. Den er 
det værste af alt.” (p.20) 
Også her sammenføjer Ziehe to tendenser i et orienteringsforsøg: jagten på 
intensitet og en dyrkelse af det æstetisk-semiotiske. Intensitetsjagten 
kommer fint til udtryk i de to tendenser som det hollandske Project Cool 
Hunting fandt hos unge (Rohde, 2002): ’Experience Economy’ (rettethed 
mod oplevelsesorienteret forbrug) og ’Steal, spray, fight, party’. Det 
æstetisk-semiotiske kommer tydeligt til udtryk i tøjstil, musikvalg, 
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designermøblement m.m.. Begge aspekter indgår er centrale elementer i 
livsstilsbegrebet.  

 
Det bør fremhæves at Ziehe er teoretiker og sjældent baserer sig på empiri i dette 
kapitels forstand. Derfor kan hans flerfacetterede søgemønstre meget vel vise sig 
at splitte op, når de underkastes en empirisk faktoranalyse. Det er væsentligt at 
holde sig for øje, når man vil forsøge at sammenligne mønstrene med de 
værdiorienteringer, som blev fundet via faktoranalyse. 
 
Subjektiveringens acceptsøgende dyrkelse af nærhed i relationerne og udforskning 
af meningen i forhold til én selv modsvares helt og aldeles af  værdiorienteringen 
Identitetsrelationer, med værdierne Accept, Anerkendelse, Tilhørsforhold – især 
når man erindrer, at Mening faktisk loadede over tærskelværdien, men blev 
elimineret fra skalaen af reliabilitetshensyn! Det er lidt mindre klart, hvilke værdier 
der udtrykker Ziehe’s ekspressivitet: er der tale om en ’grandiøs’ trang til at 
markere sig i verden (a la Ambitioner og Succes) eller om en selv-iscenesættelse 
(a la Goffman’s performances). Det sidste kunne evt. komme til udtryk i en værdi 
som Fremtræden (at se ren, smart og trendy ud). Når man nærlæser 
faktorloadings for værdien Fremtræden, ser man at den loader betragteligt i to 
faktorer, nemlig Identitetsrelationer og Potensering. Begge dele synes at være 
mulige udmøntninger af Ziehe’s kulturelle orienteringsforsøg.  
 
Ontologisering er for Ziehe forbundet med Sikkerhed og Tryghed, herunder fx 
forankring i traditioner eller et religiøst verdensbillede (fx med Fromhed som mulig 
tilknyttet værdi). Tryghed er blandt de højest prioriterede enkeltværdier, mens 
traditioner og religiøse værdier omvendt er blandt de lavest prioriterede. Tryghed 
indgår med supertærskel-loading i værdiorienteringen Samværsrelationer, mens 
Sikkerhed akkurat falder under tærskelværdien i faktoren Autonomi-
Selvorientering. En del af forklaringen på adskillelsen af de to komponenter kan 
være, at Tryghed vedrører relationer til ’dine nære’, mens Sikkerhed hos Schwartz 
refererer til det nationale niveau. En samlet tolkning af disse tendenser kunne 
være, at Autonomi-Selvorienteringen udfoldes på en (lidt underforstået) baggrund 
af (national) Sikkerhed, mens flertallet af tidens unge finder den virkelige sikring 
i.f.t. senmodernítetens kontingens i Trygheden og i den måde Samværs-
relationerne i øvrigt udmøntes. I et relativt fredeligt og stabilt dansk samfund er den 
aktive ontologisering forbundet med relationer! Der er således ikke tale om en 
’falsifikation’ af Ziehe, men snarere om en redefinition af indholdet af hans 
ontologiseringskategori. 
 
Potenseringen hos Ziehe er direkte sammenlignelig med værdiorienteringen af 
samme navn75. Spænding, At turde, Nydelse, Variation er alle aspekter af Ziehe’s 
stræben efter intensitet. Det æstetisk-semiotiske islæt kunne i princippet vise sig 
via værdier som Skønhed og Fremtræden. Den sidste værdi er under 
tærskelværdien for loadings i faktoren, men bestemt ikke ubetydelig. Skønhed er 
derimod klart anbragt i en alternativ ’kreativ-æstetisk’ værdiorientering (faktor 8).   
 
                                              
75 Faktorbetegnelsen er også oprindeligt indført med Ziehe i baghovedet. 
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Med en argumenteret redefinition af Ziehe’s  ontologiseringskategori er det 
rimeliggjort, at hans tre kulturelle orienteringsforsøg meget langt henad vejen 
korresponderer med de tre værdiorienteringer Identitetsrelationer, 
Samværsrelationer og Potensering. Hvis Ziehe’s ekspressivitet skal forstås i 
psykologisk ’grandiøs’ forstand, så indfange væsentlige aspekter heraf fint af 
Videns-performance-værdiorienteringen. I givet fald repræsenterer den en 
plausibel udspaltning af Ziehe’s teoretiske subjektiveringskategori.  
 
Det er overraskende, at værdiorienteringen Autonomi-selvorientering endnu ikke 
har været bragt i spil. Den indeholder de værdifulde aspekter af det hele og 
autonome menneske (Harmoni, Selvrespekt, Sundhed), der udnytter 
kontingensens Frihed til at forfølge sine Egne Mål og opnå Behovsopfyldelse. I 
denne værdiorientering er Ziehe’s hyppigt anvendte begreb om individualisering  
ikke et begrænsende vilkår, men en frisættende mulighed. Ziehe fremhæver selv 
bestandig udviklingens dobbelte karakter af begrænsning-mulighed – set fra en 
periode og i en kulturel sammenhæng, hvor unge stadigvæk kunne nøjes med at 
forholde sig ’prøvende til det moderne’ (jf. oprindeligt citat). I dag er moderniteten 
så fremskreden og gennemtrængende, at de unge ikke kun er hensat til kulturelle 
orienteringsforsøg, men også har udviklet Individualiseringsidealer. I den forstand 
er det ikke så overraskende, at Ziehe’s oprindelige subjektiveringskategori får en 
ekstra, meget moderne tredje komponent i form af Autonomi-selvorientering.   
 
Diskussionen her kan sammenfattes skitsemæssigt: 
 

Subjektivering

knyttet til Identitetsgivende relationer (Accept, Anerkendelse, Tilhørsforhold)

knyttet til at vise hvad man kan (grandiøs ekspressivitet) via Videns-performance

(først og fremmest Ambitioner, Succes, Kunnen)

knyttet til idealet om frisat udfoldelse indenfor individualiseringen via Autonomi-

Selvorientering (Harmoni, Selvrespekt, Frihed, Behovsopfyldelse, Sundhed,

At vælge egne mål)

Kulturelle
orienteringsforsøg (rev.)

Værdiorienteringer

Ontologisering først og fremmest knyttet til Relationer og den måde de udfoldes på via
Samværsrelationer (Tryghed, Loyalitet, Ærlighed, Ansvarlighed, V enskab)

Potensering først og fremmest forbundet med jagten på intensitet via værdiorienteringen
Potensering (Spænding, At turde, Nydelse, Variation).

 
Figur 6.7: Interpretation af sammenhængen mellem afhandlingens værdiorienteringer og Ziehe’s 
kulturelle orienteringsforsøg. 

 
Alt i alt mener jeg, at dialogen mellem de to sæt af orienteringer på frugtbar måde 
har gjort det muligt at nyformulere/opdatere Ziehe og samtidig etablere en 
overbevisende korrespondens.  
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Afsluttende bemærkninger om værdiorienteringerne i.f.t. motivationspsykologi, 
selvpsykologi og ungdomsociologisk forskning.  
 
Som det er fremgået af delkonklusionerne i de foregående afsnit, er de fundne 
værdiorienteringer i høj grad overensstemmende med de grundlæggende motiver i 
SDT og aldeles korresponderende med ungdomssøgeprocesser indeholdt i Ziehe’s 
sociologisk funderede teoridannelse omkring senmoderne unge. Det er 
tankevækkende, at så analoge resultater kan genereres i ganske uafhængige 
studier med meget forskellige metodiske tilgange. Alt andet lige øger det tiltroen til 
resultaternes bæredygtighed. 
 
Den er også muligt at etablere en betydelig indholdsmæssig korrespondens 
mellem disse beskrivelser og Selvpsykologiens Rettetheder. Den enkelte 
Rettethed blander imidlertid betragteligt sammen på værdiorienteringerne, så 
strukturelt er overensstemmelsen mindre overbevisende.  

6.3.5 Værdimæssige idealtyper. 
De fundne værdiorienteringer kan bruges til at karakterisere den enkelte unge 
(analytisk mikroniveau), den/de typiske unge (empirisk, gennemsnitligt populations-
makroniveau) og den konstruerede endimensionalt-ideale unge (Weber’sk 
idealtype, begrebsligt niveau). I en pædagogisk sammenhæng vil en 
karakterisering af den enkelte unge være et nyttigt redskab76. Senere i dette kapitel 
bruges enkeltelevers værdiprofiler på afgørende måde til en detailleret  
undersøgelse af kongruensen mellem elevernes generelle værdistruktur og deres 
evalueringer og præferencer de har i en konkret fysikundervisnings-kontekst. Så 
den mikroanalytiske tilgang er bestemt til stede og vil blive synlig på udvalgte 
steder i fremstillingen. 
 
Værdiorienteringerne kan imidlertid også danne udgangspunkt for formuleringen af 
et sæt værdimæssige idealtyper. Som omtalt i kapitel 4 er disse endimensionale og 
begrebsligt klare konstruktioner, som tjener et analytisk formål. En idealtype er 
med sin endimensionalitet som skabt til at forfølge ét aspekt af en kompleks 
situation, fx af unges møde med fysikundervisningen. Derudover overskrider 
idealtype-analyse dikotomien mellem det generelle og det partikulære. Begge 
disse forhold gør det relevant at drage værdimæssige idealtyper ind i diskussionen 
af de grundlæggende kulturbarrierer mellem unge og fysikundervisningen, sådan 
som det sker i afhandlingens kapitel 9. 
 
De idealtyper, som jeg her vil formulere, tager udgangspunkt i de højt prioriterede 
værdiorienteringer, men søger samtidig at integrere ungdomsteoretiske aspekter 
(jf. kapitel 4) - i det omfang det kan gøres uden at anfægte typens begrebslige 
koherens. Dermed tilføres idealtyperne mere psykologisk karakter end fx Schütz’s 
idealtype The Stranger (Schutz, 1944) - der ellers bruges til en beslægtet 

                                              
76 I forbindelse med den ’Participatory Research’, som omtales i bilaget til indledningen, har 
værdikarakterisering bl.a. tjent som udgangspunkt for planlægning af forløb og differentierede 
undervisningstilbud. 
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afsøgning77. Idealtyper baseret på handlings’guidende’ værdimønstre har 
yderligere den fordel, at de automatisk opfylder Weber’s krav om ’causal 
adequacy’ (jf. diskussionen i kapitel 4). Idealtyperne er bygget op omkring deres 
endimensionale handlings(guidende) motiv – og indlejrer således en sandsynlig 
kausal analyse. Alt i alt kommer de konstruerede Idealtyper tæt på ’Weber’s …third 
kind of ideal type…rationalizing reconstructions of a particular kind of behaviour.” 
(Coser, 1977 p.224) 
 
Hver af de højt prioriterede værdiorienteringer er i faktor-analytisk forstand distinkte 
og synes umiddelbart at kunne bære en idealtype. Som min interpretation og 
navngivning demonstrerer, er der dog et vist overlap mellem de to relationstyper  
Indholdsmæssigt synes enkeltværdien Tilhørsforhold, som ligger i 
værdiorienteringen Identitets-relationer, således lige så velanbragt i Samværs-
relationer. Dertil kommer, at sociologen A. Giddens (Giddens, 1991 p.97 se evt. 
denne afhandlings kapitel 4) netop pointerer forbindelsen mellem relationer som 
Identitetsprocesser (’Self-exploration’) og  Samværsprocesser (’Intimacy’). I 
idealtypeformuleringen vælger jeg derfor at slå de to relationsorienteringer 
sammen. Det lader mig tilbage at konstruere følgende fire værdimæssige 
ungdoms-idealtyper med henblik på kapitel 9: Den Relations-orienterede 
(samværs- og identitetsorientering), Den Autonomi-orienterede, Den Potenserings-
orienterede, samt endelig Den Videns-performance-orienterede. 
 
Idealtypen ’Den Relations-orienterede unge’ (R): ’At skabe mig – via refleksive 
relationer’. 
(Samværs-værdier: Loyalitet, Ærlighed, Venskab, Ansvarlighed, Tryghed 
tonet med Identitetsværdierne: Accept, Anerkendelse, Tilhørsforhold, (Mening)) 
Typen R bruger relationerne til at forme sig Selv, men uden aldeles at blive opløst 
af dem (modsat Gergens Relationelle Selv, jf. kapitel 4). For R skal relationer helst 
være ’pure relationships’ (Giddens, 1991 p.88), hvorfor kontakten til og samværet 
med andre både bliver en måde at opnå eksistentiel tryghed og nærhed på, samt 
et middel til at udforske sig selv, afprøve sig selv, finde sig selv. Giddens taler 
således om en “linked process of self-exploration and the development of intimacy 
with the other”…“dyadic …and interconnected, forming specific milieux of 
intimacy”. (p.97). De forbundne Identitets- og Samværsprocesser gør det relevant 
her, at forstå R på grundlag af Samværs-værdier, men tillige med en toning af 
Identitetsværdier. Dette er R’s værdigrundlag. Både identitetsafsøgningen og 
nærheden forudsætter gensidig tillid (’Trust’): ”What matters is that one can rely on 
what the other says and does” ((Giddens, 1991 p.96). Derfor er værdier som 
Loyalitet, Ærlighed og Ansvarlighed centrale for R. I sin selvudforskning vil R hele 
tiden refleksivt forholde sig til spørgsmålet: ’hvem bliver jeg, hvis jeg gør dette…?’. 
R har en slags indbygget ’radar’ (Riesman’s metafor, jf. kapitel 4), som afsøger R’s 
relationer med henblik på egoretttet respons. Helst vil R selvfølgelig have respons i 
form af anerkendelse eller accept af sig selv som person. Gruppetilhørsforhold 
bliver af R også en måde at definere sig selv, evt. udgrænse sig selv på (’jeg er i 

                                              
77 Schutz anvender idealtypen til en mere generel afsøgning af grundelementerne i den 
fremmedhed, der opstår, når en nytilkommer første gang tilnærmer sig en gruppe, hvis kulturelle 
mønstre og grundantagelser han ikke kender.  
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hvert fald ikke sådan én…’). For at vedligeholde sine relationer og tilhørsforhold 
har R brug for løbende at udvikle og afstemme ’shared stories’ (Giddens, 1991 
p.97) med de andre.  
 
Idealtypen ’Den Autonomi-/selvorienterede unge’ (‘A’): ’At være fri til at dyrke 
dén jeg p.t. er.  
(Autonomi-/selvorienteringsværdier: Harmoni, Selvrespekt, Frihed, Behovsopfyldelse, (Sundhed), 
(At vælge egne mål) 
Denne idealtype værdsætter at hvile i sig selv (Harmoni) og sætter pris på sin 
(muligvis foreløbige) fornemmelse af, at vide hvem hun er (Selvrespekt) og hvad 
hun vil. Tilløbet til afklaring kan evt. være et udtryk for, at A har præsteret en ’for 
tidlig lukning’ (Ziehe, jf. kapitel 4) i dannelsen af sin egen identitet. Ud fra dette 
selvorienterede ståsted vil A mene at kende sine egne behov og mål – og i hvert 
fald lægge stor vægt på at have Friheden til at vælge og forfølge eventuelle mål, 
samt til at opfylde egne behov i al bred almindelighed. Som en konsekvens heraf 
opstår der en subjektiv ’relevanskorridor’ omkring A, hvor det ikke er indholdet som 
sådan der skaber relevansen, men snarere dét at man selv har valgt det og selv 
kan stå inde for det. 
 
Idealtypen ’Den Potenserings-orienterede unge’ (’P’): ’At mærke og at udtrykke, 
hvem jeg er’ 
(Potenserings-værdier: Et spændende liv, At turde, Nydelse, Variation) 
P jagter ’gang i den’ og ’øer af intensitet’ (Ziehe, 2004, p.46). P skal affektivt kunne 
mærke og opleve, at han er til, og at der sker noget i hans liv. Derfor er det vigtigt 
for ham, at der sker spændende ting, at der er variation. Han er med på fornøjelser 
af enhver art og har en forkærlighed for vilde og risikobetonede aktiviteter. Den 
slags aktiviteter er også en måde at udtrykke sig på. P er optaget af at give 
markante udtryk for sig selv, fx påklædning, musiksmag eller andre livsstilstegn. 
Det værste han kan forestille sig er et hav af rutiner, kedsomhed og den afledte 
følelse af tomhed.  
 
Idealtypen ’Den Videns-performance-orienterede unge’ (’V’): ’At vise, at jeg kan’ 
(Videns-performance-værdier: Ambitioner, Succes, Kunnen, Pligtopfyldelse, Visdom) 
V har ingen kulturbarrierer i.f.t. skolen og den generelle ’skolekode’. V vægter 
nemlig skolens formelle kerneydelse kunnen og visdom højt. Sandsynligvis fordi 
det er et adgangskort til videre uddannelse. Men i allerhøjeste grad også fordi V 
har personlige ambitioner og ser skolearbejdet som en arena for personlige 
succesoplevelser. Det er væsentligt for V at have adgang til fx lærerens faglige 
’ressourcebank’, at få lejlighed til ’virkelig’ at lære noget og til at demonstrere sin 
kompetence i.f.t. folk, der er i stand til at påskønne det og give kvalificeret 
feedback. V sætter sin næsten før-moderne pligtopfyldenhed ind i bestræbelsen på 
at realisere sine ambitioner og sit succesbehov. Den allersidste rest af den 
’fortryllelsens aura, kanon og askese’, som hørte tidligere tiders skole til (Ziehe, jf. 
kapitel 4), findes hos V.  
 



Kapitel 6.  Værdier og værdiorienteringer blandt senmoderne storby-unge – generelt og i kontekster 
af relevans for fysikfaget (systematisk studium af værdi-rationale CBC’er, del A og B). 

 171 

6.3.6 Værdiprofilen – fordelingen af tilslutning til de forskellige 
værdiorienteringer.  
Nu vil jeg så gå tilbage til besvarelsen af dette kapitels forskningsspørgsmål Q1’ og 
Q2’.  
 
Analysen så vidt  har udpeget et antal værdier som værende de karakteristiske, 
værdimæssige ’ledetråde’ for populationen af unge. Analysen har også indfanget 
en række markant nedtonede/fravalgte værdier, som formentlig også vil påvirke de 
unges evalueringer og handlinger i konkrete situationer. Fx må man forvente, at en 
typisk ung, som møder en voldsomt autoritær lærer, vil reagere herpå, idet Magt og 
Autoritet i dén grad ikke indgår som ledetråde for den almindelige unges liv. 
Endelig har analysen påvist visse forskelle mellem drenge og piger’s 
værdiprioriteringer – men samtidig godtgjort at fællestrækkene umiddelbart 
overskygger disse. Disse resultater udgør samlet set et svar på 
forskningsspørgsmål Q1’.  
 
I tilknytning til forskningsspørgsmål Q2’ er det lykkedes empirisk at formulere de 5 
værdiorienteringer, som et bud på sammenhængende mønstre i dét 
værdigrundlag, som de unge bringer med ind i fysikundervisningen. I tilgift hertil  
kommer 4 værdiorienteringer, som de unge gennemgående undsiger som 
’ledetråde’ i deres liv.  
 
Analyserne har godtgjort, at værdiorienteringerne er forskningsmæssigt 
anvendelige, idet de udgør både unidimensionale og pålidelige skalaer. Det 
betyder, at det giver mening, at bruge aggregerede skalaindex til karakterisering på 
såvel mikro- som makroniveau. Her vil jeg konkret anvende sådanne index til 
karakterisering på populationsniveau, evt. kønsopdelt.  
 
Da værdiorienteringerne ikke indeholder lige mange værdier anvendes et 
standardiseret skalaindex, som blot udtrykker den gennemsnitlige score for 
skalaens værdier. I første omgang kan man med disse tal undersøge de unges 
tilslutning til hver enkelt værdiorientering. For simpeltheds skyld vil jeg betjene mig 
af en simpel klassifikation af graden af tilslutning til en værdiorientering: ’Høj’ 
svarer til standardiserede indexscorer på mindst 4.5, ’Medium’  modsvarer scorer i 
intervallet fra mindst 2.5 op til 4.5 og ’Lav’ udtrykker scorer under 2.5.  
Skæringspunkterne for klassifikationen er valgt i lyset af de tidligere viste ’Top 
10’/’Bund 10’-lister. I nedenstående tabel 6.7 kan man se elevernes fordeling på 
tilslutningskategorier for hver af værdiorienteringerne.  
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                 Elevernes fordeling på forskellige grader af tilslutning 
                                                                       H-M-L %      

Samværs-relationer: Loyalitet, Ærlighed, 
Venskab, Ansvarlighed, Tryghed  

75-24-1 

Identitets-relationer: Accept, Anerkendelse, 
Tilhørsforhold 

42-47-11 

Autonomi/selvorientering : Harmoni, 
Selvrespekt, Frihed, Behovsopfyldelse, Sundhed, At 
vælge egne mål 

61-38-1 

Potensering: Et spændende liv, At turde, Nydelse, 
Variation  

45-46-10 

Videns-performance: Ambitioner, Succes, 
Kunnen, Pligtopfyldelse, Visdom  

38-55-7 

H: individ. standardiseret skalaindex ≥ 4.5 (ud af 6) 
M: 2.5 ≤ individ. standardiseret skalaindex < 4.5 
L: individ.standardiseret skalaindex < 2.5  

Tabel 6.7: Elevernes tilslutning til de generelt højt-prioriterede værdiorienteringer 
 
Man ser, at de unge først og fremmest præges af orienteringen mod Samværs-
relationer og Autonomi/selvorientering. Langt størstedelen af de unge vægter disse 
værdier højt – og praktisk taget ingen finder dem uvæsentlige. Som tidligere 
diskuteret er der ikke noget modsætningsforhold mellem de to orienteringer, de er 
forskellige komponenter af subjektiveringen og knyttet til ét og samme 
identitetsprojekt: autonomien og selvorienteringen er nødvendige for at den enkelte 
unge refleksivt kan konstruere og udfolde sin livsnarrativ og udvikle selv-identitet 
(Giddens). Det nødvendige sociale med- og modspil hertil forudsætter relationer 
præget af alle de kvaliteter der ligger i Samværsrelationerne. Man kan måske tale 
om relationel Trust (for nu at overføre et centralt samfundsmæssigt begreb fra 
Giddens til den personlige sfære). Og som en ’primer’ til senere opfølgning kan 
man på dette sted starte eftertanken: i hvilken udstrækning er fysikundervisningen i 
gymnasiet mon opmærksom på og i stand til at tilgodese de unges behov for 
Samværsrelationer og Autonomi? Formår fysiklæreren (evt. i team med andre) – 
og er han villig til – at udføre det målrettede kultur- og relationsarbejde, der skal til 
for at forvandle fysikfaget fra en fokuseret faglig læreplads, til også at blive et 
være-rum?78 Levner faget og lærerens undervisningsplanlægning mulighed for, at 
de unge kan forfølge egne interesser og mål indenfor rammerne af 
undervisningen? De retoriske spørgsmål får lov til at hænge, i hvert fald til kapitel 
8. 
 
Tabellen viser, at godt en tredjedel (38%) er kongruente med ’den ideale 
skolekode’, som er indeholdt i værdiorienteringen Videns-performance. Fra de 
fleste læreres synspunkt er det i hvert fald optimalt, når eleverne anser skolens 
produkter (kunnen, visdom) for værdifulde, har ambitioner og faglige succes-
behov, og tilmed har pligtopfyldelse (samt ’intelligens’, det underdrejede element) 
som middel til at forfølge de øvrige værdier. Afhængigt af temperament kan man 
glæde sig over, at over 90% af eleverne i Medium-eller-Høj-grad anser denne 

                                              
78 Læreren som relationsarbejder og kulturarbejder, jf Ziehe (?) 
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værdiorientering for vigtig – eller frustreres over, at kun ca. 1/3 klart tilslutter sig 
den. Det er i det mindste tankevækkende, at samtlige andre værdiorienteringer i 
større eller sammenlignelig grad anses for værdimæssige ledetråde af de unge. 
Basale, faglige skoleværdier er ikke dét, der først og fremmest guider storbyens 
unge gennem dagen i det almene gymnasium, herunder 
naturfagsundervisningen79.  
 
Kigger man i stedet på de hyppigst fravalgte værdiorienteringer, ser man et meget 
ensartet mønster, hvor ca. halvdelen af de unge fravælger hver af 
værdiorienteringerne.  
 

                                Fordeling på forskellige grader af tilslutning  
                                                                       H-M-L %      

Magt: Autoritet, Indflydelse, Magt, Velstand 4-45-52 

Tradition: Tradition, Fromhed, Respekt for 
forældre og ældre 

9-34-57 

Mådehold: Mådehold, Ubesværethed, At affinde 
sig, Værne om image, Beskedenhed 

4-43-52 

Miljø-orientering: At være ét med natur, Miljø-
bevidsthed 

12-38-49 

H: individ. standardiseret skalaindex ≥ 4.5 (ud af 6) 
M: 2.5 ≤ individ. standardiseret skalaindex < 4.5 
L: individ.standardiseret skalaindex < 2.5  

Tabel 6.8: Elevernes fravalg af de markant lavt-prioriterede værdiorienteringer 
 
Den kønsopdelte værdiprofil. 
Jeg har tidligere diskuteret de markante fællestræk, der er mellem pigers og 
drenges højest prioriterede værdier. Samtidig konstateredes en generel tendens til, 
at drengene rater lavere end piger. Begge tendenser burde fremgå af den 
kønsopdelte værdiprofil for samplet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
79 Dette kommer også til udtryk i en større, longitudinal undersøgelse ”Ungdomskultur - skolekultur” 
i Århus Amt, hvor det i slutrapporten (Pedersen and Hansen, 1998 p.56) 
hedder: ”Spørgeskemaet til eleverne sluttede af med nogle åbne spørgsmål, blandt andet ét, hvor 
de kunne skrive, hvad de synes har været godt i gymnasiet. Her scorer de sociale aspekter, de 
gode venner etc. suverænt højest. Over 200 elever fremhæver det som det bedste ved de tre år, 
medens både udsagn om almen viden og det faglige udbytte kommer længere nede på listen”. 
 

* : signifikant    på 
mindst p< 0.05 niveau 
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 Figur 6.8: Den kønsopdelte typiske værdiprofil 

 
Den overordnede lighed er åbenlys. Tendensen til at drengene generelt rater 
lavere anes nok, men er ikke markant på figuren. I givet fald skulle drengeprofilen 
konsekvent ligge indenfor pigernes profil. Reelt er det kun tilfældet for de tre 
komponenter af Subjektivering (Samværsrelationer, Identitetsrelationer, Autonomi-
selvorientering) og for Traditioner. Usikkerheden m.h.t. en evt. ’renormalisering’ af 
fx drengenes ratings gør det imidlertid tvivlsomt at konkludere noget af disse 
absolutte tal, uanset at forskellene er statistisk signifikante. Efter min opfattelse 
forbliver Top10-prioriteringslisterne det mest brugbare udgangspunkt for en 
diskussion af kønsforskelle i værdistrukturen. 
 
Antallet af værdiorienteringer i værdiprofilen for ’den typiske’ unge? 
De højtprioriterede værdiorienteringer har alle så betydelig en tilslutning, at man i 
almindelighed må forvente, at den almindelige unge præges af flere 
værdiorienteringer. Optælling blandt samplets unge resulterer i nedenstående 
diagram, hvoraf den værdimæssige kompleksitet fremgår: de unge vil hyppigst 
have hele tre betydningsfulde værdiorienteringer til positivt at guide deres 
holdninger og handlinger.  
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           Figur 6.9: Antallet af højtprioriterede værdiorienteringer i den enkelte elevs 
        generelle værdistruktur. 
 
Tilsvarende analyse blandt de ’fravalgte’ værdiorienteringer viser, at der typisk er 2 
af slagsen80. Opsummerende kan man altså sige, at unge typisk vil have omkring 5 
betydningsfulde træk i deres værdistruktur. De forskellige værdiorienteringer kan 
meget vel tænkes at motivere forskellige ’social actions’ i en given kontekst. Da 
kompliceres relationen mellem værdistruktur og handling. I en sådan situation 
afgøres afvejninger og handlinger i høj grad af, hvor centrale de konkurrerede 
værdiorienteringer er og af konkrete træk ved konteksten, som evt. bidrager til at 
trække en bestemt værdiorientering øverst i bevidstheden. Det vil blive diskuteret i 
næste afsnit. 
 

6.4 Koblingen mellem generel værdistruktur og 
kontekstualiseret handling. 

6.4.1 Teoretisk optakt.  
Værdier er ’motivational constructs’, det er essensen af Schwartz’s teori om 
motivationstyper – og det fremhæves af adskillige andre, fx Verplanken 
(Verplanken, p. 434). Som sådan skal værdierne kunne guide og motivere den 
enkeltes afvejninger og handlinger. Den socialpsykologiske model, som jeg 
udviklede i kapitel 2, er så vidt vides det eneste forsøg på eksplicit at indplacere 
den enkeltes værdistruktur som en forløber for den enkeltes ’attitudes’, intentioner 
og handling – med indkorporering af andre handlingsinfluerende faktorer. Med 
teoretiske argumenter og et vist empirisk belæg (CBC-forskningen og det 
eksplorative studium i forrige kapitel) har jeg etableret, at der er en sammenhæng 
mellem værdier og holdning/handling i relation til naturfag. Jeg har imidlertid ikke 
                                              
80 32% af eleverne undsiger 2 værdiorienteringer, hvilket samtidig er typetallet for den pænt 
symmetriske fordeling.  
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redegjort for den ganske omfattende forskning, som direkte forsøger at belyse 
denne sammenhæng og dens styrke i situationer, hvor det ikke er naturfag, det 
handler om. Det vil jeg nu kort gøre, først og fremmest fordi denne 
forskningsindsats også har bidraget til at udpege forhold, som styrker henholdsvis 
svækker relationen mellem værdier og handling i en realistisk real-life-kontekst, 
hvor multiple betydningsfulde værdiorienteringer er til stede og potentielt kan 
aktiveres. Alt sammen som en optakt til mit eget ’valideringsstudium’ af forholdet 
mellem generel værdistruktur og handling i en fysikfagsrelevant kontekst. 

Først lidt om undersøgelserne, der dokumenterer, at værdier kan forbindes med 
holdninger, intentioner og handling i kontekster, der ikke handler om naturfag81. 
Betydningen for manifest handling er blevet påvist indenfor en række forskellige 
områder, fx jobvalg (Knafo and Sagiv, 2004), alkoholforbrug (Dollinger and 
Kobayashi, 2003), mødres ’conversational styles’ i.f.t. deres børn (Tulviste and 
Kants, 2001), miljøadfærd (Karp, 1996), forbrugeradfærd (Grunert and Juhl, 1995) 
og vælgeradfærd (Verplanken and Holland, 2002). Det er svært at sige noget 
generelt om styrken af relationen – dertil er respondenter og kontekster simpelthen 
for diverse. Signifikansniveauerne er uangribelige – og hvor der anføres 
korrelationer er værdier på 0.2-0.4 typiske. Fx fandt Verplanken et al (2002) (i 
deres delstudium 6) en korrelation på 0.39 mellem høj tilslutning til Schwartz’s 
Unity with Nature og Protecting the Environment og faktisk stemmeafgivning på et 
’grønt parti’. 

Sammenhængen mellem værdier og holdning til eller intentioner er undersøgt 
indenfor et tilsvarende spektrum af objektområder. Som et illustrativt eksempel kan 
Feather’s omfattende undersøgelse (ref..) fremdrages. Feather målte studerendes 
intenderede valg i 10 meget forskellige ’scenarier’. Scenarierne var designet ud fra 
Schwartz’s teori for værdistrukturen, og således at valgoptionerne repræsenterede 
et spektrum af vekslende kompatibilitet og opposition. De studerendes generelle 
værdistruktur blev samtidig fastlagt med SVS. I 80% af de forudsagte tilfælde fandt 
Feather signifikante korrelationer mellem (intenderet) valg-handling og de 
forventede motivationstyper. Korrelationerne var typisk af størrelsesordenen 0.2, 
men enkelte kom i nærheden af 0.4. Samtidig var der en tendens til at beslægtede 
motivationstyper også korrelerede positivt – og i enkelte tilfælde endda med større 
korrelation. 

Forskningslitteraturen indeholder samtidig en lang række eksempler på 
forhold, som influerer værdikongruensen af holdninger, intentioner og 
handling. Her vil jeg dog nøjes med at diskutere to væsentlige 
komplexitetsforøgende forhold: 
 
For det første pointerer Schwartz (1995) behovet for en omhyggelig granskning af 
situationens specifikke detailler og handlemæssige begrænsninger, som en 
forudsætning for, at man med en vis sikkerhed kan forbinde situeret handling med 
generelle værdier, som jo er transsituationelle af natur. De handlemæssige 

                                              
81 Listen er på ingen måde udtømmende, men skal blot illustrere spændvidden i undersøgelserne. 
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begrænsninger (’situational constraints’) er omstændigheder i konteksten, som 
decideret forhindrer, at bestemte værdiorienteringer kan udfoldes. Den social-
psykologiske model fra kapitel 2 indlejrer sådanne i faktoren (PBC). Som relevante 
eksempler på ’situational constraints’ kan man fx anføre et stramt pligt- og 
lærerstyret klasseværelse. Her vil de fleste elever have meget svært ved at handle 
i overensstemmelse med deres forestillinger om ’Behovsopfyldelse’ (’gratification 
of desires’) og personlig ’Nydelse’. Så kan disse værdier være nok så centrale. 
Tilsvarende er det så godt som umuligt i en individuel eksamenskontekst at udfolde 
værdier som Loyal eller Tilhørsforhold. Eller: såfremt en lærer udelukkende stiller 
simple fact-orienterede-spørgsmål, giver det eleverne meget ringe mulighed for at 
udfolde værdier som Intelligens. 

De specifikke detailler kan desuden fungere som aktivering af en given 
værdiorientering. Visse studier (fx Verplanken et al (delstudium 3))82 tyder på, at 
selv centrale værdier ikke altid kommer signifikant til udtryk. Undertiden kræver det 
en slags forudgående værdi-aktivering (’value-activation’). I 
eksperimentalpsykologien (og reklamebranchen) er fænomenet velkendt, og man 
forsøger at manipulere dette frem via ’priming’ via detaillerne, fx triggerord/billeder. 
Verplanken studerer bl.a. forskellige varianter af sådan værdiaktivering. I 
hverdagslivet vil værdiaktivering (heldigvis for dette projekt) ofte være indlejret i 
konteksten: ”In everyday life …value activation is often inherent in the situation, 
and value centrality will thus emerge as a main effect.” (Verplanken, p. 444). I 
skolekonteksten kan uhåndgribelige ’småting’ i tiden op til en karaktergivning –
uden at karakterer nogensinde bliver verbaliseret eller brugt explicit som 
tilskyndelse – aktivere mere eller mindre centrale Videns-performance-
orienteringer hos mange elever. Eller: i ethvert gruppearbejde vil der næsten 
uundgåeligt forekomme momenter, hvor man har valget mellem at hjælpe et andet 
gruppemedlem eller passe sit eget. Selve valgøjeblikket indeholder potentielt en 
aktivering af de værdityper som hvert af alternativerne repræsenterer, d.v.s. selv-
transcendente værdier og egostyrede værdier. Verplanken’s studium peger på, at 
behovet for aktivering i høj grad afhænger af, hvor central den pågældende 
værdiorientering er for den handlendes identitet eller Selv (’value centrality to 
Self’).  Med dette begreb kobler Verplanken Schwartz’s teori om en hierakisk 
værdistruktur til et spørgsmål om, hvor betydningsfulde værdi(orientering)erne er 
for konstitueringen af éns selvfølelse. Forfatterne måler ’value-centrality’ med 
Schwartz-items, men med en endnu mere ’Self’-orienteret skala (11-punkts Likert 
skala med ændrede kategorier: 1: This does not describe me at all og 11: This 
describes me very well). Deres resultater, især delstudierne 4 og 5, demonstrerer, 
hvorledes tendensen til værdi-kongruent handling forøges, såfremt man indfører 
detailler, som introducerer et selvfokus hos respondenterne – uden i øvrigt at 

                                              

82 En central og nyttig reference er: E. T. (1996). Knowledge activation: Accessibility, applicability, 
and salience. In E. T. Higgins and A. W. Kruglanski (Eds.), Social psychology: Handbook of basic 
principles (pp. 133-168). New York: Guilford..  
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aktivere nogen værdier! ”This result strongly suggests that the Self is an important 
component of the value-behavior relationship” (p. 443).  

Der gives meget få bud på, hvorfor/hvordan nogle få værdiorienteringer opnår 
at blive centralt forbundet med identitetsprocesserne. Hyppigst refereres der 
til McClelland’s skelnen mellem implicit og self-attributed motives. Implicit motives 
er basale dispositioner eller behov, som folk sædvanligvis ikke er bevidste om, og 
som er udviklet biologisk og via primærsocialiseringen tidligt i livet. Self-attributed 
motives er derimod bevidste og kommunikerbare. Ifølge McClelland (1989, p. 691) 
er det de implicitte motiver der har det største generelle/transsituationelle 
gennemslag. Verplanken et al er tvetydige på dette punkt, idet de godt nok 
spekulerer:”Thus, an intriguing hypothesis might be that implicit motives form the 
basis of central values…only a few values may become central and part of one’s 
self-concept. As suggested above, the association with implicit motives might be a 
key factor in this process” (p.444), men samtidig anfører: “Thus, living up to a value 
might serve motives implied by the immediate situation (e..g., conforming to social 
norms) or more implicit motives”). Personligt mener jeg, at den ovenfor omtalte 
forskning dokumenterer, at værdier som er centrale (idet de har gennemslag i form 
af handling) kan kommunikeres i bevidst form (idet de evt. aktiveres af og i hvert 
fald måles via spørgeskemaer og interviews). Det udelukker dog ikke, at de kan 
være knyttet til primærsocialisering eller forstærket af biologiske faktorer. 

Diskussionen af ’value-centrality’ har lige så stille ledt ført os over i det andet  
væsentlige forhold, som komplicerer relationen mellem værdistruktur og handling i 
fx en fysikfagskontekst: forekomsten af multiple værdiorienteringer, altså at de 
unge samtidig har adskillige betydningsfulde værdiorienteringer. Feather (1995, p. 
1146) fremdrager eksplicit dette problem: ”The behavior that occurs when values 
are activated would typically be overdetermined, expressing the effect of multiple 
values and valences and other variables. Ford (Ford, 1992) har udviklet en 
sammenhængende teori omkring sådanne situationer (’Behavior Episodes’). Han 
fastslår bl.a., at en særlig høj grad af værdi-kongruent optræden forekommer i 
adfærdsepisoder’er, hvor det er muligt for den enkelte at ’aligne’ flere 
værdiorienteringer. Omvendt vil aktivering af flere modsat rettede 
værdiorienteringer (jf Schwartz’s værdistruktur-kort) hæmme handlingen – og på 
populationsplan reducere korrelationen, der udtrykker kongruent handling i.f.t. den 
enkelte handling. På mikroplan vil en stille elev med Mådehold som central 
værdiorientering i den daglige undervisning bestandig befinde sig i et krydsfelt 
mellem denne og en Videns-performance-orientering. Andre elever vil forsøge at 
komme igennem en gruppebaseret projektopgave på en måde, så både deres 
sociale Relationer og deres individuelle Videns-performance står uanfægtet. Nogle 
(bl.a. Feather, tidl. reference) håndterer tilfældet med modsatte værdiorienteringer 
ved simpelthen at trække skalascorer fra hinanden og undersøge korrelationen 
mellem handling og det resulterende ’motivational construct’.  
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6.4.2 Validerende empiriske studier til belysning af sammenhængen 
mellem unges generelle værdistruktur og deres kontekstualiserede 
forestillinger om jobs, samt deres undervisningsevalueringer og –
præferencer i en konkret almengymnasial fysikundervisningskontekst  
Vi tager hermed hul på del B i det metodiske oversigtsskema (figur 6.2). Som 
afsnittets overskrift udsiger er her reelt tale om to forskellige delstudier, som skal 
underbygge hypotesen om centrale værdiers gennemslag i holdning og handling. 
De konkrete setups belyser dog ikke, i hvilken udstrækning værdier guider 
handlinger, men ’kun’ deres indvirkning på de foregående trin i den social-
psykologiske model fra kapitel 2, d.v.s. på ’holdning til’ og intentioner. Helt præcist 
forbindes værdierne med job-præferencer og evalueringer/præferencer i en 
fysikfaglig kontekst. Præferencer og evalueringer er eksempler på ’value-
judgments’/’valences’ ((Schloeder, 1995)/Feather (Feather, 1995)) – og begrebsligt 
placeret et sted mellem ’holdning til’ og ’intentioner’. De to studier er primært 
forskellige i den grad de drager kontekst ind i værdiafvejningen, med det første 
som relevant (men lidt konturløst) – og det andet som absolut indlejret i én bestemt 
klasses meget situerede fysikundervisning. 
 
Validerende delstudium 1: Sammenhængen mellem de unges generelle  
værdistruktur og deres præference m.h.t. fremtidige jobs. 
Som tidligere omtalt indeholdt mit spørgeskema 20 spørgsmål under den fælles 
overskrift: ”Hvor vigtige er følgende aspekter for dig i forhold til dit fremtidige job?”. 
Spørgsmålene indfanger elevernes vurdering af enkeltaspekters vigtighed på en 
fire-punkts Likert-skala, med svarkategorierne ikke vigtig-kun lidt vigtig-noget 
vigtig-meget vigtig.  
 
Figur 6.10 fremviser svarfordelingerne for de 20 spørgsmål, hvor spørgsmålenes 
indhold er indikeret, men den eksakte ordlyd i nogle situationer er kortet ned (se 
derfor venligst udskriften bagerst for de præcise formuleringer). De 5 spørgsmål 
med størst tilslutning kan aflæses direkte og er i prioriteret rækkefølge:   
 

• personligt meningsfuldt 
• selv at træffe beslutninger 
• hele tiden mulighed for at lære nyt 
• personlig udvikling 
• fornyelse og spænding 
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Det er påfaldende selv-orienterede aspekter, som styrer de unges overvejelser 
omkring jobs. Målt i forhold til Schwartz’s to basale dimensioner er det markant, at 
ungdommens jobforestillinger ligger i kvadranten for Self-enhancement og 
Openness to change. Blandt dette kapitels værdiorienteringer ser man tydeligst 
Autonomi-Selvorientering og Potensering. Relationsaspektet er mindre tydeligt i 
svarene her, skønt de menneskelige relationer dukker op blandt svaroptionerne 
både som genstandsområde for jobbet (’folk i stedet for ting’) og som 
organisationsform på jobbet (’som en del af et team’). Disse indtager en 
mellemposition.  
 
Tilsvarende kan man se, at andre aspekter generelt anses for lidet vigtige (under 
25% af eleverne anser dem for noget eller meget vigtige): 

• miljøbeskyttelse 
• overkommeligt og simpelt 
• praktisk 
• politisk sigte 
• at blive berømt 

Tilsammen giver de to listninger et ret klart billede af, hvilket indhold man skal 
bruge i en hensigtsmæssig markedsføring af de videregående teknisk-
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Figur 6.10: Prioriteringer i.f.t. fremtidigt job 
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naturvidenskabelige uddannelser overfor den store gruppe af unge fra de 
almengymnasiale uddannelser.  
 
Faktoranalyse af spørgsmålene om job-præferencer: 
ROSE-spørgsmålene om ’My future job’ (Sjøberg and Schreiner, 2005), der har 
tjent som inspirationsforlæg, er formuleret, så en del af dem direkte synes at 
korrespondere med bestemte værdiorienteringer. De 7 spørgsmål, som ikke er 
direkte oversat fra ROSE, er bl.a. formuleret med henblik på at forstærke denne 
tendens. Det er en forudsætning for, at jeg meningsfuldt kan opstille hypoteser for, 
hvorledes værdi-kongruent afvejning kommer til udtryk i præferencerne i.f.t. 
fremtidige jobs.  
 
Jeg har faktoranalyseret de 20 job-præference-spørgsmål for at finde den 
underliggende struktur. Tanken var efterfølgende at opstille hypoteser og teste 
præference-faktorernes sammenhæng med elevernes centrale værdiorienteringer.  
 
Faktoranalysen viste sig imidlertid at være af ganske begrænset nytteværdi: Med 
de efterhånden velkendte procedurer, Kaiser-Gutman-kriteriet, Varimax-rotation og 
en tærskelværdi på 0.40 for faktorloadings fremkom 7 ganske interpreterbare 
faktorer. Den detaillerede tabel over faktorloadings findes i bilag 6.4, mens de 
resulterende resultater fremgår af tabel 6.9. Som det fremgår er selve 
faktorstrukturen ikke helt uproblematisk, idet enkeltspørgsmålene At arbejde 
kunstnerisk og kreativt og At arbejde indenfor miljøbeskyttelse begge loader 
signifikant i to faktorer. Det kreative arbejdsislæt dukker således op koblet til både 
fritidsliv (måske via hobbies) og til faglig udvikling. Tilsvarende kan 
miljøbevidstheden være koblet til såvel det nære/simple hverdagsliv og til et politisk 
makroniveau. Begge dobbelt-loadings forekommer plausible og meningsfulde – så 
i modsætning til praksis i forbindelse med etableringen af de skarpttegnede 
værdiorienteringer kunne jeg føle mig fristet til at beholde dem –og tillade dem at 
tælle med i et skala-index for flere faktorer.  
 
Det viser sig imidlertid dybt problematisk at anvende aggregerede skala-index med 
udgangspunkt i de i øvrigt meningsfulde og unidimensionale bundter af job-
spørgsmål: adskillige af de potentielle skalaer lever langt fra op til de standarder for 
pålidelighed, som tidligere er omtalt. I den mest rigide forstand lever ingen af dem 
op til kravene om Cronbach alpha>0.7; alternativt at inter-itemkorrelationen>0.3 for 
skalaer med få spørgsmål. Selv for en lidt mere ’flexibel’ tolkning er 3-5 af 
skalaerne ikke pålidelige i acceptabel grad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 6.  Værdier og værdiorienteringer blandt senmoderne storby-unge – generelt og i kontekster 
af relevans for fysikfaget (systematisk studium af værdi-rationale CBC’er, del A og B). 

 182 

 
Faktor Interpretation Prioriterede 

job-aspekter 
Reliabiltet 
(Cronbach 
alpha) 

Hvor mange 
tilslutter sig 
faktoren? 

1 Job-succes  Rejser, penge, 
lederstatus, 
berømmelse 

0.67 10.9 % 

2 Job-
nedtoning 

Overkommeligt, 
kreativt, tid til 
venner/familie 
& hobbies 

0.56 8.3 % 

3 Selvstyring Uafhængighed, 
selv at træffe 
beslutninger, 
personligt 
meningsfuldt 

0.53 68.1 % 

4 Vidensvækst Kreativt, at 
forske/generere 
ny viden, at 
lære nyt hele 
tiden, personlig 
udvikling 

0.46 26.5 % 

5 Det humane Arbejde med 
folk, arbejde i 
teams 

Inter-item-
korrelation:   
0.28 

29.2 % 

6 Det praktiske Det simple, 
praktiske og 
miljøbevidste 

Inter-item- 
korrelation:   
0.16  

1.8 % 

7 Det politiske Et politisk sigte, 
miljøbevidsthed
. 

Inter-item- 
Korrelation:  
0.16 

3.0 % 

 
Tabel 6.9: Job-præferencer – faktorer og deres tilslutning 

 
Selve strukturen og indholdet i job-præferencerne kan man i det mindste 
tillade sig at sammenligne med værdiorienteringerne – og her er det påfaldende, 
at de tre job-faktorer med størst tilslutning i meget høj grad kan korresponderes 
med en specifik værdiorientering: Selvstyring, Det humane og Vidensvækst 
modsvares af henholdsvis Autonomi-selvorientering, Samværs-/identitetsrelationer 
og Videns-performance. Umiddelbart mangler der kun en faktor knyttet til 
værdiorienteringen Potensering. Konkret viser det sig, at potenseringsaspektet er 
tilstede, men ikke som en selvstændig struktur. En evt. potenseringsorientering 
kunne komme til udtryk via spørgsmål j13. (”nyt og spændende”) samt spørgsmål 
j19. (”Hele tiden mulighed for at lære nyt”). Aspekterne markerer sig forskelligt, at 
j13. har voldsom stor tilslutning, og loader markant (0.2-0.35), men under 
tærskelværdien, på adskillige faktorer. J19. indgår derimod fuldgyldigt i faktoren 
Vidensvækst.  
 
Alternativet til faktoranalysen er at studere korrelationerne mellem 
værdiorienteringerne og de enkelte jobpræferencer. Den fuldstændige 
korrelationsmatrix er vist i bilag 6.5. De mest relevante oplysninger for dette 
valideringsstudium er samlet i nedenstående tabel 6.10. Tabellen er udarbejdet, så 
man direkte kan bruge den til at vurdere, i hvilken udstrækning de unges 
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jobpræferencer er kongruente med deres værdiorienteringer. For de fleste job-
spørgsmål kan man på forhånd udpege den forventede primære værdibaggrund, 
d.v.s. hypotetisere hvilken værdiorientering jobpræferencen først og fremmest må 
korrelere med, for at der kan være tale om værdikongruent evaluering. Sammen 
med disse er den faktiske, empiriske sammenhæng angivet, ordnet efter 
styrke/signifikansniveau.  
 

 Forventet 
primær 
værdiorienteri
ng 

Empirisk primær 
værdiorientering 

Evt. Sekundære 
empiriske 
værdiorienteringe
r 

j1.arbejde med folk i 
stedet for ting 

SR 
(IR) 

SR**** IR**, IB** 

j6.arbejde kunstnerisk 
og kreativt 

P P** AS*, SR* 

j7.forske og på anden 
måde generere ny 
viden 

IB IB**  

j8.have masser af fri 
tid til min familie og 
venner 

SR 
(IR) 

SR****, IR****, 
P**** 

 

j9.selv at kunne træffe 
beslutninger 

AS P****, AS****, 
IB****, SR**** 

 

j10.arbejde 
uafhængigt af andre 

AS P**, IB** AS* 

j11.arbejde med noget 
som jeg personligt 
finder vigtigt og 
meningsfuldt 

AS AS****, P**** IB**, SR**, IR* 

j12.arbejde som en del 
af et team 

SR SR**** AS** 

j13.arbejde, hvor der 
hele tiden sker noget 
nyt og spændende 

P P**** IB**, AS**, IR* 

j14.arbejde med 
noget, som giver 
mulighed for at rejse 
meget 

P P**** IB**, AS* 

j15.kunne tjene en 
masse penge 

IB IR****, P****, IB**** AS** 

j16.kunne opnå 
lederstatus 

IB IB**** P***, IR** 

j17.blive berømt IB P***, IB***, IR***  
j18.have masser af tid 
til mine interesser, 
hobbies m.m.  

P P**  

j19.at der hele tiden er 
mulighed for at lære 
noget nyt 

P/IB P****, IB**** AS**, SR** 

j20.at der er rige 
muligheder for 
personlig udvikling 

AS AS****, P****, 
SR****, IB**** 

 

 
Tabel 6.10: Undersøgelse af kongruens mellem værdiorienteringer og unges Job-præferencer 



Kapitel 6.  Værdier og værdiorienteringer blandt senmoderne storby-unge – generelt og i kontekster 
af relevans for fysikfaget (systematisk studium af værdi-rationale CBC’er, del A og B). 

 184 

SR: Samværsrelationer, IR: Identitetsrelationer, AS: Autonomi-selvorientering, P: Potensering, 
VP:Videns-performance  
* p<0,05    ** p<0,01   ***p<0,001   ****p<0,0001 
 
Man observerer, at der oftest er flere signifikante korrelationer – og hyppigt flere på 
højeste signifikansniveau. Der er dermed flere mere eller mindre sammenlignelige 
kandidater til at opnå status som Empirisk primær værdiorientering. Hvor dette er 
tilfældet er de anført i rækkefølge efter faldende korrelation. I 12 af de 16 
spørgsmål er den forventede primære værdiorientering faktisk også den største. I 
tre andre spørgsmål tilhører den forventede værdiorientering gruppen af de mest 
signifikante korrelationer. Kun i spørgsmål j10 ligger den forventede primære 
orientering ét signifikansniveau under andre værdiorienteringer.  
 
Overensstemmelserne er langt bedre end det statistisk tilfældige – og tolkes klart 
som et belæg for, at værdiorienteringer rent faktisk har et gennemslag på 
holdninger/afvejninger i forhold til fremtidige jobs. Sammenhængen er ikke 
deterministisk 1:1, men meget fint i samklang med den flittigst brugte formulering: 
værdier ’guider’ holdning og handling! Tilstedeværelsen af multiple signifikante 
korrelationer (på populationsniveau) kan fint forstås som en konsekvens af multiple 
dominante værdiorienteringer hos den enkelte.  
 
Der foreligger en alternativ kilde til indsigt i de unges jobpræferencer, idet Pless 
(Pless, 2001 p.44) via kvalitative interviews nåede frem til følgende karakteristik af 
’det gode arbejdsliv’83: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man kan næsten ikke finde nogen mere overbevisende overensstemmelse med de 
fundne værdiorienteringer. Kun Videns-performance er ikke indlysende til stede. 
Med lidt god vilje kan man måske se dette aspekt i ordet ’udfordring’ i 3 
tekstboxlinie. 
 
Både i min egen og i just omtalte undersøgelse har konteksten for valget af 
fremtidigt job måske været lidt diffus for nogle af eleverne. Derfor gøres konteksten 
anderledes konkret i næste valideringsstudium, idet vi rykker ind i en konkret 
klasse og undersøger elevernes evaluering m.m. af deres meget konkrete 
fysikundervisning. 
 

                                              
83 4 gruppe-interviews a 1 ½ time og 10 enkeltinterviews a godt 1 time, heraf ca. ¼ i teknisk 
gymnasium (Htx).  

TEKSTBOX 6.1: 
• ”Det sociale aspekt er vigtigt – både i.f.t. kolleger og i selve arbejdets 

genstandsfelt” 
• ”Det handler om afveksling, frihed, udfordring og selvudfoldelse 

…afvisning af rutiner og bundethed.”  
• ”Uddannelse som en personlig dannelsesproces – et mål i sig selv” 
• ”Sjov og spænding – her og nu.” 
• ”Arbejde som en integreret del af identiteten…det handler ikke om 

sikre jobudsigter og høj løn.” 
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Validerende delstudium 2: Unges evalueringer og præferencer i tilknytning til 
fysikundervisningen i 1.g – i lyset af deres værdiorienteringer. 
Den forskningsmæssige baggrund for dette kapitel er den ’Participatory Research’, 
som jeg foretog i undervisningen i fysik i en enkelt almen gymnasieklasse i fysik i 
perioden 2003-2005 (jf. Bilag til indledningen). Forskningsprojektet var i særlig 
grad spændt op imellem at være forskningsmæssigt validt og 
undervisningsmæssigt bæredygtigt, idet der ikke kun var tale om en kortvarig 
intervention, men om et helt undervisningsforløb med afsluttende eksamen på 
sædvanlige vilkår.  
 
Det forskningmæssige behov for regelmæssig fokuseret monitorering og det 
undervisningsmæssige behov for undervisningsmæssig evaluering blev søgt 
forenet via udformningen af et specielt evalueringsskema Temperaturen på fysik 
(’Tpf’, se bilag 6.6. I elevversionen (i papir) fylder det kun 2 sider). Når et større 
undervisningsforløb var tilendebragt, udfyldte eleverne skemaet som en naturlig 
evaluering af undervisningen. Evaluerings-skemaet havde reelt også dobbelt 
forskningsmæssigt sigte, idet det både skulle kunne bruges til at følge udviklingen i 
den enkelte elevs oplevelse af undervisningen og til at matche den enkeltes 
undervisningsmæssige præferencer med vedkommendes generelle værdistruktur. 
Det er selvfølgelig den sidste bestræbelse, som er i fokus her.  
 
Metodiske aspekter og udmøntninger:  
Det er afgørende for dette validerende studium, at man har adgang til elevernes 
generelle værdistruktur og til deres situerede fysikpræferencer. De metodiske 
forhold vil diskuteret separat. 
 
De unges generelle værdistruktur. 
De 28 elever, som startede i en ny 1.g-klasse, udfyldte min danske oversættelse af 
Schwartz’s Value Survey efter knap en uge på gymnasiet.  
 
Jeg forsøgte at validere og triangulere SVS-målingen af værdiorienteringerne (og 
min interpretation af tallene) på følgende facon:  

o Ubetinget tilslutning til hver af værdiorienteringerne blev søgt omsat til en 
sproglig standardformulering. Derudover blev der indført sproglige 
standardgradbøjninger for hver grad (H-M-L) af faktisk tilslutning. 

o Den enkelte elevs værdiprofil blev på dette grundlag omsat til en grov 
sproglig karakteristik – ved simpelthen at lade en tekstbehandlingsmakro 
mekanisk ’fylde’ standardtekstbidderne i henhold til tilslutningsgraden. 

o Karakteristikken blev sprogligt konsistenschecket og afpudset af mig.  
o Eleverne fik udleveret karakteristikkerne og blev bedt om at melde tilbage, 

hvorvidt de kunne genkende og godtage dette som en grov karakteristik af 
dem selv.  
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o Der blev foretaget validerende, semistrukturerede interviews med 12 af 
klassens elever – udvalgt m.h.p. ligelig kønsrepræsentation og faglig 
differentiering. Interviewene varede ca. 30 min og blev gennemført som en 
svagt modificeret udgave af et AIMS-interview (’Adult Intentional and 
Motivational Systems’) (Wadsworth and Ford, 1983): 
“a three-part structured personal interview was most. appropriate for eliciting 
the in-depth information needed. First, the subject-, were asked to talk about 
what was generally important to them, or what they wanted out of life. 
Second, they were asked to systematically describe their activities day by 
day for the previous 4 days. This was considered an approximation of a 
behavioral observation. After their activities were recounted, subjects were 
asked to explain their goals in relation to each activity. Third, they were 
asked to describe what they sought in six domains of life-that is, family, work 
and school, social life, leisure, personal growth and maintenance, 
material/environmental, and other.” 

 
Følgende modificerede AIMS-procedure blev anvendt: 

i. ’Generelly important’ – intro 
ii. Eleven får lov til at læse den verbale SVS-karakteristik. Hvordan 

synes de, at karakteristikken passer med dem – med det de har 
fortalt under punkt i. 

iii. Forsøg på (ikke helt systematiseret) at indkredse aktiviteter fra 
den seneste uge indenfor hvert af domænerne Familie, Venner, 
Skole. Hvilke værdier og hvilken vigtighed forbinder eleverne 
med dem? 

iv. ..”Og hvilken betydning får disse generelle mønstre så for din 
oplevelse af, hvad der sker i undervisningen?”  

 
I denne sammenhæng vil jeg nøjes med at anføre nogle af konklusionerne 
på dette (indskudte) studium. Tankevækkende, men på kanten af det 
irrelevante her, er det, at over halvdelen af eleverne ikke kan komme i tanke 
om fælles aktiviteter i familiemæssigt regi - udover spisning. Familien har 
tilsyneladende mere eller mindre udspillet sin aktivt socialiserende rolle, 
når de unge begynder i gymnasiet! Kammeratskabsgrupperne har til 
gengæld en langt mere konkret og aktiv karakter. Mere relevant er det, at 
eleverne generelt har meget vanskeligt ved at forholde sig reflekterende på 
det niveau, som interview-procedurens punkt iv. forudsætter84. Vigtigst i 
denne sammenhæng er det dog, at kun 2 elever (af 12) har punktvise 
indvendinger mod den verbale SVS-karakteristik, som efter intentionen 
skulle ligne dem. Indvendingerne gik på, at visse træk måske lige var 
overdrevne, og at i hvert fald ikke dækkede eleven i alle kontekster. 
Generelt stemmer formuleringerne dog (nærmest overraskende) godt med 

                                              
84 Det har ført mig til at udvikle en anden projektiv metode til at forbinde værdier med aktiviteter og 
semiotisk iscenesættelse. Indtil denne opgaveskrivnings ophør ligger den dog uafprøvet i en 
elektronisk folder. 
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elevernes selvopfattelser. Som tidligere omtalt (se kapitel 3) er det 
forskningsmæssigt nødvendigt, men stadigvæk også lidt overraskende, at 
der kan etableres så høj en grad af genkendelighed henover elevernes 
genkonstruktion-af min interpretation-af deres svarkonstruktion i form af et 
kryds-på deres konstruktion af, hvad meningen med spørgsmålet er (jf. 
diskussionen i kapitel 3).  
Samtlige elevindvendinger (også fra ikke-interviewede) har affødt, at de har 
fået lejlighed til at revurdere de relevante afkrydsninger i SVS. Overordnet 
set må man konstatere, at valideringen i form af verbal-karakteristik-
tilbageføring og interviews nok har ændret nuancer, men ikke megen i 
substansen, af de enkelte elevers værdiprofil.  

 
Kortlægningen af de unges præferencer m.h.t. fysikundervisningen:  
Metodisk: I evalueringsskemaet Tpf er 25 undervisningsmæssigt relevante forhold 
omsat til bipolære værdi-orienterede dimensioner. Indholdsmæssigt er disse 
organiseret i temaerne Samværet og miljøet omkring fysiktimerne, Faget og 
undervisningen i fysik, Hvordan oplever du fysiklæreren? og Hvordan vil du 
beskrive dit eget forhold til fysikfaget? 
 
Svarstrukturen er dobbelt, idet eleverne med afkrydsning indenfor hver dimension 
både skal angive deres karakterisering af den øjeblikkelige situation og i en evt. 
retning for ønskede ændringer i undervisningen. Tilsammen giver de to 
afkrydsninger mulighed for at kortlægge den enkelte elevs situerede præferencer. 
Det er dem der gerne skulle afspejle elevernes generelle værdistruktur. 
 
Den dobbelte svarstruktur fremgår af nedenstående udsnit af skemaets første del. 
Bemærk, at de kvalitativt forskellige typer af afkrydsninger er tydeliggjort via to 
forskellige baggrundsfarver. Afklaringsbehov hos eleverne, m.h.t hvordan de skulle 
håndtere det anderledes og relativt komplekse ’undervisningsevalueringsskema’, 
kunne fint imødegås i den konkrete situation.   
 
I. Hvad synes du karakteriserer samværet og 
miljøet omkring fysiktimerne ? 

Den slags er vigtigt for mig- 
og jeg ser gerne… 

Min oplevelse  Min oplevelse  Min oplevelse  Min oplevelse  
peger...peger...peger...peger...    

me- 
get 
← 

lidt 
 
← 

neu- 
tral 
 

lidt 
 
→ 

me-
get 
→ 

 ændring   
   ←            

At 
tingene 
forbliver 
som nu    

ændring 
       → 

Det er 
ikke 
vigtigt 
for 
mig  

1. 
Marginalisering 
(jeg  er mest 
overladt til mig 
selv) 

□ □ □ □ □ 
Tilhørsforhold (jeg 
føler mig 
accepteret i 
klassen,  og at jeg 
er en del af 
klassefællesskabet) 

□   □   □  □ 

2. Fjendskab 
(man taler ondt 
om og til 
hinanden) 

□ □ □ □ □ 
Venskab (Man 
hjælper hinanden 
og jeg har et 
netværk af venner i 
klassen, som 
støtter mig) 

□   □   □  □ 

 
Figur 6.11: Strukturen af evalueringsskemaet Temperaturen på Fysik 
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Præferencerne findes ved at sammenholde afkrydsningen til karakterisering af 
situationen med retningen for ønsket ændring. Fx må man kunne sige, at en elev 
har en situeret præference/valens for Tilhørsforhold, såfremt vedkommende 
karakteriserer situationen til at være i retning af Tilhørsforhold, og samtidig ønsker 
sig ændringer yderligere i denne retning. Derimod kan man ikke være sikker på en 
elevs præference, såfremt vedkommende angiver situationen i retning af 
Marginalisering, men samtidig ønsker sig ændringer i modsat retning. Det 
ønskværdige kan måske blot være at opnå en balanceret tilstand. Endelig kan man 
i nogle situationer udelukke en given præference, fx vil Tilhørsforhold ikke fremstå 
som en præference, såfremt situationen er tættest på Marginalisering uden at der 
er ønske om ændring. Der er således et antal af kombinationer, som kan tages 
som udtryk for at præferencen klart er til stede, er usikker – eller direkte kan 
udelukkes som værende markant. Nedenstående figur 6.12 giver en oversigt over 
tolkningerne, når man er på jagt efter en ’Høj’ og markant præference: 
 

 
Figur  6.12: Matrix for identifikationen af ’markant præference’ 

 
Figuren er ikke symmetrisk, idet ethvert ønske om ændringer væk fra 
præferencens pol må udlægges som en falsifikation af præferencen. De fem 
svarkombinationer i skemaets øvre højre hjørne kan alle tolkes som en Høj 
præference (for højre præferencepol) – og ses som udtryk for værdikongruens, 
såfremt den samme elev har tilkendegivet Høj tilslutning til en korresponderende 
værdiorientering i SVS.  
 
Det er fristende at udstrække sådanne overvejelser omkring værdikongruente 
elevsvar til tilfælde, hvor eleverne i SVS kun har angivet en Mellem eller Lav 
tilslutning til en værdiorientering. Umiddelbart tænker man, at ovenstående skema 
kan bruges, idet ’?’ tages som udtryk for Mellem og ’-’ for Lav tilslutning. Derved 
glemmer man imidlertid de fortolkningsmæssige gråzoner og omtalte usymmetri. 
Faktisk er man nødt til at udarbejde selvstændige fortolkningsskemaer, for de 
tilfælde hvor en elevsvarkombination skal fortolkes ud fra en Mellem, eller Lav-
tilslutnings-optik. Jeg har brugt følgende matricer til at fortolke hver af de to 
situationer: 
 

situations-karakteristik

 ø
n

sk
et

æ
nd

ri
ng

meget i retning af

denne pol ⇐  (1)
lidt i retning af
denne pol ⇐ (2) neutral (3) lidt i retning af

denne pol ⇒ (4)
meget i retning af

denne pol ⇒ (5)

Mere ⇒⇒⇒⇒ (3) ? ? + + +

uændret (2) - - ? + +

Mere ⇐⇐⇐⇐ (1) - - - - -

Præference-polmatrix for optikken: 'MARKANT PRÆFERENCE'
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og endelig matricen for Lav præference: 
 

    Figur 6.13 og 6.14: Matricer til identifikation af andre præference-grader. 
 
Fortolkelighedszonerne i den valgte procedure gør, at vi ikke slutte entydigt 
baglæns fra en svarkombination til ét bestemt tilslutningsniveau til en 
værdiorientering. Men: vi kan slutte entydigt forlæns i analysen: en elevs svar i 
SVS fastlægger, om eleven er Høj, Mellem eller Lav indenfor en bestemt 
værdiorientering. Dermed defineres den optik, hvorunder elevens svar indenfor en 
korresponderende evalueringsdimension skal checkes – og det relevante 
kongruensskema kan peges ud.   
 
Uanset om den ene, den anden eller den tredje optik skal anlægges, ser man, at 
der er 5 +felter ud af 15. Hvis eleverne svarer aldeles tilfældigt og uden korrelation 
med deres værdistruktur vil en tredjedel af svarene fremstå som kongruente. Man 
skal altså signifikant over dette kongruensniveau for, at have påvist nogen som 
helst sammenhæng.  
 
Resultater for kongruensen mellem værdiorienteringer og præferencer i 
fysikundervisningen: 
Evalueringsskemaet Tpf er primært designet med et forskningsmæssigt fokus på 
de fem højt prioriterede værdiorienteringer. Analysen her vil have et tilsvarende 
fokus.  
 
Som første skridt har jeg etableret en korrespondance mellem hver af de fem 
værdiorienteringer og bestemte præferencepoler i Tpf. Fx indeholder 
værdiorienteringen Samværsrelationer værdierne Venskab og Tryghed. Disse 
indgår eksplicit som (højre) præferencepol i sp2 og sp3 i Tpf. Korrespondencen er 
her indlysende. Knap så eksplicit, men absolut plausibel, korresponderer 
Autonomi-selvorientering med præferencepolen Individuelt arbejde i Tpf-spørgsmål 

situations-karakteristik

øn
sk

et
æ

nd
ri

ng meget i retning af

denne pol ⇐  (1)
lidt i retning af
denne pol ⇐ (2) neutral (3) lidt i retning af

denne pol ⇒ (4)
meget i retning af

denne pol ⇒ (5)

Mere ⇒⇒⇒⇒ (3) + + - - -

uændret (2) ? ? + ? ?

Mere ⇐⇐⇐⇐ (1) - - - + +

Præference-polMatrix for optikken: 'BALANCERET PRÆFERENCE'

situations-karakteristik

meget i retning af

denne pol ⇐  (1)
lidt i retning af
denne pol ⇐ (2) neutral (3) lidt i retning af

denne pol ⇒ (4)
meget i retning af

denne pol ⇒ (5)

Mere ⇒⇒⇒⇒ (3) - - - - -

uændret (2) + + ? - -

Mere ⇐⇐⇐⇐ (1) + + + ? ?

Præference-pol

øn
sk

et
æ

nd
ri

ng

Matrix for optikken: 'LAV PRÆFERENCE'
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585. Hver værdiorientering er på denne måde forbundet med 2-3 præferencepoler, 
oversigten fremgår af nedenstående tabel. 
 
Som næste skridt har jeg studeret kongruensen med udgangspunkt i tre klassesæt 
af elevsvar på Tpf. Klassesættene er evalueringer i tilknytning til tre efter hinanden 
følgende undervisningforløb i perioden 1.12.2003-1.9.2004 (temaer: ’En 
bæredygtig energifremtid for DK og Jorden?’, ’Fysik, der kan regne den ud – et 
forløb om og med udfoldelse af kvantitativ fysik’ og ’Olympisk Fysik’.  Samtlige 
besvarelser,hvor der samtidig foreligger en individuel SVS-værdiprofil af den 
pågældende elev, indgår86.  
 
I alt forekommer der i datasættet 559 analytiske tilfælde (data i bilag 6.7), 
hvor en elevs tilslutning til en bestemt værdiorientering kan sammenholdes med 
vedkommendes svar i Tpf – og hvor man ved hjælp af den relevante 
fortolkningsmatrix kan afgøre, om der den markerede præference er 
værdikongruent, uklar eller direkte ikke-værdikongruent. 
 
Resultatet af en sådan detailleret analyse fremgår også af korrespondens-tabellen 
nedenfor: 
 

Værdiorientering Korresponderende 
præferencepol 

Antal 
værdi- 
kongruent
e 

Antal 
ikke-
værdi-
kongruent
e 

Antal  
uklare 

SamværsRelation Venskab(sp2): 41 5 0 
 Tryghed(sp3): 44 7 0 
IdentitetsRelation Tilhør(sp1): 35 2 6 
 Anerkend(sp4): 34 6 12 
Autonomi-
selvorientering 

Egne mål 
(sp10a): 

17 7 12 

 Samarbejde(sp5): 12 21 23 
 Personlig udvikling 

(sp21) 
35 8 11 

Potensering Spænding 
(sp14): 

29 8 19 

 Variation(sp9): 30 10 16 
Videns-
performance 

Succes(24): 17 21 15 

 Fagl.udbytte 
(sp22): 

16 19 21 

Sum  310 
ca. 55% 

114 
ca. 20% 

135 
ca. 24% 

 
Tabel 6.11: Resultaterne af analyse for værdikongruens i.f.t. præferencer i fysikundervisningen. 

 

                                              
85 Her er der tale om venstre pol, hvilket kræver lidt (banal) tilpasning af analysen.  
86 Grundet udmeldinger og nyplaceringer af elever undervejs i forløbet er SVS-kriteriet ikke opfyldt 
for alle i de sidste evalueringer. Derudover reduceres antallet af besvarelser af almindeligt fravær.  
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Til sammenligning vil tilfældige elevsvar uden strukturaftryk resultere i en fordeling 
over de tre kategorier på 186 kongruente, 249 ikke-kongruente og 124 uklare87. 
Chi-kvadrattest giver en astronomisk lille sandsynlighed for overensstemmelsen 
mellem de to fordelinger (χ2=156 og p<10E-34). Den observerede 
overensstemmelse er på ingen måde tilfældig! Den generelle værdistruktur synes 
virkelig at guide de situerede evalueringer! 
 
Resultatet synes at bekræfte både forhåbningen om en sammenhæng – og 
begrænsningen m.h.t. denne sammenhængs styrke: værdikongruente evalueringer 
forekommer næsten tre gange så hyppigt, som det modsatte, men der er langt fra 
tale om nogen deterministisk relation. 
 
Tabellen viser markante forskelle mellem graden af værdikongruens for de 
forskellige værdiorienteringer. For værdiorienteringerne Samværsrelationer, 
Identitetsrelationer og Potensering er der således en klar overvægt af 
værdikongruente tilfælde, mens Autonomi-selvorientering i hvert fald ikke afspejles 
i en præference for Inviduelt arbejde. Dette kan imidlertid god mening i lyset af dele 
af forudgående diskussion i dette kapitel: i Tpf-spørgsmål 5 bringes flere (multiple) 
værdier i spil; formentlig vil præferencepolerne Individuelt arbejde og Samarbejde 
(”.. opgaver, som skal løses sammen med andre”) aktivere flere konfliktende  
værdiorienteringer, nemlig Autonomi-selvorientering og en/flere af Relations-
orienteringerne. Disse sidste fremstod tidligere i kapitlet som de allermest centrale, 
hvorfor man må forvente, at de ’brænder igennem’ i tilfældet med aktivering af 
multiple værdier indenfor den samme evalueringsepisode. Udfaldet afgøres da af, 
hvor centrale de konkurrerende værdiorienteringer er i forhold til hinanden. 
Konsistent med denne udlægning er kongruensen tvivlsom for den lavest 
prioriterede af de fem værdiorienteringer, Videns-performance. Alternativt kan man 
selvfølgelig forestille sig, at korrespondancen mellem værdiorientering og 
præferencepol er uholdbar. Imidlertid indgår Succes eksplicit både som værdi i 
værdiorienteringen og som præferencepol (sp24), mens Fagligt udbytte (jeg lærer 
en masse, og jeg føler at jeg kan mere og mere) (sp22) efter bedste overbevisning 
matcher værdierne Kunnen og Visdom.  
 

6.5 Opsamling på undersøgelsen af unges generelle 
værdistruktur. 
Den empiriske undersøgelse med SVS har afdækket den generelle værdistruktur 
hos samplets storybyunge. Trods individuel variation og visse relative 
forskydninger p.g.a. køn er der påvist markante fællestræk hos den store gruppe af 
unge. Næsten alle unge prioriterer værdier forbundet med relationer og autonomi 
særdeles højt. Med henvisning til Schwartz’s terminologi er der tale om en 
ambivalent orientering mod både Self-transcendence og Self-enhancement. I den 
modsatte ende af tilslutningsspekret er det tydeligt og gennemgående, at de unge 
med stor ulyst vedkender sig traditionsbundne og personligt begrænsende værdier 

                                              
87 Når man vægter sandsynlighederne i det enkelte fortolkningsskema med, hvor ofte det 
pågældende skema er blevet brugt (H: 351, M: 183, L:25). 
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(Mådehold, At affinde dig, Tradition, Autoritet). Ungdommen fremstår således som 
kendetegnet af den modsatte orientering mod Openness to change.  
 
Ved hjælp af faktoranalyse er der etableret sammenhængende sæt af 
værdier, de såkaldte værdiorienteringer. De højtprioriterede værdier indgår i 
5 sådanne værdiorienteringer: Samværs-relationer, Identitetsrelationer, 
Autonomi-selvorientering, Potensering og Videns-performance. Tilsvarende 
lokaliserer analysen fire faktorer, hvori de lavtprioriterede værdier indgår: Magt, 
Tradition, Mådehold og Miljøorientering. Disse ni værdiorienteringer anses for, at 
være de væsentlige elementer i populationens værdiprofil. Den enkelte unge vil 
typisk have flere højtprioriterede værdiorienteringer samtidigt.  
Faktoranalysens empiriske værdiorienteringer er efterfølgende sammenlignet 
med Schwartz’s semi-empiriske motivationstyper, hvoraf det fremgår at de 
grundlæggende træk ved værdistrukturen er ens i de to beskrivelser. De 
observerede forskelle m.h.t. grupperingen af værdier kan for en dels 
vedkommende henføres til Schwartz’s teoribundne indplacering af værdier i.f.t. 
bestemte motivationstyper. Der er dog samtidig argumenteret for, at de 
observerede afvigelser i princippet kan skyldes, at det danske urbane 
ungdomssample positionerer enkeltværdier anderledes end Schwartz’s teori 
udsiger. Schwartz’s egne tværkulturelle undersøgelser indeholder et pænt antal 
tilfælde, hvor noget sådant forekommer – og andre undersøgelser indikerer, at 
netop ungdomssamplet er et sted, hvor afvigelserne slår igennem.  
 
De dominerende værdiorienteringer er også blevet sammenholdt med 
umiddelbart relevante arbejder indenfor social-psykologi, psykoterapi og 
ungdomssociologi. Der er konstateret væsentlig indholdsmæssig 
overensstemmelse mellem de fundne værdiorienteringer og de underliggende 
’behov’, som er den motiverende struktur, der forklarer den empiriske forskning i 
relation til Deci & Ryan’s Self-determination Theory.  Med udgangspunkt i de fem 
værdiorienteringer har det også været muligt at udvide og nyfortolke T. Ziehe’s 
sociologisk-teoretiske ’kulturelle orienteringsforsøg’ på en måde, som både 
opleves konsistent og teoretisk tilfredsstillende. Derimod har de tilsyneladende 
ligheder mellem værdiorienteringernes rettethed og selv-psykologiens rettethed 
vist sig at være af overfladisk natur. Her ville en fundamental overensstemmelse 
heller ikke have været ganske uproblematisk, idet selv-psykologiens rettethed i den 
grad kommer indefra, mens værdiorienteringerne her er socio-kulturelle 
typifikationer, overlejret med den biologiske udviklingslinie.  
 
Endelig er det blevet undersøgt, hvorledes sammenhængen er mellem generel 
værdistruktur og mere situerede evalueringer og præferencer. Ud fra den 
allerede eksisterende forskning har jeg diskuteret denne relation i forhold til 
hverdagssituationer, hvor der opstår kompleksitet p.g.a. forskellige grader af 
’value-centrality to Self’, de Multiple samtidige værdiorienteringer og mulighederne 
for værdialignment henover den enkelte adfærdsepisode – samt sidst, men ikke 
mindst, kontekstafhængig aktivering af bestemte værdiorienteringer. De konkrete 
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kontekster, som er blevet undersøgt her, har meget forskellig specificitet og 
substans. Først er de unges præferencer m.h.t. (relativt diffuse?) fremtidige jobs 
relateret til deres generelle værdier. Alle de hypotetiserede korrelationer viser sig 
signifikante og betydningsfulde. Hyppigt kan en jobpræference dog forbindes med 
flere værdiorienteringer, hvilket kan tolkes som udtryk for multiple 
værdiorienteringer. Mere naturfagsspecifikt og med forankring i en daglig 
fysikundervisnings ’kød og blod’ er undersøgelsen af, i hvilken udstrækning 
elevernes evaluering og præferencer m.h.t. den konkrete undervisning afspejler 
deres generelle værdistruktur. Begge de empiriske undersøgelser er i 
overensstemmelse med tilsvarende forskning indenfor andre typer af kontekster, 
idet de peger på korrelationer af størrelsesordenen 0.2-0.4 og værdikongruent 
evaluering knap 3 gange så hyppigt som det modsatte. Der synes således at være 
belæg for, at ’værdier guider kontekstualiseret evaluering’ i overensstemmelse 
med Schwartz’s formulering som blev anført i kapitel 2:  
“Values guide the selection or evaluation of behavior, people, and events”. 
(Schwartz, 1997 p.70) 
 
Med dette kapitels undersøgelser har vi således opnået en betydelig indsigt i de 
filtre og den værdimæssige rettethed senmoderne unge bringer med sig ind i 
naturfagsundervisningen. I ’Cultural Border Crossing’-tænkningen er det 
afgørende, hvorledes dette matches af værdierne indlejret i den konkrete 
undervisning. Næste analytiske skridt går på, at muliggøre en karakterisering af 
værdierne i naturfagsundervisningen via etablering af den analytiske ramme The 
Ethos of School Science. 
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Kapitel 7. The Ethos of School Science-Analysis (TESSA)’   
– en analytisk ramme til karakterisering af værdier og 
normer i naturfagsundervisningen. 

Fra det foregående kapitel ved vi nu, hvilke typiske værdiorienteringer de unge 
bringer med sig ind i naturfagsundervisningen. Opgaven er herefter at forstå, hvad 
det er en for en subkultur de møder og at udpege aspekter af 
naturfagsundervisningen, som med særlig stor sandsynlighed giver anledning til 
Cultural Border Crossings. Naturfagsundervisning er en kompleks subkultur, vævet 
ind i den samfundsmæssige institution ’skole’ og karakteriseret ved en særegen 
social, epistemisk og traditionsforankret praksis. For at kunne forstå og analysere 
kompleksiteten i denne praksis har man brug for en analytisk ramme. I dette kapitel 
forsøger jeg at tilvejebringe en sådan ramme, som muliggør beskrivelse, 
strukturering og fastholdelse af den væsentlige kompleksitet i 
naturfagsundervisningen via værdi-dimensioner. Jeg vil bl.a. argumentere for, at 
den etablerede ramme har en anvendelighed, der rækker langt ud over den 
aktuelle afhandlings afgrænsninger og perspektiv. Da analyserammen skal bruges 
til at karakterisere dét naturfag, som de unge møder – og som de på godt og ondt 
reagerer på – må den nødvendigvis formuleres ud fra et elevperspektiv. Hvad der 
forstås hermed vil fremgå af teksten nedenfor.  
 
Indledningsvis vil jeg argumentere for, at bestræbelsen på værdimæssig 
karakterisering af den undervisningsmæssige praksis langt henad vejen modsvarer 
Merton’s karakterisering af naturvidenskabens epistemiske og sociale praksis. Det 
åbner for inspiration og tydeliggørelse forud for elaboreringen af det analystiske 
skema.   
 

7.1 Inspirationskilder og strukturerende overvejelser. 

Videnskabssociologen R. Merton’s berømte ’The Ethos of Science’ har været 
en første inspirationskilde for dette kapitels bestræbelse. R. Merton 
introducerede og beskrev ’The Ethos of Science’  i sit klassiske 1942-bidrag til 
videnskabssociologien (indgår bl.a. i (Merton, 1957)). Dette arbejde var en del af et 
større historisk og komparativt studium af naturvidenskaben som institution. Den 
daværende naturvidenskab udfoldedes praktisk taget udelukkende indenfor 
akademiske institutioner (’academic science’, (Ziman, 2000)), hvilket naturligt nok 
fik Merton til at fastslå: ”The institutional goal of science is the extension of certified 
knowledge” ((Merton, 1957 p.552)).  
Merton så dette institutionelle mål forfulgt med bestemte ’technical methods’, en 
formulering som indholdsmæssigt meget godt svarer til den mere moderne term 
’epistemologi’. Ud fra målet og de epistemologiske tilgange mente Merton, at man 
kunne aflede de institutionelt uomgængelige forskrifter/sæder (’institutional 
imperatives’, ’mores’). Men, som det blev påpeget af Merton:”The mores of science 
possess a methodological rationale but they are binding, not only because they are 
procedurally efficient, but because they are believed right and good’ (pp.552). De 
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uomgængelige institutionelle forskrifter er således forankret i værdier. Fokus 
samler sig dermed omkring dét, som Merton betegner som ’The Ethos of Science’, 
hvilket han definerer på følgende vis:  
 
“The ethos of science is that affectively toned complex of values and norms88 
which is held to be binding on the man of science. The norms are expressed in the 
form of prescriptions, proscriptions, preferences and permissions. They are 
legitimatized in terms of institutional values. These imperatives, transmitted by 
precept and example and re-enforced by sanctions are in varying degrees 
internalized by the scientist, thus fashioning his scientific conscience or, if one 
prefers the latter-day phrase, his superego. Although the ethos of science has not 
been codified, it can be inferred from the moral consensus of scientists as 
expressed in use and wont, in countless writings on the scientific spirit and in moral 
indignation directed toward contraventions of this ethos”. (p. 551) 
 
‘The Ethos of Science’ udtrykker altså de værdimæssige begrænsninger, som 
institutionen ’(akademisk) naturvidenskab’ pålægger aktørerne (forskerne) i deres 
daglige praksis. Merton fandt, at naturvidenskabens ethos udspændtes af de fire, 
siden så velkendte, institutionelle imperativer: Communism, Universalism, 
Disinterestedness og Organized Sceptiscism, der som oftest herhjemme betegnes 
som et sæt af normer og sammenfattes i akronymet CUDOS.  
 
Efterfølgende har Ziman (Ziman, 2000) foretaget en tilsvarende analyse af 
moderne ’techno-science’, som klart er underlagt et andet institutionelt mål. Han 
når frem til, at den industrielt forbundne naturvidenskab karakteriseres ved et 
normsæt, som langt hen ad vejen er komplementært til CUDOS. Det relevante 
akronym PLACE dækker således over komponenterne Proprietary, Local, 
Authoritarian, Commissioned og Expert.  
 
Merton’s og (i mindre udstrækning) Ziman’s studier giver på en række punkter 
både tilskyndelse og inspiration til dette kapitels bestræbelse: 

• For det første ligger der en tilskyndelse i at indse, at betydnings- og 
indsigtsfulde folk forudgående har fundet det frugtbart at foretage en 
værdimæssig karakterisering af en naturvidenskabsrelateret praksis. I 
omtalte klassiske studier bruges værdianalysen til at ’tegne’ 
naturvidenskaben som samfundsmæssig institution. I nærværende studium 
er det målet at karakterisere den socialt institutionaliserede 
undervisningspraksis i naturfag. Der er en åbenlys parallelitet mellem de 
grundlæggende bestræbelser, om end der er behov for afklaring m.h.t. om 
der er tale om forskellige analytiske niveauer og/eller perspektiver. Dette 
punkt uddybes nedenfor.  

• For det andet indfører Merton en aktør i sin analyse af de sociale strukturer, 
idet han definerer sin Ethos of Science som de værdier og normer, der 

                                              
88 Rokeach (Rokeach, 1973) p. 19 skelner mellem værdier og (sociale) normer, idet normer ikke 
retter sig mod desirable endstates, de er forskrifter/forbud til afstemning af specifik adfærd i 
bestemte situationer (værdier overskrider det situationsspecifikke). Endelig er normerne 
konsensuelle og externe i forhold til personer – mens værdier er mere interne. 
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regulerer/binder aktøren (forskeren) i sin praksis. Naturfagsundervisningen 
som praksis har en komplicerende omstændighed, idet der i hvert fald er to 
typer af aktører, nemlig lærer og elev. For både lærer og elev er der 
elementer af regulering i naturfagsundervisningen - nogle er tilmed fælles (fx 
bekendtgørelseskrav om pensum og eksamen). Derfor vil man kunne 
formulere forskellige, men delvist overlappende, versioner af The Ethos of 
School Science (TESS) - alt afhængigt af om man fokuserer på de kulturelle 
og epistemologiske reguleringer af læreren eller eleven. I denne afhandling 
er det elevens forhold til fysikfaget, der er omdrejningspunktet. Det naturlige 
valg er følgelig at formulere TESS i elevversionen, som ‘the values and 
norms which is held to be binding on the students of school science’.  

• For både Merton og Ziman er epistemologi, social praksis og axiologi (det 
værdimæssige) spundet tæt sammen i beskrivelsen af naturvidenskaben. 
Det samme vil være tilfældet i analyserammen for og beskrivelsen af 
naturfagsundervisningen. 

• Endelig demonstrerer Merton’s og Ziman’s rimeligt komplementære 
beskrivelser, at såfremt man vil kunne indfange udviklingsdynamik i et felt, 
kan det være hensigtsmæssigt at indføre et bipolart beskrivelsessystem. 
Denne pointe vil blive brugt i arbejdet med at udvikle en ramme for analyse 
af TESS. 

  

7.1.1 The Ethos of School Science (TESS) vs.The Ethos of Science? 
Merton analyserer Naturvidenskaben som institution. Selv betegner han The Ethos 
of Science, som en ’limited introduction to a larger problem: the comparative study 
of the instutional structure of science’ (p. 552), hvormed han sigter til en 
makroanalyse af sammenhængen mellem naturvidenskab og samfund. Man kan 
med rette spørge, om det giver tilsvarende mening, at analysere Naturfags-
/Fysikundervisningen som institution? 
 
I nyere samfundsvidenskab arbejder man ud fra en rummelig forståelse af 
institutionsbegrebet, bl.a. indfører Berger & Luckmann (Berger and Luckmann, 
2003a p.93) sociale institutioner ud fra følgende definition: ”Institutionaliseringen 
indtræffer, hver gang bestemte typer af vanemæssige handlinger står i et gensidigt 
forhold til bestemte typer af udøvere. Enhver typifikation af denne art er med andre 
ord en institution”. Berger (Berger, 1963) omtaler andetsteds funktionen af 
sådanne institutioner:  
"Institutions provide procedures through which human conduct is patterned, 
compelled to go, in grooves deemed desirable by society. And this trick is 
performed by making these grooves appear to the individual as the only possible 
ones."  
Med andre ord optræder institutionerne altså som regulerende enheder med den 
funktion at  guide den enkeltes tænkning og handling i retning af det 
samfundsmæssigt ønskværdige.  
 
Ziman (Ziman, 2000) fremhæver den sociale institutions relative stabilitet og 
axiologiske karakter: ”Scientific behaviour is regulated by well-establisthed, easily 
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recognized and relatively stable norms, values and laws. Sociologically speaking, 
therefore, academic science as a whole is an institution”.  
 
Skolen er almindeligt anerkendt som en institution – med alle de velkendte 
funktioner: opdragelse, dannelse/kvalificering, disciplinering, sortering. Det 
afgørende her er, at også naturfag opfylder ovenstående kriterier og kan opfattes 
som social(e) institution(er), med institutionaliserede lærer-elevroller, faglige 
(samfundsmæssige) mål og traditionsbundne normer og værdier. Hvis man skal 
pege på en forskel i forhold til Merton, så er det snarere m.h.t. analytisk perspektiv: 
hvor Merton udvikler sin The Ethos of Science med henblik på makroanalyse af 
Science-Society-relationen, udvikles TESS umiddelbart som et skridt hen imod en 
mikroanalytisk forståelse af unges møde med naturfagsundervisningen.  
 
Det er afgørende, at naturfagsundervisningen som institution har et ganske andet 
institutionelt mål end naturvidenskaben. Målet er således ikke ’udvidelse af 
området for certificeret viden’, men snarere ’udbredelse af et udvalg af certificerede 
tillempninger af naturvidenskabelige indsigter og handlemåder’. Naturfagene er 
ikke sat i verden for at  generere ny viden, men for at formidle eksisterende viden. 
Med formuleringen ’et udvalg af certificerede tillempninger’ signalerer anførte 
forslag til målformulering, at naturfagene ikke er et spejl af den ægte natur-
videnskab, ej heller blot en fortyndet udgave – men en reduceret og bearbejdet 
version. Udvalget og tillempningerne er tilvirket i krydsfeltet mellem samfunds-
mæssige kompetencebehov, det ressourcemæssigt mulige (økonomisk, biologisk/ 
kognitivt) og eksisterende faglige undervisningstraditioner. De helt grundlæggende 
forskelle, som fremgår af de institutionelle mål, retfærdiggør at man udvikler The 
Ethos of School Science som et selvstændigt og principielt distinkt normsæt89. 
Indholdsmæssigt må der være forskel på The Ethos of Science og TESS. 
 
Med denne pointe på plads, må jeg skyndsomst fastslå, at 
naturfagsundervisningen selvfølgelig har mange træk til fælles med (først og 
fremmest) akademisk naturvidenskab. Aikenhead (Aikenhead, 1996) skriver 
således: ”Closely aligned with subculture science is school science which expects 
a student to acquire science´s norms, values, beliefs, expectations, and 
conventional actions (the subculture of science) and make them a part of his or her 
personal world to varying degrees” (p. 6, i internetversion). Og efterfølgende: 
”school science always conveys an images of science as a subculture, even 
though science educators may pretend that it does not” (p.7). De fælles træk 
skyldes dels, at visse af videnskabsfagets epistemologiske elementer anses at 
indgå i undervisningsfagets kernefaglighed, dels at lærerne bringer deres 
akademiske socialisering efter CUDOS-normsættet med sig ind i 

                                              
89 Kelly (Kelly, 2005) er inde på noget tilsvarende, når han (p.6) anfører: ”Knowledge construction in 
science disciplines differs from knowledge construction in education in epistemologically relevant 
ways….Science education communities establish activity systems with the goals of communicating 
and sharing ways of thinking about the natural world. The establishment of new knowledge may be 
local, without expectations that the “discoveries” transfer far beyond the locally relevant discourse 
community. Therefore, the review of a prescriptive  view of epistemology, developed for establishing 
democratic scientific knowledge may be only partially relevant for educational purposes”. 
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naturfagsundervisningen. Med disse islæt genopstår i undervisningsfaget den 
sammenvævning af epistemologi og norm-socialisering, som bl.a. Ziman tidligere 
påpegede i beskrivelsen af videnskabsfaget. Dette træk vil meningsfuldt kunne 
overføres til en hensigtsmæssig analytisk ramme. 
 
Sammenfattende kan man  herefter fastslå, at det er meningsfuldt at bruge 
betegnelsen The Ethos of School Science for de værdi- og normmæssige 
reguleringer den institutionaliserede naturfagsundervisning udsætter eleverne for.  
 
Derfor er det også fristende at udbygge forståelsen af TESS  via en parafrase på 
Merton’s oprindelige formulering (ændringer tydeliggjort med fed skrift): 
 
"The ethos of school science (TESS) is that affectively toned complex of values 
and norms which is held to be binding on the student of school science. The 
norms are expressed in the form of prescriptions, proscriptions, preferences and 
permissions. Some of these are legitimatized in terms of institutional values (e.g. 
educational goals, curricula, epistemic values in relation to the scientific 
subject). Others relate to values associated with the socialisation of science 
teachers into the social practices of science. These imperatives, transmitted by 
precept and example and re-enforced by sanctions are in varying degrees 
internalized by the student, thus fashioning his conceptions of science and his 
attitude towards school science.”90 
Den oprindelige grundstruktur er opretholdt, og en del af forskellene er ligefremme 
tilpasninger til et andet genstandsfelt. Man bemærker specielt elevperspektivet, at 
der  fokuseres på, hvordan værdier og normer binder eleven.  

7.1.2 TESS, TESSA og E-TESS – nødvendige distinktioner 
Merton’s Ethos of Science er resultatet af en analyseproces, hvor han har sluttet 
baglæns fra feltets empiri til et sæt af underliggende idealer for naturvidenskabens 
praksis. Qua dets ideale karakter er CUDOS nok mere et værdisæt end et 
normsæt.  
På samme måde må TESS repræsentere resultatet af en analyse, der har 
udkrystalliseret fysikundervisningens underliggende værdisæt.  
 
I dette kapitel er det målet at etablere en analytisk ramme, der kan strukturere 
analysen af undervisningens praksis på en måde, som kan forbindes med værdier. 
Der er således tale om en TESS-Analyseramme (TESSA). 
 

                                              
90 Dansk oversættelse:”Naturfagsundervisningens ethos er det affektivt tonede kompleks af værdier 
og normer, som møder eleverne i naturfagsundervisningen og der anses at fungere som binding på 
dem. Normerne kommer til udtryk i forskrifter, forbud, præferencer og tilladelser. Nogle af disse 
henter deres legitimitet i institutionelle værdier (fx uddannelsesmæssige formål, fagbekendtgørelser 
og epistemiske værdier med henvisning til videnskabsfag). Andre relaterer sig til værdier forbundet 
med naturfagslæreres socialisering til naturvidenskabens praksiser. Disse  tvingende 
kulturelementer, som videregives via regler og eksempler og forstærkes via sanktioner, 
internaliseres i forskellig grad af eleverne og former deres forestillinger om naturvidenskab og deres 
holdning til faget.” 
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Der er imidlertid forskellige niveauer i analysen med TESSA. På det laveste niveau 
holdes empiri for, hvad der er normen for de værdimæssige afvejninger i den 
faktiske undervisning, op mod de forskellige dimensioner i TESSA. Man får altså 
en empirisk karakterisering langs værdirelaterede dimensioner, som jeg her vil 
betegne E-TESS (Empirisk TESS). I realiteten er dét, hvad jeg har behøver for at 
komme videre i mit studie af unges kulturkløfter i.f.t. fysikundervisningen. 
 
Dertil kan man føje yderligere et metaanalytisk niveau, hvor E-TESS studeret med 
henblik på at afdække et evt. sæt af bagvedliggende ’super’værdier/idealer. 
Resultatet ville være TESS, The Ethos of School Science.  Metaanalysen 
(’inferensen’) kompliceres af, at klasserummet – og dermed også E-TESS – 
sammenfletter flere, kun delvist sammenfaldende værdisæt. Forestillinger om det 
samfundsmæssigt ønskværdige flyder således sammen med eller konkurrerer med 
fysikundervisningens traditionelle værdier og lærerens personlige værdier. 
Udredningen af disse forskellige værdisæt, deres relationer og relative 
styrkeforhold er ikke det primære sigte med nærværende arbejde, men 
afhandlingen satser alligevel på at kunne komme med et bud på Fysikfagets Ethos. 
For kortlægningen af de grundlæggende værdimæssige barrierer i denne 
afhandling er E-TESS tilstrækkelig – og måske endda mere anvendelig end den 
Merton-ækvivalente TESS.   

7.1.3 Værdier i naturfagsundervisningen – tidligere tilløb til 
strukturering af feltet. 
Naturfagsundervisning (og mere eksplicit fysikundervisning) er en uhyre kompleks 
praksis og et mangedimensionalt forskningsfelt, som kan struktureres på mange 
forskellige måder. I forskningslitteraturen kan man finde enkelte studier som 
berører delaspekter af TESS, sådan som det just er defineret. Eet enkelt 
forskningsprojekt (VaMP , (Bishop et al., 2000)) er dedikeret til analyse af 
værdierne i matematikundervisning og synes at have et vist overlap med TESS. I 
modsætning til nærværende analyse anskues værdianalysen i VaMP dog fra et 
lærerudgangspunkt. Studierne vil kort blive omtalt i dette afsnit. 
 
� White’s fire ’components of culture’ (White, 1959): White diskuterer kultur i 

en mere generel forstand, men betragtningerne kan rimeligvis overføres til 
diskussionen af subkulturen i naturfagsundervisningen. 
Struktureringspotentialet ligger i den udskillelse af fire kulturelle komponenter, 
som White foretager:  

- ideological: composed of beliefs, dependent on symbols, 
philosophies 

- sociological: the customs, institutions, rules and patterns of 
interpersonal behaviour 

- sentimental: attitudes, feelings concerning people, behaviour 
- technological: manufacture and use of tools and implements.  

 
De fire kulturkomponenter omfatter også værdier. Jeg har således tidligere (i 
kapitel 2) diskuteret, hvorledes værdier kan anses for en slags filtre og ’forløbere’ 
for objektrettede attitudes og beliefs. Disse er så at sige udtryk for værdier. På 
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samme måde vil man kunne se ideologivalg, regler og adfærdsmønstre som udtryk 
for værdier. Naturvidenskabens epistemologi, et eksakt vidensideal, samt et 
kognitivistisk læringssyn er alt sammen kulturelle konstruktioner, der kan forstås 
som særlige værdimæssige udmøntninger af White’s ideologiske komponent.  
Der er således ingen tvivl om, at en strukturering efter kulturkomponenter også vil 
kunne strukturere dele af den værdimæssige beskrivelse af feltet for 
naturfagsundervisning.  I en analyse af konkret undervisning vil kategorierne 
imidlertid hurtigt blive mixet sammen, fx kan en undervisning efter 
socialkonstruktivistisk tilsnit kun forstås med inddragelse af alle fire kulturelle 
komponenter.  
 
� B. Bernstein studerer skolesystemet med henblik på at kortlægge de 

grundlæggende mekanismer, der bærer dets sociale reproduktion. I sine 
analyser foretager han en tredeling af undervisningens felt: ”Formal educational 
knowledge can be considered to be realized through three message systems: 
curriculum, pedagogy and evaluation91. Curriculum defines what counts as valid 
knowledge, pedagogy defines what counts as a valid transmission of 
knowledge, and evaluation defines what counts as a valid realization of this 
knowledge on the part of the taught.” (Bernstein, 1977)92 
 
Bernstein’s to nøglebegreber ’classification’ og ’framing’, knytter sig til området 
Curriculum, henholdsvis Pedagogy::    
”Classification refers to the nature of the differentiation between contents. 
Where classification Is strong, contents are well insulated from each other by 
strong boundaries. “ (p. 88) 
 
Og: ”..frame refers to the degree of control teacher and pupil possess over the 
selection, organization, pacing and timing of the knowledge transmitted and 
received in the pedagogical relationship”. (p.89) 
 
Man bemærker, at Bernstein’s nøglebegreber begge handler om begrænsning 
og kontrol, hvilket gør dem særdeles relevante for studiet af ’norms and values 
held to binding…’. De vil derfor finde specifik anvendelse senere i kapitlet. Den 
overordnede strukturering i tre adskilte ”message-system”-kategorier viser sig 
imidlertid utilstrækkelig til detailleret analysebrug, illustreret ved Bernstein’s 
efterfølgende udvikling af begrebet ’kodemodalitet’, som kombinerer aspekter af 
flere message-systemer.  

 
� Values in Mathematics Project  (Bishop et al., 2000) m.fl. fokuserer i dette 

projekt på lærernes værdier, og i hvilken udstrækning disse rent faktisk 
implementeres i klasseværelset.  

                                              
91 Denne inddeling har en umiddelbar parallelitet med den andetsteds-fra-kendte-kategorisering: 
intended-implemented-attained. Curriculum udtrykker intentionerne, Pædagogikken styrer 
implementeringen og evaluering indfanger det opnåede. Denne sidste inddeling knyttes imidlertid 
udelukkende til curriculum, d.v.s. til det ene Bernstein-element. 
92 Anvendelsen af ordet ”transmission” i stedet for mere konstruktivisitiske formuleringer bør ikke 
forskrække – Bernsteins arbejde er blot forud for konstruktivisme-diskursen. 
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I artiklen opererer de med  “three kinds of values to be investigated”: 
 

- ”General educational values” (”not mathematical in nature”) – disse 
kommer fx til udtryk i skoleformens formålsparagraffer, jf. den generelle 
del af gymnasieloven. 

- ”Values associated with the nature of mathematical  knowledge itself”. 
Bishop et al inddrager White’s ’cultural components’ i diskussionen af 
netop denne type epistemologisk orienterede værdier. De resulterende 
underkategorier af ’ideological’ og ’sentimental’  værdier uddrages 
imidlertid på en lidet overbevisende facon.  

- Values in the mathematics classroom (“the norms and practices of doing 
school mathematics as advocated by mathematics teachers, textbooks 
and to a lesser degree, perhaps, the school ethos”.  “..reflect values 
which are both mathematical and educational.” (p7) 

 
TESS modsvarer den tredje VaMP-kategori – og i den forstand bidrager VaMP-
konceptet reelt kun med et hint i retning af, at inddele værdierne efter om de 
relaterer sig til videnskabsfaget og dets epistemologi eller til det 
undervisningsmæssige. De generelle uddannelsesmæssige værdier indgår 
selvfølgelig i baggrunden for den daglige undervisning i naturfag, men er 
næppe afgørende for forståelsen af unges forhold til naturfag. Anden kategori 
er analog til dét Allchin (Allchin, 1999) betegner som ’Values in science’. På 
forhånd må det anses for en central kategori, når det som her handler om at 
forstå unges belastede forhold til et fag som fysik. Blandt de 
naturvidenskabelige undervisningsfag er fysik formentlig karakteriseret ved at 
have den tydeligste epistemologiske profil, som tilmed står i et vist 
modsætningsforhold til den hverdagstænkning, som præger unge i 
livsverdenerne udenfor skolen. Dette forhold er udførligt udredt, bl.a. Reif og 
Larkin (se næste). 
 

� Kognition i naturvidenskab vs. Kognition i hverdagsdomænet (Reif and Larkin, 
1991): 

Reif & Larkin beskæftiger sig med tænkning og vidensorganisering i 
naturvidenskab og hverdagsdomænerne. De argumenterer overbevisende for, at 
der er store kognitive forskelle og at disse afføder kognitive problemer i 
undervisningen. Som vi tidligere har set (bl.a. i kapitel 6) betyder den Fysikfaglige 
Selvopfattelse meget for elevers holdning til fysikfaget. Dermed har vi en 
mekanisme, der (også) gør kognitive problemer til affektive.  Reif & Larkin 
fremhæver en række træk ved den naturvidenskabelige tænkning og epistemologi: 
 

- Intelligibilitet: at verden kan begribes og at rationelle modeller og 
forklaringer overhovedet er mulige. Dybest set er det rationalismens 
grundide, som stikker hovedet frem her.  

- Reduktionisme: at afgrænsning er mulig - og at helheden meningsfuldt 
kan beskrives ud fra beskrivelsen af afgrænsede dele. 

- Den empiriske forankring af begreber (som ikke nødvendigvis er 
’common-sensical’, jf fx et begreb som ’impuls’) og teorier.  
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- Det kontrollerede, manipulerende eksperiment som en mulig kilde til 
relevant viden om verden.  

- Objektivitet - i hvert fald som epistemologisk ideal knyttet til den sociale 
praksis. Det er også med denne status, at det indgår i CUDOS-
normsættet. 

- Organiseringen af viden i en logisk, kausal, internt konsistent og 
generaliseret (dekontekstualiseret) struktur 

- Formalisme og representationsformer  - symboler frem for narrativitet. 
- Reliabilitet og validetskriterier, herunder kravet om reproducerbarhed 

 
Disse træk er uomgængelige elementer af videnskabsfaget fysik. De fleste af dem 
indgår også – mere eller mindre eksplicit93 – som grundlæggende forudsætninger 
for ’kernefagligheden’ i undervisningsfaget fysik. Som det senere vil fremgå, 
slækkes der i moderne danske naturfag lidt på kravene (i hvert fald formelt) om 
intern konsistens (idet dette forudsætter en videns-sammenhæng, som ikke 
nødvendigvis er etableret gennem emneorienteret arbejde) og reliabilitets- og 
validitetskriterier. Alligevel er det disse træk – samt deres traditionsbundne 
undervisningsmæssige operationaliseringer og gradbøjninger – der mere end 
genstandsområdet giver naturfag deres identitet.  
 
Indholdet af Reif & Larkin’s analyse kan formuleres i værdiorienterede 
modsætningspar, fx: 

• Rationalisme/empirisme vs. Mysticisme 
• Reduktionisme vs. holisme 
• Objektivitet vs. Subjektivitet 
• Logisk vs. associativ struktur 
• Symbolske representationer vs. Narrative tilgange 
• Lokal vs. Global viden.   
• Brugbar vs. Pålidelig/testet viden  

 
Der foreligger således allerede en række struktureringsbestræbelser i den del af 
feltet som knytter sig til ”Values associated with the nature of physical knowledge 
itself” (for nu at anvende en vending af Bishop et al). Disse må dog – efter min 
overbevisning og mangeårige fysiklærererfaring – suppleres med en hel række 
andre faktorer af sammenlignelig betydning for unges oplevelse af fysikfaget. 
Væsentlige dele af ovenstående vil derfor blive indfoldet i én enkelt epistemologisk 
dimension. 
 

                                              
93 Ofte underforstås de, se fx beskrivelsen af ’Det naturvidenskabelige hovedområde’  i 
undervisningsvejledningen for den nye samspilsramme ’Almen Studieforberedelse’ i Stx, 
http://us.uvm.dk/gymnasie/vejl/almen_studieforberedelse_stx/1.htm#123. Her omtales kun det 
empiriske, det konsistente og generaliserende, samt det symbolske aspekt. 



Kapitel 7.  ’The Ethos of School Science-Analysis (TESSA)’ – en analytisk ramme til karakterisering 
af værdier og normer i naturfagsundervisningen (Systematisk studium af værdirationale CBC’er, del 
C)  

 204 

7.2 Analyserammen ‘The Ethos of School Science-Analysis’ 
(’TESSA’) 
Et analytisk system er et forsøg på at strukturere kompleksitet. I den aktuelle 
situation, hvor feltet er komplekst og multidimensionalt, indebærer ethvert 
hensigtsmæssigt system en reduktion af kompleksitet. En brugbar analytisk ramme 
giver således afkald på at være en fuldstændig beskrivelse. Det afgørende er 
selvfølgelig, at rammen er i stand til at indfange og fastholde den væsentlige 
kompleksitet (indenfor et håndterbart antal dimensioner). Desværre er der ikke 
nogen forskningsmæssig konsensus til at guide kompleksitetsudvælgelsen. Derfor 
er udviklingen af en analytisk ramme en proces med betydelig subjektivitet – og 
resultatet langt fra entydigt. Det bedste man, som udvikler af en sådan ramme, kan 
gøre, er at deklarere de kriterier, der ligger til grund for kompleksitetsudvælgelsen. 
Det forsøger jeg at gøre nedenfor - så vidt som det nu er muligt for en – i bund og 
grund – hermeneutisk udviklingsproces. 

7.2.1 Kriterier, der ligger til grund for udviklingen af TESSA-
dimensionerne. 
• Den (fag)didaktiske forskning som grundlag: Merton baserede sin CUDOS-

analyse på historiske og komparative studier. TESSA derimod, har sit grundlag 
i den eksisterende fagdidaktiske (og didaktiske) forskning. I udgangspunktet har 
jeg listet alle (så vidt som jeg nu kender dem) større forskningsprogrammer og 
–studier indenfor områderne curriculum, pædagogik og evaluering. 
Efterfølgende har jeg tilstræbt at formulere dimensioner, som integrerer 
samtlige væsentlige aspekter. Det er primært i dette trin, at det hermeneutiske 
islæt har været betragteligt.  

 
• Dimensionaliteten af TESSA: På forhånd blev der ikke truffet nogen beslutning 

om, hvor mange dimensioner TESSA skulle indeholde. Kun var der en 
opmærksomhed på at balancere to modsat rettede hensyn: for det første 
ønsket om at have tilstrækkeligt  mange dimensioner til at indfange og 
repræsentere den væsentlige kompleksitet på en troværdig måde. For det 
andet, at holde antallet af dimensioner lavt nok til at sikre praktisk 
håndterbarhed af det analytiske skema. I udviklingsprocessen blev oprindeligt ti 
dimensioner gradvist reduceret og omarbejdet til de endelige 8 dimensioner.  

 
• Dimensionerne er relaterede til værdiorienteringer og normer i 

naturfagsundervisningen – og udtrykkes bipolart. 
Med den givne definition af TESS er det indlysende, at TESSA-dimensionerne 
må forbindes med værdier og normer. Inspirationen til at udtrykke 
dimensionerne bipolart kommer som tidligere omtalt fra en samtænkning af 
Merton’s og Ziman’s arbejder med CUDOS og PLACE. Tilsammen 
demonstrerer disse behovet for at have komplementære poler i 
analyserammen, hvorved man får muligheden for at positionere den faktiske 
undervisning indenfor det mellemliggende kontinuum. Den bipolare 
karakterisering er i øvrigt også et væsentligt aspekt ved Schwartz’s værditeori 
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(jf. fx den dynamiske spænding  mellem ’self-enhancement vs. Self-
transcendence i værdistrukturen). 

 
• Dimensionerne beskriver aspekter af læringsmiljøet – ’held to be binding on the 

student of school science’. Det relevante ligger altså på grænsefladen til 
eleverne og anskues ud fra et elevperspektiv. I ét TESS-lys er lærernes 
opfattelse af læring eller af ’Nature of Science’ således ikke interessante i sig 
selv – men bliver det indirekte, såfremt opfattelserne udmøntes i praktiske 
pædagogiske og epistemiske valg, som begrænser (eller faciliterer) eleverne i 
naturfagsundervisningen.  

 
• Dimensionerne formuleres med størst mulig begrebsmæssig klarhed og et 

minumum af redundans. 
I naturfagsundervisningen er tingene intenst sammenvævede, hvilket naturligt 
nok vanskeliggør processen med at udskille analytiske dimensioner uden 
redundans. Nogle aspekter vil uundgåeligt kunne henføres til flere analytiske 
akser. I nedenstående deklaration af TESSA-dimensionerne vil nogle af 
’grænsedragningsproblemerne’ blive omtalt. I den foreliggende version er 
uklarheden foranlediget af overlap dog minimal.  
 

• Dimensionerne skal give mulighed for operationalisering til specifikke formål. 
Bestræbelsen er her at formulere dimensionerne så præcist, at de umiddelbart 
kan bruges til at analysere den almindelige naturfagsundervisning. Imidlertid vil 
det være hensigtsmæssigt, hvis de samtidig er åbne nok til at tillade specifik 
operationalisering. TESSA har i den foreliggende form været operationaliseret 
til brug i forbindelse med analyse af fysiklærebøger. Endvidere har TESSA-
dimensionerne været brugt som analyseredskab i et pilotstudium til belysning af 
forskelle mellem den undervisningsmæssige praksis i en række naturfag. Det 
har indtil nu vist sig uproblematisk at ’spidsstille’ TESSA til mere specifikke 
analytiske formål. 

 
• Dimensionerne skal muliggøre empirisk positionering af naturfagsundervisning, 

herunder potentielt positionering af ’den typiske’ fysikundervisning i DK. 
TESSA skal som analyseramme kunne bruges flexibelt i forhold til forskellige 
typer af eksisterende empiri og til at strukturere fremtidig empiriindsamling. I 
forhold til afhandlingen er det særligt relevant, at søge at indkredse profilen for 
’den typiske’ danske fysikundervisning ved hjælp af TESSA. Med en tidligere 
benævnelse er det den Empiriske The Ethos of School Science eller E-TESS 
(DK, fysik, stx). 
 

• Dimensionerne skal knytte an til empirisk og teoretisk forskning i unges 
værdiorienteringer. Dette kriterium udspringer selvsagt af den aktuelle 
afhandlingskontekst, hvor det netop er hensigten at sammenholde E-
TESS(DK,fysik,stx) med de højtprioriterede værdiorienteringer, vi fandt blandt 
unge i forrige kapitel. En vis anknytning er allerede sikret ved at konstruere 
analyserammen med bipolare værdibaserede dimensioner. I den 
hermeneutiske proces, hvor de konkrete dimensioner blev formuleret, opstod 
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der yderligere muligheder for at ’fin-tune’ enkelte TESS-dimensioner, så de 
mere umiddelbart kunne forbindes med forskningen i værdiorienteringer. Dette 
blev udnyttet i videst mulig omfang.  

7.2.2 De grundlæggende dimensioner i TESSA-strukturen 
Den endelige version af TESSA har 8 dimensioner, hvis overordnede indhold 
fremgår af nedenstående figur 7.1. Det mere detaillerede indhold vil fremgå af 
den efterfølgende diskussion – og på operationaliseret form findes 
analyserammen i Bilag 7.1. 
 
Det er vigtigt her at pointere, at TESSA-dimensionerne tjener analytiske 
formål, og at der ikke er gjort noget arbejde for at etablere dem som et 
system for undervisningsmæssig kvalitet. I nogle af dimensionerne er det 
ganske vist relativt nemt at udpege en pol, som den mest ’elevbindende’. Dette 
kan imidlertid ikke på nogen entydig måde forbindes med (fravær af) 
undervisningsmæssig kvalitet. I mange konkrete undervisningssituationer vil 
der således være gode pædagogiske grunde til at indføre specifikke  
reguleringer, alt afhængigt af elevforudsætninger og tryghedsbehov, faglige 
progressionsovervejelser, specifikke læringsmål o.s.v. ’Bindings on the student 
of school science’ er altså ikke nødvendigvis et onde, evt. er de at opfatte som 
et nødvendigt onde. I de sidste to TESS-dimensioner repræsenterer polerne 
ikke så meget forskellige grader af binding af eleverne – men snarere 
forskellige typer af bindinger. Dermed sløres kvalitetskonnationerne yderligere. 
TESSA er således grundlæggende ikke noget kvalitativt system. Kvalitative 
vurderinger kan tidligst komme på tale efter empirisk karakterisering af den 
faktiske undervisning (E-TESS) -  når denne sammenholdes med fx de 
værdiorienteringer, som eleverne bringer ind i undervisningen. Heraf kan man 
udpege latente Cultural Border Crossings – og diskutere hensigtsmæssigheden 
af den typiske undervisning indenfor de forskellige dimensioner.  
 
 
 
 

TESSA-dimension Denne dimension beskriver:  
1. Struktur og 

handlerum:  

Strukturelt Handlerum vs.  

Strukturel Indestængthed 

De eksterne reguleringer af elevernes handlinger og 
meningsskabelse i naturfagsundervisningen. Disse 
implementeres væsentligst  via Bekendtgørelser, Faglige 
mål, pensa, evalueringskrav og –procedurer m.m.  

2. Kommunikation:  

Kommunikativ 

Mangfoldighed vs  

Kommunikative mønstre og ressourcer i 
naturfagsundervisingen – og hvorledes disse faciliterer 
eller begrænser elevernes meningsskabelse.  
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Kommunikativ Ensidighed 

3. Epistemologi:  

Epistemologisk Åbenhed 

vs. Epistemologisk 

Lukkethed 

Den implementerede naturvidenskabelige epistemologi, 
sådan som den  fremstår via naturfagsundervisningens 
daglige  epistemiske praksis eller af tekster og historier 
om naturvidenskab i klasserummet. Mere eller mindre 
sammenvævet hermed er de forestillinger om læring og 
personlig epistemologi, som præger undervisningen. Det 
afgørende er, om disse to lag af epistemologi i naturfaget 
tenderer til at åbne eller lukke faget for eleverne. 

4. Ideologi:  

Kulturel vision vs. Kulturel 
mission  
alias Kulturfremvisning  
vs.   Kulturomvendelse           

Den ofte uudtalte ideologiske dagsorden i 
undervisningen, som eleverne dog udvikler betydelig 
evne til at afkode: er timerne en invitation og en guided 
introduktionstur til nye faglige måder og perspektiver -  
eller fremstår de som en kulturimperialistisk bestræbelse, 
hvor eleverne forventes at internalisere ’de rigtige’ 
naturvidenskabelige modeller, holdninger og værdier?  

5. Magt: 

Inklusivitet vs. 
Eksklusivitet 

Fordelingen af magt og anerkendelse i 
naturfagsundervisningen: hvem beslutter? Hvem anses 
at have viden? Hvem tildeles anerkendelse, status, 
opmærksomhed, positive forventninger, samt muligheder 
for at ytre/fremstille sig? Kan man efter disse kriterier 
betegne naturfagsundervisningen som inklusiv eller 
eksklusiv for alle typer af elever? 

6. Livsverden-relation:  

Autenticitet vs. 

Anderledeshed 

 

Hvordan naturfagsundervisningen forbinder sig med 
elevernes øvrige livsverdener: tager den afsæt i og/eller 
udbygger den indsigter og perspektiver, som er relevante 
og meningsfulde for eleverne i deres hverdag i hjemmet 
og i samfundet. Får eleverne mulighed for, at forbinde 
naturvidenskab med personlige mål, herunder personlige 
karriereaspirationer?  

7. Organisation: 

      Individualitet vs. 

Socialitet 

Denne dimension beskriver, hvorvidt organiseringen af  
læringsmiljøet begunstiger individuelle eller sociale 
aspekter af at lære og/eller være i klasserummet  

8. Motivation:   

Affektive Motivatorer vs.  

Kognitive Motivatorer94 

Vigtige motivationsmæssige aspekter af læringsmiljøet: 
er den motivationelle tænkning og de 
motivationsmæssige ressourcer i 
naturfagsundervisningen primært orienteret mod 
affektive eller kognitive forhold? 

 
    Figur 7.1: TESSA-analysestrukturen – dimensionerne og deres overordnede betydning 

 
 

                                              
94 Krapp et al  (Krapp et al., 1992 p.5) opererer med begrebet ’interestingness’, som “the specific 
characteristics of any learning environment that captures the interest of many individuals…”. På 
analog måde kunne ‘motivatingness’  betegne de karakteristiske træk ved læringsmiljøet, som er 
tænkt at motivere de fleste elever. Her anvendes det lidt mere danskklingende ’motivatorer’ for dé 
designfaktorer i læringsmiljøet, som udtrykker den primære tænkning i, hvorledes elevernes 
motivation tilgodeses. 
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7.2.3 Den indholdsmæssige beskrivelse af TESSA-dimensionerne 
 
Dimension 1. Struktur og Handlerum: Strukturelt Handlerum vs. Strukturel 
Indestængthed. 
Denne dimension indfanger de exogene strukturelle reguleringer, der er for 
elevernes tilgang til faget. Rammerne fastlægges af forhold udenfor klasserummet, 
og de er reelt ikke til forhandling – i særdeleshed ikke for eleverne. Rammerne 
omfatter aspekter af såvel curriculum som pædagogik og evaluering. 
Rammesætningen sker primært gennem Bekendtgørelsernes beskrivelse af faglige 
mål og pensum, undervisningsvejledningernes anvisninger og markering af ”Best 
practice”, samt udmeldingen om evalueringsformer. B. Bernstein´s tidligere omtalte 
nøglebegreber classification og framing (Bernstein, 1971) er centrale for 
forståelsen af, hvorledes man kan åbne eller lukke curriculum og pædagogik. Et 
lukket curriculum (”strong classification”) vil typisk have enormt styrende mål- og 
kompetenceformuleringer, som ikke levner mange frihedsgrader, hverken for lærer 
eller elever. Pensum er stort (eller kompetencemålene omfattende), så tempoet er 
ufleksibelt højt. Indholdet er mere eller mindre obligatorisk, veldefineret og med en 
stærk indre struktur og iboende sekvensering. Der er en klar adskillelse mellem 
viden og ikke-viden. Gyldig viden er primært knyttet til de mest fagcentrerede af 
Roberts’ ’Curriculum Emphasis’ (Roberts, 1988): ’Correct explanations’, ’Solid 
Foundation’ og ’Scientific skill development’.  
 
Det pædagogiske felt lukkes, fx når én undervisningsform eller aktivitet ophøjes til 
at være den eneste farbare vej i undervisningen. Undervisningsprogrammer, hvor 
der ensidigt kalkuleres med, at eleverne tilegner sig stoffet gennem 
opgaveregning, gennem brug af IT eller gennem bestemte typer af eksperimenter, 
projekter m.m., er eksempler på ’framing’ i Bernstein’sk forstand. Samtidig fungerer 
det snævre pædagogiske råderum som ’binding on the student of school science’ – 
og altså som Strukturel Indestængthed i TESSA-forstand.  
 
Evalueringsformer og –kriterier virker oftest tilbage på undervisningen: hvis faget 
således har en individuel, skriftlig eksamen med bestemte opgavetyper, vil 
undervisningen kunne ”frames” i en form, hvor det altafgørende er træning i 
opgaveregning og summativ respons på afleverede opgavesæt. Tilsvarende kan 
en eksperimentel eksamen med ”empirisk modelleringskompetence” som 
evalueringskriterium også ”frame” pædagogikken, men nu med vægt på 
processerne fra datafangst til empirisk-matematisk generalisering. 
 
Skole-lokale forhold kan også virke som strukturelle reguleringer af 
naturfagsundervisningen. De fysiske rammer kan fx stå i vejen for gruppearbejde, 
bestemte typer af eksperimentelt arbejde eller brugen af IT. Økonomiske forhold 
kan være skyld i at man anvender én bestemt lærebog af ældre dato frem for at 
have masser af aktuelle emnehæfter eller fri kopiering. De kan også forhindre, at 
man tager på ekskursioner - eller at man må undlade at udføre bestemte forsøg 
p.g.a. defekt apparatur m.m.. Endelig kan skoler også have overordnede politikker 
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for ekskursioner, brug af kopiering o.s.v., som fungerer som bånd på, hvad der 
foregår i naturfagsundervisningen.  
 
Dimension 2. Kommunikation: Kommunikativ Mangfoldighed vs. Kommunikativ 
Ensidighed. 
Dimensionen vedrører de kommunikative mønstre og ressourcer i 
naturfagsundervisingen – og hvorledes disse faciliterer eller begrænser elevernes 
meningsskabelse. Med denne ”definition” vælger jeg at fokusere på de to 
funktioner af kommunikation, som Lotman fremhæver i sin ’funktionelle dualisme’ 
(Lotman, 1988), henholdsvis ’den meningsskabende’ og ’den meningsbærende’  
funktion. Kommunikation kan selvfølgelig have andre funktioner også,  fx som 
bærer af magtrelationer i klasserummet, men dette aspekt henføres i denne 
sammenhæng til en af de efterfølgende TESSA-dimensioner.  
 
Kommunikationen kan anskues på forskellige niveauer: et makroskopisk 
klasserumsniveau, et personligt og psykologisk niveau, samt et mikroniveau, hvor 
den enkelte ytring er analyse-enheden. Mangfoldighed-ensidigheds-dimensionen 
går ind på alle niveauer: På det makroskopiske niveau karakteriserer den 
kommunikationsstrukturen i klasserummet, fx vil det udtrykke Ensidighed i dobbelt 
forstand, såfremt lærerens interaktion med klassen udelukkende foregår som en-
vejs-kommunikation og såfremt denne til stadighed har karakter af transmission og 
dermed ensidigt udnytter kommunikationens meningsbærende funktion. Wertsch 
(Wertsch, 1991) argumenterer for, at en-vejs-model i sig selv begrænser 
udfoldelsen af kommunikationens meningsskabende funktion. På det personlige og 
psykologiske plan indlejrer mangfoldighed-ensidighedsdimensionen Bakhtin´s 
nøgleforestillinger om dialogicitet og stemme ((Bakhtin, 1981). For Bakhtin er 
personlig meningsskabelse en dialogisk process, hvor en ydre mere eller mindre 
autoritativ stemme bringes i spil i forhold til et ’indre overbevisende ord’: ”for each 
word of the utterance that we are in process of understanding, we, as it were, lay 
down a set of our answering words” (Wertsch, 1991). Begrebet stemme er hos 
Bakhtin forbundet med livsverden, personligt perspektiv, intention m.m. hos den 
der ytrer sig. Kommunikativ Mangfoldighed forekommer således i en undervisning, 
hvor elevernes stemmer bringes i meningsskabende dialog med hinanden og med 
lærerens, lærebogens og fagets mere autoritative stemmer. Dette forudsætter 
altså, at der er udfoldelsesrum og lydhørhed overfor elevperspektiver og det 
subjektive, indre overbevisende ord. Lærermonologen eller den indholdstømte 
lærerstyrede klassse’samtale’, hvor læreren stiller facts-orienterede 
kontrolspørgsmål og kun giver eleverne få sekunder til at svare, er modsat 
eksempler på Kommunikativ Ensidighed, idet undervisningen reelt kun omfatter én 
stemme og én stemmeføring. Hvis den eneste tekst eleverne møder i 
undervisningen er en standardlærebog (tekster opfattes som en slags 
generaliserede stemmer), er der ligeledes tale om Ensidighed. Der er jo så mange 
andre medier med naturvidenskabeligt indhold og så mange andre vinklinger og 
perspektiver end lærebogens. Hvis der aldrig er flere forskellige stemmer til stede 
samtidigt i klasserummet - d.v.s. hvis der intet er at diskutere og forholde sig til - så 
udgør det en kommunikativ binding af eleverne.  Hvis læreren (og lærebogen) 
fremfører en så autoritativ og indiskutabel version af faget og fagsproget, at 
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elevernes egne tanker og udtryksformer ikke får plads, lukkes det kommunikative 
rum. Det kan fx forekomme i en naturfagsundervisning, hvor eleverne holdes fast 
på at svare i ”korrekt og præcist fagsprog”. I den Mangfoldige og dialogiske 
undervisning vil der derimod også være plads til elevernes hverdagssprog, 
ungdomskulturens særlige ”sociale sprog”.  
 
Endelig kan Mangfoldigheden komme til udtryk på mikroniveauet, via mængden og 
arten af de kommunikative ressourcer, der stilles til rådighed for eleverne. Social-
semiotiske studier af kommunikationen i naturfagsundervisningen (fx (Kress et al., 
2001) peger på betydningen af at stille adskillige ”meaning-making-
systems”/”modes” til rådighed for eleverne. Disse ”modes” (verbale (tale & skrift), 
visuelle og handlinger) opfattes her som kommunikative ressourcer, der hver for 
sig og tilsammen åbner op for skabelse af nye tegn og mening. Kommunikativ 
Mangfoldighed svarer naturligvis til at hele spektret af ”modes” anvendes og 
produceres i undervisningen. En beslægtet diskussion vedrører de forskellige 
repræsentationsformer (fx (Lemke, 1998), som forekommer i naturfag. Her vil en 
begrænset anvendelse af et fåtal af disse – eller evt. en fragmenteret/ukoordineret 
anvendelse af disse - også kunne opfattes som en afsnørende Ensidighed i.f.t. 
elevernes meningsskabende muligheder. 
 
Dimension 3. Epistemologi: Epistemologisk åbenhed-lukkethed. 
Med denne dimension indfanges åbninger og begrænsninger, der kan henføres til 
den implementerede naturvidenskabelige epistemologi og de forestillinger om 
læring, der præger undervisningen i naturfag.  
I henhold til Hofer (Hofer, 2001) dækker epistemologi-betegnelsen over følgende 
fire aspekter: 

• Nature of knowledge (What one believes knowledge is) 
   a) certainty of knowledge  
   b) simplicity of knowledge 
• Nature of the process of knowing (’How one comes to know’) 
   a) source of knowledge 
   b) justification of knowledge 

I naturfagsundervisningen møder eleverne dels en epistemisk praksis og dels en 
fremstilling af naturvidenskabens epistemologi, fx i forbindelse med 
perspektiverende forløb hvor det handler om faget. Såvel den epistemiske praksis i 
naturfagsundervisningen som fremstillingen af naturvidenskaben kan være 
’naturvidenskabeligt autentisk’ – eller i større eller mindre grad det modsatte. En 
del nyere forskning tyder på, at akademisk uddannede lærere ikke nødvendigvis 
selv har en adækvat forståelse af det videnskabsteoretiske fundament for 
naturvidenskab – og derfor ikke kan formidle en sådan. Principielt gælder det også, 
at  ’how one comes to know’ i klasseværelset (på alt andet end et meget generelt 
erkendelsesteoretisk niveau) fint kan adskille sig fra ’how one comes to know’ i 
institutionaliseret naturvidenskab. Elever på et givet klassetrin behøver jo ikke 
nødvendigvis have ’the truth, the whole truth and nothing but the truth’. Dette 
gælder i særlig grad, idet de epistemologiske grundspørgsmål jo også dukker op i 
tilknytning til det læringssyn, som driver undervisningen. D.v.s. den opfattelse af 
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læring i en formel setting som først og fremmest læreren, men også lærebøger, 
undervisningsvejledninger m.m., bringer i spil.  
Den implementerede fagepistemologi (mere eller mindre videnskabsautentisk) og 
den personrelaterede epistemologi (læringssyn), er vævet tæt sammen i den 
daglige undervisning. Eleverne har ingen mulighed for at udskille dem. Derfor 
anbringes de her i samme dimension – selv om de diskuteres adskilt nedenfor.  
 
Den epistemologiske dimension indlejrer en betydelig kompleksitet, som jeg gerne 
ville have fundet en unik bipolar betegnelse for – men desværre er det ikke 
lykkedes mig at komme op med noget  mere dækkende end det lidet originale: 
epistemologisk åbenhed-epistemologisk lukkethed.  
 
Epistemologi knyttet til fagdisciplinen 
Den disciplinære epistemologi hører ind under videnskabsteoriens og –filosofiens 
område. Nogle velkendte orienteringer herfra kan alligevel bidrage til at lukke 
undervisningsrummet for eleverne: undervisning, som tegner et billede af og/eller 
fastholder eleverne i en opfattelse af naturvidenskabens metoder som værende i 
overensstemmelse med logisk empirisme (positivisme) eller kritisk rationalisme 
(hypotetisk deduktivt arbejde med falsikation i Poppersk forstand) udtrykker 
forskellige grader af epistemisk lukning. I den første tradition lukker faget sig 
nemlig om at producere ”sikker” viden – i den anden har man en sikker 
vidensproces, som ikke tildeler det socialt forhandlede nogen eksplicit rolle. 
Grundlæggende vil en lukket epistemologisk tilgang være karakteriseret ved reelt 
at afskære eleverne fra at opleve sig selv som medproducenter af viden. 
Derfor er det et udtryk for epistemisk lukkethed, når faget fremstilles som en sikker 
(”certainty”) og lukket liste med ”Facts of life”, hvor der ikke er noget at diskutere, 
da fagets resultater ”are standing on the shoulders of Giants”95.  I det åbne 
alternativ vil man prioritere arbejde med åbne problemstillinger, samt betone 
fortolkelighed og resultaternes tentative natur.  
 
Et særligt kraftfuldt element I ’How one comes to know’ er naturvidenskabens 
bestræbelse på objektivitet. I naturfagsundervisningen vil dette fx komme til udtryk i 
en mere eller mindre eksplicit undertrykkelse af holdninger og følelser på 
bekostning af diskussioner af ’objektive variable’ og ’kausale forklaringer’. Hvis 
objektivitet er en konsekvent tråd i undervisningen vil det være en binding og 
begrænsning for subjektiverede elever.  Hårdnakket objektivitet kan derfor godt 
betegnes som en lukning af faget med udspring i det epistemiske. På beslægtet 
måde udgør naturvidenskabens stræben efter generalisering og overskridelse af 
det personlige/lokale til fordel for det universelle en potentiel afsnøring af elever i 
undervisningsrummet (se også (Donnelly, 2004)).  
Universalisme indgår som et ’regulerende princip’ i naturvidenskabens epistemiske 
grundlag, men samtidig er det også en komponent i normsættet for det 
naturvidenskabelige samfunds praksis. En anden CUDOS-norm for det 
akademiske arbejde indenfor naturvidenskaben er Organiseret Skeptiscisme. 

                                              
95 “If I have seen farther than others, it is because I was standing on the shoulders of giants", Sir 
Isaac Newton i et brev til sin kollega Robert Hooke i februar 1676. 
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Normen udtrykker, at potentielt ny viden må gennemgå en institutionel validering i 
forskersamfundet, typisk båret af peer-reviewing og rapporteringsformer, der 
muliggør efterprøvning af ’knowledge-claims’. Principielt vil væsentlige dele af 
naturfagsundervisningen kunne bygges åbent op efter dette 
naturvidenskabsautentiske  princip. Modsætningsvist vil man kunne lukke hele 
feltet ved at gennemføre undervisningen som Organiseret Konfirmation, fx ved 
udelukkende at stille eleverne overfor problemer og eksperimentelle 
undersøgelser, hvis løsninger og udfald  allerede er velkendte fra den forudgående 
undervisning. Vidensprocesserne i faget degenererer således til 
eftervisning/reproduktion og en afsnøring af det epistemiske rum. I modsætning til 
objektivitetsdiskussionen gælder det her, at en overførsel af naturvidenskabens 
autentiske praksis til undervisningsrummet faktisk repræsenterer en åbning af det 
epistemiske rum, mens lærernes traditionsbundne tillempning af praksis potentielt 
skaber afsnøring og lukning 
 
Epistemologi knyttet til læringssynet 
På det vidensgenetiske/læringsteoretiske niveau har skiftende varianter af 
konstruktivisme tjent som reference (i hvert fald for forskere udi naturfagsdidaktik) i 
de seneste tiår. I et forsøg på at formidle dette til naturfagslærere skriver Lorsbach 
& Tobin (Lorsbach and Tobin, 2005) således: “Constructivism is an epistemology, 
a theory of knowledge used to explain how we know what we know. We believe 
that a constructivist epistemology is useful to teachers if used as a referent; that is, 
as a way to make sense of what they see, think, and do. Our research indicates 
that teacher's beliefs about how people learn (their personal epistemology), 
whether verbalized or not, often help them make sense of, and guide, their 
practice” (p.1)  
 
Konstruktivismen har som sit fundamentale dictum, at viden er den enkeltes aktive 
konstruktion på basis af interaktion med verden og med andre mennesker. I en 
konstruktivistisk epistemologi vil læreren ikke kunne overføre sin viden gennem 
undervisning, kun stille den til rådighed for elevernes læreprocesser. I kontrast 
hertil står objektivismen, som ifølge Lorsbach og Tobin (p.2):  
”… view knowledge as existing outside the bodies of cognizing beings, as beings 
separate from knowing and knowers. Knowledge is "out there," residing in books, 
independent of a thinking being.” 
 
Hver af de to læringsteoretiske positioner leverer en række pejlemærker for 
undervisning, men der er betydelige frihedsgrader, idet ingen af dem kan gøre krav 
på at være fuldgyldige undervisnings-/pædagogiske teorier. Der kan udledes 
enkelte markante ’stopskilte’, såsom at massiv lærermonolog ikke harmonerer 
voldsomt godt med et konstruktivistisk læringssyn. Det er derimod vanskeligt at 
udpege konkrete undervisningsmæssige tiltag, som entydigt og generelt kan 
forbindes med det ene eller det andet grundsyn. Konteksten, den detaillerede 
anvendelse og det specifikke sigte skal som hovedregel medtænkes. Måske er 
læringssynet bedst genkendeligt som et holistisk mønster i den pædagogiske 
organisering (jf. fx skalaerne for ’den konstruktivistiske’ og ’den fagcentrerede’ 
undervisning i Krogh & Thomsen (Krogh and Thomsen, 2000a)).  
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Når dette så er sagt, giver det alligevel mening at henføre konstruktivistisk 
epistemologi til en åben position på værdiaksen: her er det et grundvilkår, at 
eleverne selv konstruerer deres livsverden og deres faglige forståelser – og det 
sker på basis af deres forudsætninger (kognitive, affektive, kulturelle…) og deres 
forforståelser. Omvendt vil en objektivistisk epistemologi lukke sig omkring fagets 
nedskrevne viden, evt. med læreren som faglig skulptør (Bjørgen, 1996). 

 
Dimension 4. Ideologi: Kulturvision vs. kulturmission eller kulturfremvisning vs. 
kulturomvendelse. 
Dimensionen beskæftiger sig med spørgsmålet: ”er timerne en invitation og en 
guided introduktionstur til nye faglige måder og perspektiver -  eller fremstår de 
som en kulturimperialistisk bestræbelse, hvor eleverne forventes at internalisere 
’de rigtige’ naturvidenskabelige modeller, holdninger og værdier? omvendes til og 
internaliserer naturvidenskabens forestillinger, værdier m.m..?”  
 
’Ideologi’  er generelt et idesystem, som orienterer sig mod at ændre verden, frem 
for ’blot’ at forklare den96.  Cross (Cross, 1997) anfører mere 
undervisningsspecifikt:”ideology provides the “vision” for the purpose of science 
education” (p.608). Derefter fortsætter han:  “Both the explicit curriculum and the 
pedagogy, and the implicit socializing effects of the teacher’s beliefs, combine to 
provide a reference framework for the next generation of citizens to acquire  
“acceptable” notions about science, and its role in society”. Dertil kan man føje, at 
lærebøger er et eksempel på en specifik kanal, gennem hvilken ideologiske 
aspekter kan udfoldes (se fx Knain, 2001).  
 
I de fleste vestlige lande er der i det seneste tiår opstået en ideologisk dagsorden i 
det uddannelsespolitiske system omkring målet: “to promote scientific and 
education culture…” med henblik på at sikre vores ”quality of life and our 
international competitiveness” (European Commision, 2002). De tilsigtede 
forandringer kan aflæses af EU-Kommissionens Strategiafsnit i samme publikation: 
“It will be essential in this respect to give science and technology a higher profile in 
the media and education in Europe to stimulate young people’s spirit of enterprise 
and whet their appetite for science studies and careers” (p.7). 
 
Naturfagene og i særdeleshed naturfagslærerne er kritiske elementer i denne 
makrostrategi. Lærerne forfølger tillige ofte en personlig ideologi, som er koherent 
med den systemiske, idet den vil, at eleverne ikke kun tilegner sig viden indenfor 

                                              
96 ideologi forstået som  “a form of social or political philosophy in which practical elements are as 
prominent as theoretical ones. It is a system of ideas that aspires both to explain the world and 
to change it. It was Bacon who had proclaimed that the destiny of science was not only to 
enlarge man's knowledge but also to “improve the life of men on earth,” and it was this same 
union of the programmatic with the intellectual that distinguished Destutt de Tracy's idéologie 
from those theories, systems, or philosophies that were essentially explanatory. The science of 
ideas was a science with a mission; it aimed at serving men, even saving them, by ridding their 
minds of prejudice and preparing them for the sovereignty of reason.” (“Encyclopædia 
Britannica, On-line, mine fremhævelser).  
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og om naturvidenskab, men også integrerer naturvidenskabelige holdninger og 
værdier i deres eget værdisystem. Ultimativt skal de ønske selv at blive 
naturvidenskabsm/k’ere – i deres (skattede) lærers billede og fodspor. Gennem 
lærer-elevinteraktionerne vil eleverne da blive udsat for en forventning om 
internalisering svarende til de højere niveauer af Kratwohl’s affektive taxonomi 
(Krathwohl et al., 1956).  
Hvor den systemiske og den personlige ideologi virker sammen, udgør det en 
kraftfuld udgave af ‘science education with a mission’ (jf. foregående fodnote). 
Eleverne vil opleve et pres for at opgive eller marginalisere begreber og forståelser 
fra deres øvrige livsverdener. I det omfang deres hverdagsforestillinger får 
opmærksomhed, er det som afsæt eller barrierer for ’conceptual change’. I et 
’missionerende’ naturfag er den naturvidenskabelige forståelse indiskutabelt den 
adækvate forståelse. Naturvidenskaben fremstilles i et ukritisk lys og som 
løsningen (evt. den fremtidige) på praktisk taget et hvilket som helst problem. Hvor 
det er muligt, vil undervisningen indføje ’Science-as-a-show’ eller ’science-as-an-
event’ – elementer som anses at have et overtalende potentiale (fx ’Physics-on-
stage’( http://www.physicsonstage.net/main/default.asp), ’IFA Fysikshow’ 
(www.phys.au.dk/~fysshow)). Endelig er det en del af den missionerende strategi, 
at give eleverne et naturvidenskabeligt karriereperspektiv ved at præsentere dem 
for omhyggeligt udvalgte studerende, der kan optræde som rollemodeller for den 
elevgruppe, man ønsker at ’hverve’. 
Alle disse træk konstituerer den Kulturelt missionerende pol af denne dimension. 
 
Aikenhead (Aikenhead, 1996) beskriver et alternativ, som er langt mindre 
bindende: “… make science knowledge, skills, and values potentially accessible to 
students without the concomitant assimilation that has traditionally dominated 
science curricula. Making science content potentially accessible in this way 
suggests an alternative to both enculturation and assimilation: ‘autonomous 
acculturation’ – a process of intercultural borrowing or adaptation in which one is 
free to borrow or adapt attractive content or aspects of another culture”’. (p. 15). 
 
Først og fremmest bemærker man, at alle tvingende omstændigheder og tilløb til 
holdningsmæssig manipulation er væk i Aikenhead’s begreb om ‘autonomous 
acculturation’. Andetsteds (Jegede and Aikenhead, 1999) beskriver Aikenhead en 
hensigtsmæssig lærerrolle via metaforen ‘Culture broker’, som rent faktisk dækker 
over to typer af kulturelle mæglere mellem elevernes kultur og subkulturen i 
naturfagsundervisningen: ’rejse-agenten’ (’travel agent’) og ’tur-guiden’ (’tour 
guide’). Rejseagenten virker for de mere autonome elever, som den der på et 
overordnet plan strukturerer rejsen, leverer kort over landskabet, sikrer 
hjælpemidler og har forslag til frugtbare ophold og udsigter. Udstyret med disse 
forudsætninger entrer eleverne mere eller mindre selvstændigt naturfagskulturen. 
Tur-guiden er derimod aktiv undervejs på selve rundrejsen, idet han “takes pupils 
to some of the principal sites in the culture of science (its significant phenomena, 
knowledge, skills, and values) and coaches pupils on what to look for and how to 
use it in their everyday lives outside school” (Jegede and Aikenhead, 1999 p.55). 
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Det grundlæggende ideologiske sigte er her, at give eleverne adgang til det 
landskab og det perspektiv, som er naturvidenskabens – men på en måde, så 
eleverne føler, at de kan evaluere og internalisere præcist som de vil. Her er altså 
tale om, at give eleverne adgang til den uglorificerede ’Kulturelle Vision’, som 
udgør denne dimensions anden pol97.  
 

Dimension5. Magt: Inklusivitet-Eksklusivitet 
Dimensionen belyser magtfordelingen i klasserummet: hvem beslutter? Hvem 
anses at have viden? Hvem tildeles anerkendelse, status, opmærksomhed, 
positive forventninger, samt muligheder for at ytre/fremstille sig?  

 
Den franske sociolog P. Bourdieu studerede bl.a., hvorledes (den franske) 
magtelite reproducerer sig selv gennem et socialt bias i uddannelsessystemet. Det 
helt afgørende element i Bourdieu’s beskrivelse af magt- og selektionsprocesserne 
i undervisningen er begrebet ’Kulturel kapital’ . Begrebet dækker over bestemte 
typer af kulturel ballast, som eleverne i forskellig grad bringer med sig ind i 
undervisningen – og som de der kan kapitalisere, da den akademiske skolekode 
favoriserer dem. Bourdieu (Bourdieu, 1986) skelner mellem tre former for sådan 
’Kulturel kapital’: på legemliggjort form (’embodied state’) foreligger den kulturelle 
kapital som langtidsholdbare prægninger af elevens sjæl og krop (fx en 
værdiorientering mod Videns-performance eller en bestemt relation til sprog). På 
’objektificeret form’ (’objectified state’) findes kulturel kapital som billeder, bøger, 
opslagsværker, instrumenter, maskiner m.m., der realiserer eller repræsenterer 
teorierne og perspektiverne. Endelig opererer Bourdieu med kulturel kapital på 
’institutionaliseret form’ (’institutionalized state’), fx I form af eksamensbeviser og 
diplomer. Bourdieu’s egen empiriske operationalisering af begrebet om kulturel 
kapital er blevet kritiseret for en  overdreven forankring i (fransk) finkultur98. Det har 
fået Lamont & Lareau (Lamont and Lareau, 1988 p.156) til at foreslå en 
omformulering af  kapitalbegrebet, således at knaphed på kapital mere snævert 
ses som ”a basis for exclusion from jobs, resources, and high status groups”. Selve 
kapitalbegrebet giver forfatterne følgende definition: ”we propose to define cultural 
capital as institutionalized, i.e., widely shared, high status cultural signals 
(attitudes, preferences, formal knowledge, behaviors, goods and credentials) used 
for social and cultural exclusion, the former referring to exclusion from jobs and 
resources, and the latter, to exclusion from high status groups.”. Deres 
vægtlægning af en bredere kategori af høj-status kulturelle signaler (herunder 
bestemte værdier, livsstils-handlinger m.m.) og deres betoning af funktionen ’social 
eksklusion’ passer perfekt med nærværende projekts tænkning og 
beskrivelsesniveau. Det er i øvrigt værd at bemærke, at en sådan definition 

                                              
97 For fuldstændighedens skyld: Jegede og Aikenhead diskuterer yderligere én lærerrolle, som er 
specielt egnet til at forestå kulturindføringen af de naturfagsnære ’potential scientists’ (jf. 
diskussionen i kapitel 6). I forhold til disse vil en ’rejse-agent’-lærer formentlig også kunne bruges, 
om end nok knap så optimalt. 
98 Lamont & Lareau (Lamont and Lareau, 1988) spørger således polemisk: “Do Americans Have 
Cultural Capital?”. Omvendt – og lidt overraskende – reproducerer Rosenlund (Rosenlund, 2000) i 
en norsk kontekst (Stavanger) Bourdieu’s grundlæggende struktur for ’det sociale rum’ ved at 
anvende den ’frankofile’ operationalisering af begrebet om kulturel kapital.  
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tenderer til at gøre kulturel kapital til et domæne-specifikt begreb, snarere end et 
universalt. Det er et spændende, men selvstændigt, forskningsprojekt at afdække 
det præcise indhold af kulturel kapital i naturfagsdomænet – som jeg imidlertid må 
frafalde i denne kontekst.  
 
Dimensionen beskæftiger sig altså med de forskellige måder magt, status og 
udelukkelse kan være fordelt på i undervisningen. Som én yderlighed kan læreren 
være særdeles autoritær og aldeles undlade at involvere eleverne i beslutningerne 
i klasserummet. Ud fra elevperspektivet udgør dette selvsagt dimensionens 
Eksklusivitets-pol. En lidt mindre ekstrem lærer vil kunne realisere sin magt ved at 
fastholde sit vidensmonopol, fx via udstrakt lærermonolog, ved selv at styre enhver 
klassediskussion, ved hele tiden at agere dommer over rigtigt-og-forkert i 
elevbidragene, samt ikke mindst ved at undlade at give eleverne adgang til 
kriterierne for, hvad der konstituerer god viden i faget.  
 
Et klasserum med en hierarkisk vidensstruktur har Eksklusiviteten indbygget. 
Hierakiet kan komme til udtryk ved, at læreren udelukkende henvender sig til og 
responderer på en bestemt mindre gruppe af ’(fagligt) gode’ og ’lærer-alignede’ 
elever. Selve nomineringen af en sådan høj-status-gruppe fungerer de facto som 
en eksklusion af andre elever.  
I en naturfagsundervisning præget af Inklusivitet vil læreren derimod søge at 
institutionalisere viden-deling, fx gennem fælles brain-storming, del-og-stjæl-runder 
eller systematisk deling af udkast fx til opgaveløsninger, planlægningsovervejelser 
forud for eksperimentelle øvelser o.s.v.  
 
Læreren interagerer også med Inklusivitet-Eksklusivitets-dimensionen gennem den 
måde de fordeler anerkendelse på. En inkluderende anerkendelsespraksis kan fx 
udmøntes gennem ’højt optag’ og ’værdsætning’ ((Dysthe, 2000) af alle elevsvar. 
Konsistent hermed kan lærer-feedback forholde sig til relativ fremgang frem for 
absolutte standarder. Læreren kan også arbejde for at gøre det legitimt 
indledningsvist at være novice i faget eller indenfor delområder af det, samtidig 
med at modellere og stilladsere bevægelsen fra det legitimt perifere til den 
autonome og centrale rolle i forhold til faget (fx Hodson and Hodson, 1998).  
 
Endelig udgør lærerens formulering af forventninger til de enkelte elever potentielt 
en kilde til eksklusion. Læreren kan nemt komme af sted med at signalere, at 
bestemte elever eller grupper af elever kan bare/bare ikke ’det her fag!”. Uanset 
om det er bevidst eller ej, om det har realitet eller er udtryk for fordomsfuldhed, så 
er der tale om en Eksklusivitets-mekanisme, som måske bærer noget af skylden 
for den fremmedgørelse piger, etniske elever m.m. føler i forhold til naturfag. 
 
Dimension6. Livsverden-relation: Autenticitet-Anderledeshed 
Dimensionen beskriver, hvordan naturfagsundervisningen forbinder sig med 
elevernes øvrige livsverdener: tager den afsæt i og/eller udbygger den indsigter og 
perspektiver, som er relevante og meningsfulde for eleverne i deres hverdag i 
hjemmet og i samfundet… for ikke at snakke om deres karriereaspirationer? 
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Indenfor naturfagsdidaktisk forskning anvendes begrebet Autenticitet hyppigst i 
betydningen faglig autenticitet (fx Roth, 1995). Her vil begrebet imidlertid blive 
brugt til at beskrive undervisning, der bygger på og elaborerer temaer og 
perspektiver, som er relevante og personligt meningsfulde for eleverne i deres 
hverdag i hjemmet og i samfundet. Der er med andre ord tale om en betoning af 
det personlige aspekt i relationen mellem undervisningen og to domæner af 
elevernes livsverden. Adskillige forfattere (fx Dolin, 2002; Wiggins, 1993) har 
diskuteret autenticitet i.f.t. de samme to domæner, men ikke som en integreret 
betegner for den livsverdensrelevans naturfagsundervisningen har for eleverne.  

Anderledeshed er modsat et udtryk for, at faget ikke involverer sig i elevernes 
verden. Dette kan imidlertid forekomme på to kvalitativt forskellige niveauer: 

• Niveau 1: Expliciteret Anderledeshed: I dette tilfælde bliver den kulturelle 
Anderledeshed italesat i naturfagsundervisningen, fx ved at læreren gør 
opmærksom på den, søger at begrunde den, perspektiverer den – og i 
øvrigt hjælper eleverne med at tackle den. Denne måde at håndtere 
Anderledesheden på er mere eller mindre standard i fx curricula, hvor målet 
er Scientific Literacy ud fra et kulturelt imperativ.  

• Niveau 2: Udeklareret Anderledeshed: Her udspilles Anderledesheden i 
klasserummet - uden noget forsøg på at bringe den i dialog med eleverne. 
Dette niveau svarer til en ren fagcentreret undervisning, som afvikles uden 
henvisning til elevernes hverdag og deres samfundsmæssige deltagelse. 

Man kan meget vel opfatte Niveau 1 som en mellemposition mellem det Autentiske 
og det Anderledes. At forbinde tilsyneladende Anderledeshed med sprog, 
kategorier og begrundelser er et første skridt henimod internalisering og 
omdannelse af Anderledeshed til personlig Autenticitet. Karakteriseringen af 
Niveau 1 er betydeligt beslægtet med forestillingen om Good-enough-strangeness, 
som den tyske sociolog T. Ziehe har lanceret (Ziehe, 2001). Ifølge Ziehe kan 
Good-enough-strangeness på ”produktive måder” introducere eleverne til 
”alternative betydningsfulde verdener”: ”sprogets, teoriernes, modellernes verden, 
forestillingens, fiktionens, æstetikkens verden” (Ziehe, 2001:5 af 7). Mens 
Udeklareret Anderledeshed fungerer som barriere i.f.t. faget, gør Ziehe gældende 
at veldoseret og ’god’ anderledeshed kan stimulere nysgerrighed og interesse fra 
elevside99. Desværre er Ziehe’s pædagogiske udmøntninger ikke synderligt 
konkrete, og de fremstår som tyndere end hans sociologiske analyser. 

Dimensionen Autenticitet-Anderledeshed kommer primært til udtryk gennem 
curriculum (stof og problemstillinger), fx vil autenticitet i det samfundsmæssige 
domæne naturligt kunne opnås i en undervisning med vægt på Roberts´ to 
’curriculum-emphasis’-områder: ’Everyday applications’ og ’STS’.   

                                              
99 Det skal bemærkes, at Ziehe diskuterer begrebet i en generel skolekontekst og som en 
undervisningsstrategi, der skal tilvejebringe psykologisk decentrering og imødegå 
hverdagskulturens fremmarch og den samfundsmæssige  informalisering , som også 
gennemtrænger skolesystemet.  
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Aktiviteter kan imidlertid også i bidrage til Autenticitet, når de giver eleverne 
mulighed for at tackle ’real-life’-spørgsmål og –problemer på på elevrelevante 
måder. Således trækker problembaseret projektarbejde, ’kontakt-en-rigtig-ekspert’, 
’undersøg-et-vandløb’ og lignende ud-af-huset-aktiviteter m.m. umiddelbart i en 
meget mere livsverdensautentisk retning end fagcentreret klasseundervisning. 

En særlig personlig relevans fremkommer, når undervisningen giver eleverne 
mulighed for at forbinde naturvidenskab med deres fremtidige karriereaspirationer.  
Som et særligt aspekt heraf kan undervisningen forbinde sig med elevernes 
livsstrategier (jf. kapitel 6). Som det tidligere omtalt har en meget stor elevgruppe 
en forestilling om, at deres fremtidige uddannelse skal kunne bruges til gavn for 
nogen (’frelser-livsstrategien’). For den store gruppe af elever vil undervisningen 
således være livsverdensautentisk, såfremt dens produkter og processer 
understøtter et sådant sigte. 
 
Dimension 7. Organisering: Individualitet-Socialitet 
Denne dimension beskriver, hvorvidt organiseringen af  læringsmiljøet begunstiger 
individuelle eller sociale aspekter af at lære og/eller være i klasserummet. af de 
etablerede normer, repertoiret af lærerinteraktivitet, , evalueringsprocedurer etc. 
orienterer eleverne mod individualitet eller socialitet i undervisningen. Beslutninger 
vedrørende læringsmiljøets organisering, evalueringsprocedurer og udmøntningen 
af lærerrollen fastlægger i vid udstrækning elevernes vej til læring, herunder de 
læringsstile som de meningsfuldt kan udfolde. De samme beslutninger definerer - 
sammen med de etablerede normer– rammen og (de formelle) spilleregler for 
elevernes væren og væren sammen i klasserummet. Organisatoriske aspekter 
influerer således simultant elevernes læring, identitet og fællesskabsfølelse.  
 
Såvel læringsmiljøet som de enkelte undervisningsaktiviteter kan organiseres med 
hovedvægt på individet, elevgrupper eller klassen som helhed. Læringsteoretisk vil 
man kunne retfærdiggøre en aktuel konfiguration med henvisning til enten mental 
konstruktivisme (’Individualitet) eller social konstruktivisme (Socialitet). Bjørgen 
(Bjørgen, 1996) har udviklet metaforer for fire vigtige lærerrolle/-typer, hvoraf to 
direkte modsvarer denne sondring. Bjørgen fremhæver selv de to lærertyper, som 
er mest forenelige med et konstruktivistisk læringssyn og som på vidt forskellig 
måde tilgodeser Individualitet i forhold til Socialitet: ’(idræts)Træneren’ arbejder 
med fokus på den enkelte, som faciliteres med feedback og tekniske dessiner. I 
modsætning hertil stilladserer ’Arbejdslederen’ den fælles og sociale praksis ved at 
tydeliggøre fælles mål, opgaver og standarder, stille ressourcer til rådighed og i 
øvrigt etablere rammen omkring den fælles bearbejdelse af stoffet (fx ved at 
kultivere klasserumskulturen). Læringen foregår i og gennem fællesskabet, evt. 
med læreren som konsulent. Bjørgen’s tredje lærertype, Skulptøren, betjener sig i 
udstrakt grad af lærermonolog og ’triadic dialogue’ ((Lemke, 1990), hvilket også må 
henføres til den ’Individualitets’orienterede pol af dimensionen, da den reelt 
udelukker elevinteraktion.  
 
Udformningen af evalueringer betyder således også noget for, hvorledes 
undervisningen placerer sig langs denne akse. Da formelle eksaminer og 
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summative tests sædvanligvis (og fremover i DK: ’udelukkende’) er individuelle, må 
man forvente at undervisningen via en ’baglæns-alignment’-mekanisme får et 
drejning i den Individualitetsorienterede retning. Formativ evaluering i den daglige 
undervisning kan trække den ene eller den anden vej, alt afhængigt af 
feedbackformen og efter om den eleverne individuelt eller gruppevist stilles til 
regnskab for udbyttet af gruppearbejder, projektfremlæggelser m.m.  
 
I en socialitetsorienteret naturfagsundervisning er det sociale imidlertid ikke kun et 
redskab for den kognitive tilegnelse af faget. Den sociale praksis skal lige så vigtigt 
generere fællesskab og forhandle meningstilskrivelse i tilknytning til 
læreprocesserne. Worthley (Worthley, 1992 p.59) har fat i væsentlige træk ved 
omgangsformerne, når hun med henvisning til Gilligan definerer to forskellige 
værdiperspektiver care og justice, hvor care-perspektivet ”is concerned with 
responsiveness, the avoidance of harm, subjectivity, and interdependence in 
making choices”. Justice-orienteringen prioriterer autonomi, regler og (individuelle) 
rettigheder og objektivitet. Hvis beslutninger og omgangsformer i 
overensstemmelse med care-perspektivet præges af lydhørhed, bestræbelse på at 
undgå at skade andre og gensidige hensyn, modsvarer det Socialitets-enden af 
værdiaksen. Ansvarlighed er et særligt aspekt af gensidighed. Dette kan spilles ud 
meget forskelligt i undervisningen, jf. følgende to undervisningsprogrammatiske 
slogans, som udspænder individualitet-socialitetsdimensionen i et elevperspektiv: 
’ansvar for egen læring’ (Bjørgen, 1991) og ’gensidigt ansvar for forståelse’ 
(Rasmussen, 1996). Der er en indlysende sammenhæng mellem forståelsen af 
ansvar og undervisningens organisering.  
 
Dimension 8. Motivation: Affektive ’Motivatorer’ vs. Kognitive ’Motivatorer’.  
Her handler det om motivationsmæssige aspekter af læringsmiljøet: er den 
motivationelle tænkning og de motivationsmæssige ressourcer i 
naturfagsundervisningen primært orienteret mod affektive eller kognitive forhold?  
 
Et hensigtsmæssigt analyseredskab til at studere naturfagsundervisning må 
nødvendigvis indeholde en dimension til at karakterisere den motivationsmæssige 
tænkning og de afledte motivationelle ressourcer, som læringsmiljøet stiller til 
rådighed for eleverne. Krapp et al (Krapp et al., 1992) skelner i deres 
interesseforskning mellem ’personal interest’, som eleverne kan bringe med ind i 
undervisningen – og så de faktorer i klasserummet, der kan tænkes at vække 
interesse. Hvor det personlige og det kontekstuelle flyder sammen, vil der kunne 
opstå en aktiveret situational interest. De interesseaktive faktorer i læringsmiljøet 
betegner forfatterne under ét ’Interestingness’. Her er jeg tilsvarende ude i at 
karakterisere den implementerede motivationsmæssige tænkning, der møder 
eleverne i klasserummet. Som nævnt i en tidligere fodnote anvender jeg 
betegnelsen ’Motivatorer’ for motivationsfaktorer i læringsmiljøet. 
 
Motivation er et multifacetteret begreb, og der er multiple teorier med vægt på 
forskellige delkomponenter, se fx Pintrich & Schunk (Pintrich and Schunk, 2002). 
Disse forfattere gør en dyd ud af at diskutere, hvorledes forskellige 
undervisningsrum kan tilpasses forskellige typer af motivationsmæssig teori og 
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tænkning. I realiteten konstruerer og diskuterer de forskellige typer af Motivatorer. 
Det omfattende repertoire af motivationsteorier, som er til rådighed for 
fagdidaktikken, indikerer samtidig, at det er en svær opgave at integrere den 
eksisterende viden i en enkelt dimension. Her har jeg valgt at formulere en Affektiv-
Kognitiv dimension, som efter min opfattelse indfanger meget væsentlige aspekter 
og differentieringer.  
Der er fx tale om Kognitive Motivatorer, såfremt undervisningen planlægges og 
implementeres i overensstemmelse med  Piagets teori om kognitiv ubalance som 
en drivende kraft bag adaptation og læring. Undervisning planlagt i henhold til en 
’Conceptual Change Model’ (Posner et al., 1982) er en konkret udmøntning af 
denne type af ’cognitive dissonance’-teorier for læring – og som derfor må 
forbindes med den kognitive pol.  
 
Andre motivationsteorier er stadig kognitive af natur, men kan positioneres et 
stykke væk fra den ekstreme kognitive pol, idet de eksplicit integrerer følelser, 
værdier og oplevelsen af kontrol og personlig formåen (’personal agency beliefs’) i 
deres beskrivelse. Csikszentmihalyi´s Flow-teori kobler således veldoseret kognitiv 
dissonans (‘optimal challenge’) med en ‘Flow-sensation’: “The holistic sensation 
that people feel when they act with total involvement” (Csikszentmihalyi, 1985, loc. 
Cit. p. 283 i (Pintrich and Schunk, 2002). ’Optimal challenge’ forekommer i en 
setting, hvor elevernes udfoldelsesrum matcher deres evner, hvorved de opnår en 
følelse af  personlig kontrol og effektivitet. Det affektive optimeres gennem optimal 
challenge i det kognitive. En anderledes kobling forekommer mellem værdier og 
det kognitive i diverse ’Expectancy-value’-motivationsteorier. Her ses motivation 
som en kognitiv afvejning af værdien ved at realisere en målrettet handling, via 
udtryk af typen: Motivation = expectancy x value of obtaining goal..Endelig vil en 
undervisning, som spekulerer i at motivere eleverne gennem at styrke deres 
faglige selvtillid (’efficacy’, (Bandura, 1997)), placere sig et sted midt imellem den 
kognitive og affektive pol.   
 
Affektive Motivatorer kendetegner en undervisning, hvor ’lysten driver værket’ – og 
hvor lysten søges tilvejebragt ved en oplevelsesorienteret 
undervisningstilrettelæggelse, hvor eleverne får sjove, spændende, smukke, 
eksotiske, ekspressive oplevelser. Girod et al (Girod et al., 2003) har med deres 
koncept ’Teaching for aesthetic understanding’ konkretiseret, hvorledes 
undervisningen i højere grad kan basere sig på affektive faktorer. Variation er tillige 
fantastisk vigtig for en affektivt orienteret undervisning, fx variation forbundet med 
skift fra lærerstyret til elevstyret undervisning eller fra teoretisk til praktisk 
undervisning. Andre har udviklet en drama-baseret naturfagsundervisning, som 
også klart ligger tæt på dimensionens affektive pol (se fx Ødegaard, 2001). 
  
Lærerens feedback til eleverne er en distinkt og væsentlig motivationsmæssig 
ressource, og visse feedback-former kan med rimelighed placeres i forhold til den 
affektive-kognitive motivationsakse. En række forskere, bl.a. (Butler, 1987) har 
studeret motivation i relation til henholdsvis opgave-rettet (’task-oriented’) og ego-
rettet feedback. Her aktiverer opgave-orienteret feedback primært det kognitive 



Kapitel 7.  ’The Ethos of School Science-Analysis (TESSA)’ – en analytisk ramme til karakterisering 
af værdier og normer i naturfagsundervisningen (Systematisk studium af værdirationale CBC’er, del 
C)  

 221 

system, mens ego-rettet feedback (fx karakterer, ros, skæld-ud m.m.) trækker 
undervisningen i retning af den affektive pol.  
 

7.3 Perspektiver på anvendelsen af TESSA til analyseformål. 
I denne afhandlings kontekst skal TESSA bruges til empirisk karakterisering af den 
typiske fysikundervisning i DK – med  henblik på efterfølgende at kunne udpege de 
steder, hvor unge med idealtypiske værdiorienteringer vil opleve betydningsfulde 
’Cultural Border Crossings’. Forinden vil jeg dog pointere nogle af de  
anvendelsesmuligheder analyserammen mere generelt har – og det perspektiv der 
ligger i at bruge den.  
 
• TESSA fastholder og strukturerer kompleksiteten (”det 

multidimensionale”) i undervisningen – og i studiet af denne. Undervisning 
(også i naturfag) er en kompleks affære. Så kompleks at elever, lærere, 
udviklingstiltag, forskere (og ikke mindst politikere) oftest kun vil have fokus på 
en lille del af kompleksiteten. Kompleksitetsreduktion er derfor et nødvendigt 
vilkår for alle aktører, men det er vigtigt at være bevidst om, hvad man har 
skåret bort. TESSA er i sig selv et forsøg på kompleksitetsreduktion – men ved 
at fastholde et antal væsentlige dimensioner kan den alligevel være med til at 
synliggøre ’det udeladte’ – og dermed også begrænsningerne i en 
reduktionistisk undervisnings- eller undersøgelsestilgang. Som et eksempel 
findes der en del forskning omkring udformningen af lærebøger (se fx Valverde 
et al., 2002), som en vigtig komponent i megen naturfagsundervisning. Ét 
forskningsprogram (’Social Semiotics’, Lemke m.fl.) analyserer lærebogen ud 
fra dens semiotiske indhold og semantiske virkemidler, fx dens brug af figurer 
og forskellige repræsentationsformer. Imidlertid vil dens værdi som lærebog i 
lige så høj grad være betinget af, at den forholder sig til de strukturelle rammer 
(fx Bekendtgørelsens krav til omfang, indhold m.m) og transformerer disse på 
en måde som både lærere og elever oplever som hensigtsmæssig OG 
autentisk. Den fremfører en epistemologi og et læringssyn, fx binder den 
gennem sit valg af problemstillinger, aktiviteter o.s.v. eleverne i 
naturfagsundervisningen. En dækkende forståelse af en lærebogs potentiale og 
virkemåde forudsætter, at man studerer den i en undervisningsmæssig 
kontekst – og med blik for samspillet mellem adskillige analytiske dimensioner. 
TESSA strukturerer analysen af samspillet og trækker konteksten med ind.  

 

• TESSA muliggør analyse og struktureret sammenligning på forskellige 
niveauer af naturfaglig uddannelse og undervisning: 

o International sammenligning: De fleste nutidige, internationale og 
komparative studier handler om PISA-scorer eller positivistiske kontekst-
variable (fx OECD’s ’Education at a glance’). De anses for 
fyldestgørende for de uddannelsespolitiske beslutningsprocesser. Mere 
sofistikerede indsigter og mere brugbar viden om nationale 
undervisningskulturer kunne opnås ved detailleret analyse indenfor et 
fælles sæt af analytiske dimensioner, fx som fastlagt i TESSA. 
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o Studier af læringsmiljøer på tværs af fag: Komparative undersøgelser af 
de typiske læringsmiljøer i forskellige fag kan bidrage til en forståelse af 
faglige særpræg og udviklingsmuligheder. Fx peger de fleste 
undersøgelser på, at biologi er mere populært blandt unge end fysik. Det 
åbner op for, at fysikundervisningen kan drage fordel af en detailleret 
sammenligning på med biologifagets undervisningspraksis. Alternativt 
kan man bruge TESSA til at studere fysikfaget alene og i samspil med 
andre fag (fx i gymnasiereformens nyskabelser Naturvidenskabeligt 
Grundforløb og Almen Studieforberedelse. 

o Kontekstnære studier og sammenligninger af specifikke pædagogiske 
værktøjer og tilgange (’pedagogical devices’): Jeg har tidligere indikeret, 
hvorledes man med fordel kan analysere lærebøger indenfor TESSA-
rammen. I næste kapitel vil jeg belyse dette ved konkret at analysere tre 
gymnasielærebøger i fysik. Tilsvarende vil man kunne anvende TESSA 
til at studere forskydninger langs undervisningens dimensioner, når 
undervisningen baseres fx baseres på intens anvendelse af IT eller 
projektarbejde. 

 
• Med TESSA kan man lokalisere udviklingsbehov og målrette interventioner eller 

systemiske ændringer af undervisningspraksis – og man kan få et 
helhedsindtryk af effekten af sådanne ved at registrere udviklingen langs 
TESSA-dimensionerne.  
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Kapitel 8. E-TESS: Den empiriske kortlægning af værdier 
og normer i fysikundervisningen. 

8.1 Det empiriske grundlag for E-TESS-kortlægningen. 
En empirisk karakterisering, som den der er målet med dette kapitel, foretages 
optimalt på et grundlag af en helt opdateret empiri, indsamlet specifikt i 
overensstemmelse med dimensionerne i den grundlæggende analytiske struktur 
(her: TESSA). Den eksisterende empiri er ikke optimal på nogen af disse punkter. 

8.1.1 Problemer med empiriens opdatering. 
Udover formelle grundlagspapirer Bekendtgørelser (Bk) og 
undervisningsvejledninger (UV) er der er reelt tre kilder til dette projekts 
empirigrundlag. For det første den forskningsmæssige undersøgelse GFII-
undersøgelsen: ’undervisningsstil og læringsudbytte’ (Krogh and Thomsen, 
2000a)100, som allerede er publiceret – og hvor de mest relevante resultater er 
samlet i Bilag 8.1. Derudover en national evalueringsrapport af gymnasiets 
fysikundervisning (Danmarks Evalueringsinstitut, 2001)101 – omfattende 
spørgeskemaer, interviews og selvevaluering fra 15 skoler. Begge disse empiriske 
kilder har problemer i forhold til at være opdaterede og strukturede med henblik på 
TESSA-analyse. Den sidste kilde er en analyse af fysiklærebøger102, foretaget med 
anvendelse af (en lærebogsoperationalisering af) TESSA. Med lærebogens 
sædvanlige stærke placering i fysikundervisningen må den kontekstualiserende 
lærebogsanalyse anses for et væsentlig bidrag til E-TESS (DK, fysik). Selvom 
denne del af empirien er direkte struktureret af TESSA, har den dog stadigvæk 
problemet med ikke at være aldeles opdateret. 
 
Det grundlæggende problem er nemlig, at gymnasiereformen (start anno 2005) har 
ændret genstandsfeltet - med den konsekvens, at eksisterende empiri beskriver 
undervisningen i et Fysik B-fag, som formelt er afviklet med sommereksamen 
2006103. Det nye Fysik B har mange træk til fælles med sin forgænger, men afviger 
bl.a. ved at skulle indgå i institutionaliseret samspil med andre naturfag (i 
nyskabelsen ’Naturvidenskabeligt Grundforløb’) og med andre fakulteters 
fagligheder (i timerammen ’Almen Studieforberedelse’). Afgørende nyt har man 
gjort C-niveauet obligatorisk og konstrueret et almendannede Fysik C, der rimeligt 
nok afviger noget fra Fysik B-beskrivelserne. Fysik B vil som valgfag fremover vil få 
en mere eksklusiv status. Det rejser et åbent spørgsmål om, hvorvidt den empirisk 

                                              
100 Survey blandt elever i 1. g’s obligatoriske fysik. N= 2243. 
101 National Evaluering af faget fysik i gymnasiet – med spørgeskema,interviews og 
selvevalueringsrapporter til elever, lærere og skoleledere fra et repræsentativt udsnit på 15 
gymnasier. 
102 Lærebogsanalysen omfatter 3 prominente 1.g fysiklærebøger : FV1: ’Fysikkens Verden 1’ 
(Elvekjær and Nielsen, 1994), ’Orbit 1’ (Brydensholt, 1999), ’Spektrum1’ (Claussen et al., 2001). 
Analyserne baserer sig på bøgernes forord, introkapitler og deres behandling af kernestofområdet 
Energi.  
103 1.- og 2.g-undervisningen i obligatorisk fysik B på den matematiske linie i Stx 
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mulige karakterisering E-TESS udelukkende vil have historisk interesse, eller kan 
forventes at have (nogen) gyldighed for de(t) nye fysikfag efter gymnasiereformen.  
 
To modsat rettede argumenter kan gøres gældende her: for det første tyder både 
erfaringen og undersøgelser på, at der er en meget ganske betragtelig inerti i 
omsætningen af reformintentioner til undervisningsmæssig praksis. GFII-rapporten 
kortlagde bl.a. arbejdsformerne i fysik efter godt et tiår med forrige 
undervisningsvejledning. Deres konklusion lød: ”Meget tyder på, at 
undervisningsvejledningen ikke har væsentlig gennemslagskraft” (p.27). I den 
senere evalueringsrapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, ’Fysik i skolen – 
skolen i fysik’ (Eva, 2001) skærpedes tonen: ”Det er evalueringsgruppens 
opfattelse at en stor del af undervisningen foregår i en traditionel form der ikke er i 
overensstemmelse med moderne pædagogik, og som ikke fremmer elevernes 
selvstændige læring” (p.44). Den ’traditionelle form’ var ikke i overensstemmelse 
med undervisningsvejledningen. Evalueringsrapporten indikerer også, at man ikke 
har opnået den intenderede fornyelse af det faglige indhold ved at indføre faglige 
Perspektiver104: ”Evalueringsgruppen anbefaler at perspektiverne får mere vægt i 
undervisningen, og at fysiklærerne anerkender at der kan ligge en anden slags 
faglig tyngde her som er relevant i gymnasiefaget fysik.” (p.39). Fysiklærerne skal 
formentlig både opleve personlig plausibilitet og medejerskab i reformprocessen, 
for at ændringstiltag som ikke direkte kontrolleres reelt bliver implementeret i 
klasserummet. For mange lærere vil disse forudsætninger næppe være opfyldte i 
forbindelse med de seneste danske reformer. Dette taler for, at E-TESS(fysik, 
stx,Bk1999) kan have en betragtelig levetid og gyldighed. Evt. kan man opdatere 
beskrivelsen på de steder, hvor nye reformer p.g.a. ekstern kontrol opnår størst 
gennemslag (typisk TESSA-dimensionen Struktur og Handlerum). 
 
Omvendt indeholder Bk(2004) nye krav om faglige samspil, i særdeleshed med fag 
fra andre fakulteter. Disse har et klart potentiale til at ændre den pædagogiske 
praksis i fysik, også i fysiktimerne udenfor det faglige samspil. Det åbner op for, at 
den aktuelt mulige E-TESS-karakterisering eroderes i samme takt som 
fysiklærerne involveres i forpligtende samspil med andre og anderledes fag. 
Gyldighedshorisonten bliver realistisk et par år i dette scenarium.   
 
Mit noget spekulative bud på en afvejning af disse tendenser vil være, at Bk(1999) 
og Bk(2004) giver væsentligt forskellige karakteriseringen indenfor dimensionen 
Struktur og Handlerum. Derfor vil jeg foretage en parallel, dobbelt analyse på dette 
punkt. Til gengæld skønner jeg, at forandringerne i det formelle grundlag endnu 
ikke har nået at ændre de øvrige positioneringer. 
  

8.1.2 Problemer med empiriens tilpasning til analyseskemaet. 
Det andet forbehold overfor de empiriske undersøgelser af selve undervisningen 
gik på, at de hverken er struktureret eller operationaliseret med tanke på den 
TESSA-analytiske struktur. Det samlede materiale dækker derfor TESSA-

                                              
104 Oprindelig benævnt ’dimensioner.’ 



. 

                                                             225 

dimensionerne inhomogent – og undertiden på måder, hvor anvendelsen er 
forbundet med fortolkning. I den grad dette er tilfældet, kan den p.t. mulige 
karakterisering E-TESS sidestilles med et sammenstykket kludetæppe af lidt 
varierende soliditet.  
 

8.2 Den empiriske karakterisering af fysikfaget med TESSA-
analyserammen. 

Strukturen for resten af kapitlet er rimelig forudsigelig, idet hver af de 8 
TESSA-dimensioner vil blive analyseret separat og i samme rækkefølge, som de 
blev diskuteret i det foregående kapitel.  
 
Analyseopbygningen indenfor den enkelte dimension: For hver dimension 
foreligger der et ’TESSA-skema’ med en dikotomisk operationalisering af 
dimensionens begreber og grundlæggende indhold, sådan som det blev diskuteret 
i forrige kapitel (jf. Bilag 7.1). Når empirien holdes op mod det enkelte underaspekt, 
får man en indikation af, om normerne i undervisningen er orienterede mod den 
ene eller den anden pol. Helt systematisk, aspekt for aspekt vil jeg søge at 
afdække sådanne indikatorer.  
 
De to hovedtyper af empiri (undersøgelse af undervisningen, lærebogsanalyse) 
indgår på følgende måde i analyseproceduren: 
 
• Først analyseres den undervisningsmæssige empiri. For at tilføje 

fremstillingen lidt struktur og øge læserens overblik vil jeg samle og for-
annoncere resultaterne af denne analyse. Det gøres meget konkret ved at 
indføre dem i TESSA-skemaet og anbringe dette forrest i analysen for den 
pågældende dimension. Resultet angives med pile i skemaets yderste højre 
kolonne, således at  ’←’ udtrykker en karakterisering, der peger i retning af 
venstre pol, ’0’ angiver en neutral midterposition, mens ’→’ viser, at indiktoren 
efter min opfattelse trækker i retning af højre pol.  

 
• Herefter anføres i en textbox, der opsummerer resultaterne af 

lærebogsanalysen for denne dimension.  
 
Til slut sammenholdes disse to uafhængige bidrag i en ’Samlet vurdering af E-
TESS for dimensionen’. Tilsvarende opbygning vil blive brugt i forbindelse med 
analysen af de øvrige TESSA-dimensioner.  
 

8.2.1 E-TESS Dimension 1: Struktur og handlerum. 

Analysegrundlaget er specielt her, idet dimensionen først og fremmest handler om 
eksterne reguleringer med udgangspunkt i det formelle grundlag for Fysik B, som 
beskrevet i Bk (1999) og UV(1999). For at indikere den forskydning, som 
gymnasiereformen foranlediger, inddrages det nye obligatoriske Fysik C via 
Bk((2004) og UV(2004) i analysen af denne dimensions bindinger på eleverne. 
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Dimension: Struktur og handlerum: 

Strukturelt Handlerum (←) vs. Strukturel Indestængthed (→) 

Indikator 

 

} 

 

0* 

←/0** 

Formelle mål og eksamenskrav: 

o Brede, integrative, tværcurriculære mål vs. Snævre, kernefaglige, skarpt 
tegnede kompetencemål 

 

o Elevåbne (fx samtale m. disponeringsrum/synopsis,, take-home, 
projektfremlæggelse, disponeringsfrihed, porteføljevalg) vs. Elevlukkede 
eksamensformer (fx multiple choice, regn-dette-opgave-sæt…) 

 

}
 

 

0* 

←
** 

Pensum/stoffet: : 

o Minimalt  tids- og fart-fleksibelt pensum vs. omfangsrigt, tidskrævende og 
travlhedsinducerende. 

 

o Valgfrihed vs. Udelukkende obligatorisk stof 

 

o Åbenhed overfor andre vidensformer vs. Klar afgrænsning af, hvad der tæller 
som viden 

 

o Tematisk netværk af viden vs. hierakisk vidensopbygning 

 

o Fagoverskridende perspektiver vs. Fagcentreret fokus (fx Roberts’ Curriculum 
Emphasis’ er: ‘Solid foundation’, ‘Correct explanations’, ‘Scientific skill 
development’) 

 

         

} 

}
     

}
         

}
 

}
 

 

 

 

→
* 

0** 

  0* 

 ←** 

  0* 

←
** 

 

←*/** 

 

0* 

←
** 

Pædagogik/arbejdsmåder: 

o Multiple anbefalede veje til læring vs. én foreskreven/hævdvunden vej til viden 

 

←*/** 
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Den undervisningsmæssige analyse undersøger her altså de eksterne bindinger, 
som det uddannelsespolitiske niveau har lagt ind over undervisningen. Der er 
typisk tale tale om mere eller mindre ideale, værdiforankrede mål og standarder 
udsendt fra samme kilde. Inferens til den underliggende værdistruktur er nemmere 
her, end det er tilfældet i de andre dimensioner, hvor empirien i stedet vedrører 
værdier og normer, sammenstukket fra flere forskellige kilder.  
Lærebøgerne er dog en del af det implementerede curriculum - og 
lærebogsanalysen derfor et udsagn om - i hvilken udstrækning de formelle 
intentioner føres ud i livet. Selve lærebogsanalysen er gennemført efter en let 
bearbejdet version af TESSA. Ved at sammenholde de to delanalyser får man et 
indtryk af, om lærebogsforfatterne overlader eleverne større eller mindre 
Handlerum, end det er hensigten ifølge det formelle grundlag.  
 
Og nu til den succesive analyse af underaspekterne:   
 
o (indikatoren) ’Brede, integrative, tværcurriculære mål vs. Snævre, 

kernefaglige, skarpt tegnede mål’. 
Bk(1999) er karakteriseret ved:  
- Et bredt spænd af faglige, metafaglige og generelle delmål (i.f.t. kernestof, eksperimentelt arbejde, 
perspektiver, samt formidling af fagstof). Der er således ikke kun tale om snævert faglige mål. 
Perspektiverne dog relativt fagforankrede/formuleret ’indefra’ faget (’tekniske anvendelser af fysik’, 
’fysik i astro, bio- og geovidenskab’,’ fysikkens verdensbillede’, ’fysikkens historie’… 
- Delmålene er semi-detaillerede indenfor det faglige stof, men ret bredt formulerede i det 
Perspektiverende (fx ”have kendskab til elementer af fysikkens verdensbillede” (§2.2)). 
- af 23 delmål er der 4 perspektiverende og 3 formidlingsrettede.   
- Det perspektiverende og formidlingsmæssige indgår i bedømmelseskriterierne til eksamen. 

 

o Anbefaling af diverst materialevalg vs. systematisk brug af én lærebog  

 

o Anbefaling af elevstyrede eksperimenter vs. lærerstyrede eksperimenter 
(’kogebog’) 

 

 

←*/** 

 

0*/** 

Fysiske rammer og ressourcer: 

o Lokaler og faciliteter til en varieret pædagogik  vs. fravær af samme 

 

o Apparatur (herunder IT) og forsyninger til varieret pædagogik vs. begrænset 
adgang til samme 

 

 

→ 

 

→ 

* På grundlag af Bk(1999) og UV(1999); **På grundlag af Bk(2004) og UV(2004)  
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Denne Indikator: 0 
 
Bk(2004) er karakteriseret ved:  
- konsekvent formulering af Faglige mål i kompetencetermer. 
- mål indenfor samme 4 kategorier som tidligere – men lidt smallere spænd i de Faglige mål, idet de 
Perspektiverende islæt mest har STS-karakter (”arbejde med tekster fra medierne”, ”gennem 
eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som 
teknologi- og samfundsudvikling” (§2.1).  
- Nu kun 6 stk, meget bredt formulerede mål. Heraf 2 STS-orienterede og ét formidlingsmæssigt. 
- Faget skal derudover bidrage til opfyldelse af en række tvær- og metafaglige mål i samspils-
rammen Almen Studieforberedelse. 

Denne indikator: ←/0 
 

o (indikatoren) ’Elevåbne (fx samtale m. disponeringsrum/synopsis,, take-
home, projektfremlæggelse, disponeringsfrihed, porteføljevalg) vs. 
Elevlukkede eksamensformer (fx multiple choice, regn-dette-opgave-
sæt…)’. 

Bk(1999): Mundtlig eksamensform: 24 minutters samtale ud fra et ’bredt udformet’ spørgsmål. 
Tilsvarende forberedelsestid, som giver eleverne en vis mulighed for at udvælge og disponere. 
- Bedømmelseskriterier: 5 af 8 kriterier er snævert faglige. Derudover vedrører ét kriterium  
perspektiveringskompetence, ét integrerer fag & formidling (selvstændighed/overblik/struktur) og ét 
er ren formidling (sammenhæng/disposition). Indikation: 0 
 
Bk(dec.2004): Stadig mundtlig samtale, men med flere væsentlige ændringer. Eleverne har nu 24 
timer til at forberede en præsentation indenfor ét af undervisningens områder. Det giver større 
Handlerum for eleverne. Det perspektiverende skal indgå i eksamen (typisk via ukendte 
perspektiverende bilag). Bedømmelseskriterierne modsvarer de brede faglige mål. 
Indikation: ← 
 
Pensum/stoffet: : 

o (indikatoren) Minimalt  tids- og fart-fleksibelt pensum vs. omfangsrigt, 
tidskrævende og travlhedsinducerende. 

Bk(1999): Bekendtgørelsen specificerer krav til perspektivering, antallet af opgaver, rapporter, 
grupperapporter, tid til eksperimentelt arbejde, samt omfanget af læsepensum og 
eksamensopgivelser. Den samlede sum af krav udløser et betydeligt tidspres (jf. efterfølgende 
udvikling af ’Standardforsøg i Fysik’, som tilstræber at lempe lidt på bindingerne). Indikation: → 
 
Bk(dec. 2004):  Umiddelbart flere frihedsgrader. Først og fremmest er kernepensum reduceret – 
40% af tiden er nu forbeholdt ’Supplerende’ (næsten valgfrit) stof. Derudover specificeres  hverken 
størrelsen af læsepensum eller antallet af skriftlige opgaver, rapporter m.m.. Omfanget af 
eksperimentelt arbejde er dog stadig fastlagt til ca. 20% af tiden. Endelig er der nu færre 
specificerede faglige mål (fra 23 til 6!).  
Der er én – muligvis ret afgørende – ny binding i form af krav om samspil med andre fag (i AT, i 
Naturvidenskabeligt Grundforløb og i øvrigt). Den første evaluering 
(Dolin,J.;Hjemsted,K.;Jensen,A.;Kaspersen,P.;Kristensen,J.: ”Evaluering af Grundforløbet på stx”, 
IFPR, Syddansk Universitet, maj 2006) tyder på, at netop dette krav lægger et (i bedste fald) 
uformindsket stort tidspres ind over den ’sædvanlige’ undervisning: ”Det er en udbredt vurdering 
blandt lærerne at reformen har bragt det faglige niveau i fare. Det skyldes dels tidspres, dels at 
kendte faglige progressioner må vige for en endnu ikke veldefineret og realiseret flerfaglig 
progression. ”  (p. 9). 
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Hvor den første bekendtgørelse tenderede til at lukke sig med et tidspres p.g.a. mængden af 
forskelligartede pensumkrav, balancerer den nye formentlig med et uformindsket tidspres p.g.a. 
samspilskrav og på trods af en minimal pensumspecifikation. Indikation: 0 
 
o Valgfrihed vs. Udelukkende obligatorisk stof 
Bk(1999): Kernestof specificeret, men kun er semi-detailleret grad. En vis frihed i valget af 
perspektivstof . Derudover frihed i valget af  længere-varende projektforløb. De sidste to punkter 
omfatter max. 25 % af undervisningstiden. Indikator: 0 
 
Bk(2004): 40% valgfrit ’Supplerende stof’, hvoraf noget skal være af perspektiverende art. 
Indikator: ← 
 
 

o (indikatoren) ’Åbenhed overfor andre vidensformer vs. Klar afgrænsning af, 
hvad der tæller som viden’. 

Bk(1999): Bekendtgørelsen forholder sig ikke til andre vidensformer – det er viden i og om fysik der 
er målet og udgangspunktet . Man skal dog ’koordinere med matematik’ (som fremstår som en 
anden vigtig vidensform). Neutral indikation: 0 
 
Bk(2004): Stadigvæk fokus på viden i og om fysik – men nu skal fysik belyses ”gennem samspillet 
med historie, religion og filosofi” (§3.1). Humanistiske vidensformer fremstår her ligeværdige og 
givende. Det er selvfølgelig i trit med hele grundideen bag Almen Studieforberedelse: at man bliver 
klogere på fagene og deres relative styrker/begrænsninger gennem ligeværdigt og frugtbart samspil 
med andre fakulteters fagligheder. Klart en åbning i.f.t. ellers rivaliserende vidensformer. Indikation: 
← 
 
o (indikatoren) ’Tematisk netværk af viden vs. hierakisk vidensopbygning.’ 
Bk(1999): Bekendtgørelsen taler til fordel for en tematisering af det enkelte forløb: ”§3.1: 
”Undervisningen skal tilrettelægges i form af emner og/eller af projekter”. §3.2: ”..mindst 3 tematiske 
forløb…m. hovedsigte at opfylde de perspektiverende mål”. Det påpeges, at forløbene skal afvikles 
med progression, men der er ingen bestemte rekommandationer m.h.t. rækkefølgen af emner eller 
underemner.  Det formelle grundlag synes orienteret mod at ville etablere et tematisk netværk af 
viden. Kun ét bedømmelseskriterium (§4.7.1.: ”sætte sin viden ind i en større sammenhæng og 
perspektiverer stoffet..”) indikerer at tematisk viden skal bringes i sammenhæng med hinanden 
(hvorved mere generelle begreber kan opstå). Indikation: ← 
 
Bk(2004): Den tematiske viden fremstår endnu stærkere via følgende formulering: ”Undervisningen 
skal som hovedregel tilrettelægges i forløb, der hver for sig er styret af et perspektivernde tema, 
som inddrager forhold uden for fysikken.” (§3.1). Der er ikke noget i bedømmelseskriterierne, som 
undergraver dette indtryk. Indikation: ← 
 
o (indikatoren) ‘Fagoverskridende perspektiver vs. Fagcentreret fokus (fx 

Roberts’ Curriculum Emphasis’ er: ‘Solid foundation’, ‘Correct explanations’, 
‘Scientific skill development’)’. 

Bk(1999): Via krav om ’perspektiver’ er der en vis overskridelse af et kernefagligt fokus. Tiden afsat 
til Perspektiver er dog relativt begrænset (minimumsreguleret til 15%). Dele af det perspektiverende 
stof skal indgå i eksamensopgivelserne. Indikation: 0 
 
Bk(2004): Overskridelsen af de snævert faglige perspektiver har fået  videre rammer (de 40% 
’Supplerende stof’). Som hovedregel skal ethvert forløb indeholde perspektivering, altså en 
overskridelse af den snævre faglighed. En del af overskridelsen er nu knyttet til samspil med 
humanistiske fag – og til arbejdet med tekster med teknisk-naturvidenskabeligt indhold. Alt i alt en 
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bevægelse væk fra de mest kernefaglige ’Curriculum Emphasis’ (de ovenfor nævnte). 
Perspektivering skal nu indgå i enhver eksamination. 
Indikation: ← 
 
Pædagogik/arbejdsmåder: 

o (indikatoren) ’Multiple anbefalede veje til læring vs. én 
foreskreven/hævdvunden vej til viden’.  

BK(1999): Et relativt fleksibelt forhold til arbejdsformer m.m. – adskillige nævnes i Bk(1999): 
eksperimentelt arbejde, ”opgaveregning, problemløsning og anden skriftlig formidling”(§3.5) og 
projektarbejde. UV(1999) omtaler en lang række relevante arbejdsformer. Indikation: ← 
 
Bk(2004): Som ovenfor, blot er opgaveregning nedtonet – og It prioriteret op. 
UV(2004): Mindst lige så åben i sin rekommandation af arbejdsformer som sin forgænger. 
Indikation: ← 
 
o (indikatoren) Anbefaling af diverst materialevalg vs. systematisk brug af én 

lærebog. 
Ingen af de to bekendtgørelser indeholder materialerekommandationer. Til gengæld anbefaler 
begge undervisningsvejledninger et bredt materialeudvalg (lærebøger, temahæfter, artikler, 
mediemateriale, cd-rom, diverse internetmaterialer). UV(2004) både stadfæster og modererer 
lærebogens status: ”En traditionel lærebog kan være et udmærket grundlag for undervisningen, 
fordi den sikrer en grundlæggende terminologi og en klar linie i forløbene. Men det er afgørende, at 
det er fagets mål og ikke lærebogen, der er styrende for undervisningens indhold og 
tilrettelæggelse.” (§3.1.5). Indikator (begge): ← 
 
 

o (indikatoren) ’Anbefaling af elevstyrede eksperimenter vs. lærerstyrede 
eksperimenter (’kogebog’)’. 

Bk(1999) forholder sig ikke til spørgsmålet. UV(1999) balancerer de to sider med følgende udsagn: 
”Både åbne og lukkede problemstillinger kan være udgangspunkt for eksperimentelle forløb, 
ligesom antallet af frihedsgrader kan varieres.” (p.7). Formuleringen genbruges i øvrigt i UV(2004, 
§3.2.2).  Begge bekendtgørelser  placerer sig således i en midterposition indenfor aspektet. 
Indikator (begge): 0 
 
Fysiske rammer og ressourcer: 

o (indikatoren) ’Lokaler og faciliteter til en varieret pædagogik  vs. fravær af 
samme’ 

- “Mellem halvdelen og totrediedel af skolerne begrænser kvaliteten af det eksperimentelle arbejde 
og udviklingen af de mere selvstændige arbejdsformer som gymnasiet og samfundet kræver idag, 
fx projektarbejde”, (EVA, p. 236). Indikator: → 
 
o ’Apparatur (herunder IT) og forsyninger til varieret pædagogik vs. 

begrænset adgang til samme’. 
- “De manglende nyindkøb af eksperimentelt udstyr har haft indflydelse på to forhold: Brugen af IT 
bliver/er begrænset inden for det eksperimentelle arbejde som sådan, og inddragelsen af moderne 
fysik bliver nedtonet i undervisningen.” (EVA, p. 239). Indikator: → 
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Samlet vurdering af E-TESS for dimensionen Struktur og Handlerum. 
Den formelle rammesætning af undervisningen, dens indhold, pædagogiske 
udmøntning og evaluering vurderes ud fra Bk (1999) at være orienteret i retningen 
af polen Strukturelt Handlerum. I Fysik C fra Bk(2004) er der en tendens til endnu 
større Strukturelt Handlerum105. Det er meningen, at eleverne møder et bredt 
favnende indhold, med en vis valgfrihed. Og det er meningen, at der stilles en 
vidtfavnende og alsidig pædagogik til rådighed for deres læringsarbejde. De 
største bindinger på eleverne synes at være diversitetens samlede sum af tidskrav 
– og det deraf afledte tids- og pensumpres. I Bk(2004) er institutionaliseret fagligt 
samspil en væsentlig del af både diversiteten og tidspresset. Med klare lokale 
                                              
105 måske ikke så overraskende, når man betænker, at det nye Fysik C måske nok skal vække lyst 
til videregående fysik – men ikke direkte skal kvalificere til fagets højeste niveau.  

LÆREBOGSANALYSE: Dimension 1: Struktur og Handlerum. 
Strukturelt Handlerum vs. Strukturel Indestængthed. 
 
De analyserede lærebøger er alle skrevet af fysiklærere, hvorfor det formelle grundlag 
filtreres gennem lærernes personlige erfaringer og den faglige undervisningstradition 
disse er eksponenter for. Det er et hovedindtryk, at der er mindre Handlerum for eleverne 
i lærebøgerne end i Bekendtgørelsens intentioner. 
 
o Omfanget (og dermed pensumspresset) noget forskelligt (Spektrum1 er omfattende i 

sidetal og tekstmængde, FV1 er omfattende i sidetal, Orbit1 mindre teksttung og med 
en fleksibel opdeling (minimumstekst + evt. temakapitel).  Indikator: 0 

o Pensumfokus (’Curriculum Emphasis’) domineres af ‘Structure of science’, ’Correct 
explanations’, ’Solid Foundations’ og ’Scientific Skills’. Spektrum1 har enkelte 
perspektiverende sider, udhævet med særlig farve. Disse tilgodeser gennem 
eksempler og opgaver primært ST-relationen (men ikke rigtigt STS). Indikator → 

o Dominans af simplere kernefaglige mål, såsom ”definere, beskrive og anvende 
fysiske begreber”, forklare via fysiske principper og begreber og ”beregne fysiske 
størrelser” indenfor en tillempet kontekst. FV1 og Orbit1 har indlejret enkelte 
øvelsesoplæg, som vel kan siges at tilgodese et enkelt eksperimentelt fagligt (del)mål: 
”at kunne udføre… fysiske eksperimenter”. (Bk, Fagbilag,§2.2). Perspektivering findes 
kun hos Spektrum1, mestendels via eksempler og beregning ud fra et ST-perspektiv. 
Ingen formidlingsmæssige mål tilgodeses eksplicit.    Indikator: →  

o Fremstillingerne sekventielle og systematiske. Orbit1 ”slår fast”, hvad der gælder. De 
andre lærebøger er mere argumenterende og forklarende i deres tilgang. 

Indikator: →  
o Fremstillingen institutionaliserer arbejdsformerne I fysiktimerne til at handle om 

lærebogslæsning/gennemgang, opgaveregning – samt evt. udførelse af et styret 
eksperiment. Kun Spektrum1 har én ekstra (metakognitiv) aktivitetstype i form af 
Studiespørgsmål ved kapitelafslutning.     Indikator: →  

o Oplæggene til eksperimentelt arbejde indeholder kun undtagelsesvist én enkelt 
frihedsgrad.        Indikator: →  

 
Lærebogsanalysen under ét: I det omfang undervisningen virkelig gennemføres i 
overensstemmelse med lærebogen, vil den i betragteligt omfang binde eleverne til et 
kernefagligt indhold/pensumfokus og til kernefaglige kompetencemål. Læringsvejen er 
primært udstukket til at gå over læsning/gennemgang og opgaveregning, sekundært går 
den omkring mindre eksperimenter med få frihedsgrader. Alt i alt vurderes 
lærebogsanalysen at bidrage til Strukturel Indestængthed.  
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forskelle er den generelle tendens, at både fysiklokalerne og mængden/kvaliteten 
af det rådige apparatur indskrænker det pædagogiske felt. De samlede eksterne 
reguleringer af undervisningen indenfor BK(1999) vurderes herefter at være svagt 
orienteret mod Strukturel Indestængthed, mens Bk (2004) positioneres svagt mod 
Strukturelt Handlerum. 
Lærebøger kan anskues som en del af de eksterne bindinger på eleverne, i hvert 
fald vil disse sjældent have indflydelse på om der anvendes en lærebog eller 
hvilken. Ofte vil ressourcesituationen også udelukke lærerne fra at have et reelt 
valg. De konkret analyserede (udsnit af) lærebøger indskrænker Handlerummet 
i.f.t. Bk (1999) – deres implementering af læreplansgrundlaget binder eleverne til et 
indhold og en pædagogik, der er mere snæver end grundlagsteksterne.  

8.2.2 E-TESS Dimension 2: Kommunikation 

Der foreligger mig så vidt vides ingen klasserumsstudier af de kommunikative 
mønstre i fysikundervisningen i DK. Jeg er derfor henvist til indirekte indikatorer, 
hentet fra de tidligere omtalte kilder, GFII og EVA. 
 
Analysen struktureres af nedenstående TESSA-skema for dimension 2.. 
 
Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension2: Kommunikation 

Kommunikativ Mangfoldighed vs. Kommunikativ Ensidighed 

Indi-
kator 

o Dialog vs. lærermonolog → 

o Sprog m. meningsskabende funktion vs. sprog m. meningsoverførende funktion 
(Sutton, Lotman) 

→ 

o Flerstemmighed vs. fagets, lærerens eller forfatterens  ‘authoritative stemme’ 
(Bakhtin) 

→ 

o Åbenhed overfor hverdagens sociale sprog og talegenrer vs. udstrakt brug af 
fagets distinkte termer og genrer. (Lemke) 

→ 

o Åbne spørgsmål og diskursive mønstre vs. lukkede spørgsmål og 
interaktionsmønstre (fx ’IRE’: ’initiation-response-evaluation’) 

? 

o Multi-modal undervisning og læring vs. kun få modaliteter til rådighed for eleverne 
(Kress et al) 

? 

o Multiple repræsentationsformer  vs. enkeltrepræsentationer til rådighed for 
eleverne 

? 

 
o (indikatoren) ’Dialog vs lærermonolog’: 
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GFII-undersøgelsen (p.24) viser, at efter elevernes opfattelse106 dominerer 
lærermonologen (q1a: ”gennemgang, foredrag og oplæg ved læreren”) klart over 
samtalen og den dialogiske form i klasseundervisningen (q1b). I EVA-rapporten 
hedder det i forlængelse heraf: ”Det er et generelt træk i elevernes 
selvevalueringsrapporter, at de synes klasseundervisning fylder for meget….Det er 
på samme måde et generelt træk, at eleverne ikke føler sig inddraget når 
undervisningen foregår oppe ved tavlen” (p.143). Yderligere hedder det ”Eleverne 
synes generelt at de har for lidt lejlighed til at tale om og formidle fysik mundtligt, 
idet de er meget opmærksomme på det betydningsfulde i at lære at tale om fysiske 
emner i et almindeligt og samtidigt præcist fagsprog.”(p.44). Begge kilder anfører, 
at gruppearbejde anvendes i moderat omfang (GFII: ”af-og-til” (p. 26) og EVA: 
”mindre omfang” (p. 44). Disse udsagn er så markante, at de kun opblødes lidt af, 
at ”Hvis man har noget at sige, lytter læreren opmærksomt” (GFII, q40, 
gennemsn.tilslutning 4.0/skala 1-5). Samlet indikator: → (Ensidighed) 
 
o (indikatoren) ’Sprog m. meningsskabende funktion vs. sprog m. 

meningsoverførende funktion’: 
I EVA (p. 46) konkluderes det, at der ”Både på obligatorisk og højt niveau er det 
opgaveregning og fysikrapporter der fylder mest… idet andre former for skriftligt 
arbejde ikke er særligt udbredte… ” (p.45). Skrivningen i fysik falder således 
indenfor Britton’s kategori ’transactional writing’, der modsvarer Lotman’s 
meningsoverførende funktion. At alternative og mere meningsskabende 
(’expressive’) skriveformer har lav hyppighed, fremgår også af GFII’s kortlægning 
af arbejdsformerne (GFII, q7, hyppighed 1.9/skala 1-5). Gruppearbejde bruges 
primært til opgaveregning, dvs. der fokuseres på anvendelse af det lærte frem for 
”at løse eller forklare et problem” (GFII, q5b, hyppighed af det sidste 2.6/skala 1-5). 
Fokus er heller ikke her på det meningsgenererende. Endelig forekommer det 
relativt sjældent, at eleverne får lejlighed til at ”snakke sammen… inden vi skal 
svare på mere omfattende spørgsmål” (GFII, q56, hyppighed: 2.6/skala 1-5). Alt 
peger således i retning af Kommunikativ Ensidighed.   Samlet indikator: →. 
 

o (indikatoren) ’Flerstemmighed vs. fagets, lærerens eller forfatterens  
‘authoritative stemme’ (Bakhtin). 

GFII indeholder forskellige spørgsmål, som kan inddrages i afvejningen her: For 
det første anvendes der i ringe grad tekster ”fra mange forskellige steder” (q24, 
hyppighed 1.9/skala 1-5). Lærebogen synes at være temmelig enerådende - og 
opnår dermed karakter af at være den autoritative fremstilling.  Øvelser udføres 
efter ”en udførlig øvelsesvejledning, som forklarer, hvordan forsøget skal udføres” 
(q27, tilslutning 4.5/skala 1-5). Eleverne bindes til at gennemføre forsøgene på 
’den autoriserede’ resultatsikrende facon. De ”bliver opfordret til at notere det, som 
skrives på tavlen” (q51, tilslutning 3.7/skala 1-5), frem for at nedfælde deres egen 
konstruktion af dagens emne (fx mind-map, logbog). Endelig oplever eleverne, at 

                                              
106 Det er ét af de få steder, hvor elever og lærere giver signifikant forskellige beskrivelser af 
undervisningen. Efter lærernes vurdering har den dialogiske samtale en svag dominans i 
klasseundervisningen. Da TESS er konciperet med et elevperspektiv vil udgangspunktet her være 
elevernes opfattelse.  
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”læreren optræder med stor faglig autoritet” (q32, tilslutning 4.0/skala 1-5). På ny 
peger samtlige delindikatorer i retning af: Kommunikativ Ensidighed.    
   Samlet indikator: → 
 

o (indikatoren) ’Åbenhed overfor hverdagens sociale sprog og talegenrer vs. 
udstrakt brug af fagets distinkte termer og genrer’. 

EVA giver ingen reelle indikatorer for dette punkt, selvom flere afsnit angiveligt 
omhandler ’Elevernes mundtlighed’. I GFII er der stor tilslutning til udsagnet ”Vi 
bliver rettet, hvis vi udtrykker os upræcist eller i vendinger, som ikke er helt 
korrekte, fysisk set” (q22, tilslutning 3.8/skala 1-5). Dette relativt spinkle grundlag 
peger altså i retning af Kommunikativ Ensidighed.   Indikator:  → 
 

o (indikatoren) ’Åbne spørgsmål og diskursive mønstre vs. lukkkede spørgsmål 
og interaktionsmønstre (fx ’IRE’: ’initiation-response-evaluation’)’. 

Der foreligger ikke relevant empiri til belysning af dette aspekt. 
  
o (indikatoren) ’Multimodalitet og multiple repræsentationsformer vs. 

enkeltrepræsentationer til rådighed for eleverne’. 
Heller ikke her er der fyldestgørende empiri til rådighed. Den skal nemlig ikke kun 
belyse, om der forekommer multiple repræsentationsformer, men også indikere, 
hvorledes disse bringes i spil. Reel Kommunikativ Mangfoldighed forudsætter (i 
kontrast til potentiel Kommunikativ Mangfoldighed) således en reflekteret og 
ekspliceret brug af repræsentationsformerne. Studier (fx (Dolin, 2002)) godtgør, at 
naturfagenes epistemologi og praksis nærmest ’automatisk’ trækker naturfagenes 
særlige og ekstra repræsentationsformer ind (fx matematisk-symbolske, 
eksperimentelle). Selv den mest lukkede fysiklærergennemgang af dagens lektie 
vil på gymnasieniveau både inddrage fænomener, forholde sig såvel deskriptivt 
som begrebsmæssigt til disse, samt hyppigst repræsentere indsigterne 
matematisk-symbolsk. På ét niveau indikerer den ’indbyggede’ forekomst af 
multiple modaliteter og repræsentationsformer ekstra læringsressourcer til 
eleverne (tilgodeser fx elever med forskellige læringsstile og ikke-verbale-
intelligensformer) og dermed et åbenhedsaspekt ved fysikfaget. På et andet niveau 
forøger de mange repræsentationsformer undervisningens kompleksitet og 
kompetencekrav. At følge en gennemgang i en ureflekteret lærers fodspor - skridt-
for-skridt, transformation efter transformation - kan for den ’uindviede’ elev være en 
’tour-de-force’ af samme bindende karakter, som en koreografi må være det for en 
danser uden kendskab til grundlæggende trin og momenter. Der er meget der 
tyder på, at lærere har svært ved at realisere en reflekteret og ekspliciteret 
Kommunikativ Mangfoldighed. Alligevel skønnes den eksisterende empiri at være 
utilstrækkelig til at afgøre, hvorledes modaliteter og repræsentationsformer 
bidrager til E-TESS.  
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LÆREBOGSANALYSE: Dimension 2: Kommunikation. 
Kommunikativ Mangfoldighed vs. Kommunikativ Ensidighed. 
 
Opsummering: Indenfor dimensionen Kommunikation er bøgerne påfaldende ens: 
 
←/0 Lix-tal i middelområdet (ca. 40, kilde: (Rasmussen, 2003)). Læsbarheden lukker 

ikke faget.  
→ Der anvendes en ”Vi-form”, men der er reelt ingen oplæg til fælles udforskning, 

tolkning, co-konstruktion 
→ Stort set ingen åbne verbal-former (spørgsmål, opfordringer). Massiv overvægt 

af konstateringer, anvisninger .. . Der er tale om ’labelling’ og ’forklarende’ 
sprogbrug.                                                                                                                  

→ Ingen åbenhed i retning af ting at diskutere, noget at forholde sig til…  
→ Kun ét eksempel på en anden slags stemme (Spektrum1, teksten af Auken). 

Teksten bidrager med nyt stof – tilføjer ikke en ny stemme/indgang til et 
allerede introduceret tema.        

→ Generelt  en sprogbrug a la Lemke’s ’Recipe for a dull alienating language’: 
formelt, teknisk, de-personificeret (undtagelse FV1: indskud om Mayer), 
følelses- og værdifrit, usensationelt, no-fiction-no-fantasy, uden narrativitet (på 
ny undtagen FV1:  Mayer-historien).  

0 Orbit1 tættest på at være skrevet I hverdagssprog. De andre kommenterer 
enkelte kontroverser mellem hverdagssprog og videnskabssprog.   

→ Det er begreberne, der handler – ikke subjekter. Billederne viser ofte 
mennesker frosset in-action, men som hovedregel uden egentlig integration 
med teksten. Orbit1 to stk. minibiografier (ca. 1 side om henholdsvis Watt og 
Joule). De er anbragt på en løs cd – og uden integration med grundteksten.                                                                                                       

→ Matematisk-symbolske og skematisk-symbolske repræsentationsformer 
dominerer i høj grad forståelsessiden. En af bøgerne anvender en mængde 
mindre farvebilleder, men de bærer praktisk taget intet fagligt indhold.   

 

 

 

Samlet vurdering af E-TESS for dimension 2: Kommunikation. 
Kommunikationen er ifølge alle indikatorer præget af Ensidighed. Væsentligst 
konstitueres dette gennem massiv anvendelse af lærermonolog og lærerstyret 
dialog, hvor læreren styrer kommunikationens indhold og forløb. Sproget bruges 
primært som ’label’ og med meningsoverførende funktion. Diskussioner og andre 
aktiviteter med meningsskabende sigte fylder ikke meget. Der synes kun at være 
én ’stemme’ i undervisningen – lærerens og lærebogens, der udgør én 
sammenfaldende og temmelig autoritativ ’stemme’ i Bakhtin’s forstand. Der er 
enkelte eksempler på opmærksomhed overfor hverdagssproget, men den 
dominerende stemme bruger et sprog, der ligger tæt på videnskabsfagets. 
Hverdagssproget fremstår som noget man må præcisere og rette. På det 
eksisterende grundlag vurderes kommunikationen entydigt at være orienteret mod 
Kommunikativ Ensidighed. 
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8.2.3 E-TESS Dimension 3: Epistemologi. 

 

Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension 3: Epistemologi 

Epistemologisk Åbenhed vs. Epistemologisk Lukkethed 

Indi-
kator 

I relation til naturvidenskabens epistemologi: 

o Naturvidenskaben som en Foreløbig vs. en Sikker naturbeskrivelse 

o Naturvidenskabelig viden som Socialt forhandlet vs. Verificeret evt. Falsificeret  

→ 

 

o Interpretation vs. Fact-indsamling 

o ’Organiseret skepticisme’ vs. ’Organiseret konfirmation’ 

→ 

 

o Subjektivitet vs. Objektivitet → 

o Det kontekstbundne og Lokale  vs. det Generaliserede og Universale ? 

I relation til forestillinger om læring (personlig epistemologi):  

o Konstruktivisme vs. Objektivisme  (Viden som personlig konstruktion vs. viden 
som separat objekt) 

o Appropriation/akkomodation vs. reception som læreproces 

o Co-produktion af viden vs. reproduktion af viden 

 

→ 

 

o Fundering i elevernes opfattelser og forudsætninger vs. Fundering i faglig 
struktur 

0 

 
o (indikatoren) ’Naturvidenskaben som en Foreløbig vs. en Sikker 

naturbeskrivelse’. 
I GFII forekommer udsagnet: ”I fysikundervisningen lærer vi, at videnskabens 
teorier er midlertidige, og at de påvirkes af folks værdier og meninger” (q35). 
Formuleringen samler de to første TESS-aspekter, det foreløbige og det socialt 
influerede  i ét spørgsmål. Efter elevsvarene at dømme (Hyppighed: 2.5/skala 1-5) 
fremstilles den naturvidenskabelige viden ikke hyppigt i dette lys. Selvom man vel 
ikke kan forestille sig en undervisning, som bestandigt fremhæver disse træk, 
opfatter jeg GFII-resultatet som en svag indikator for Epistemologisk Lukkethed.  
          Indikator: → 
 

o (indikatoren) ’Interpretation vs. Fact-indsamling’. 
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Faget fremstår med en betydelig implicit facts-orientering, tydeligst udmøntet i det 
eksperimentelle arbejde, hyppigst organiseret som ’Organiseret Konfirmation’, hvor 
eleverne gennemfører et forsøg på den autoriserede ’kogebogs’-facon (GFII, q27: 
”udleveret en udførlig øvelsesvejledning…”, hypppighed: 4.5/skala 1-5) med 
henblik på at eftervise den forlods etablerede autoriserede viden (GFII, q47, 
hyppighed 3.7/skala 1-5). Der udføres ”sjældent forsøg med flere frihedsgrader”  
(GFII, p.42), hvilket selvsagt giver eleverne få fortolkningsmuligheder. I 
rapporteringen vil ’bortforklaringer’ af, hvorfor man evt. ikke fik det tilsigtede 
resultat, ofte være elevernes mest åbne ’selvstændige’ bidrag. EVA (p.97) knytter 
bl.a. det lukkede format sammen med eksamen, hvor ”eleverne rent faktisk får 
brug for en vellykket forsøgsrapport” (p.26). I anbefalingerne hedder det: 
”bestræbelserne på at give eleverne lige vilkår til eksamen ser ud til at uniformere 
det eksperimentelle arbejde i for høj grad”. Det obligatoriske ’længerevarende 
eksperimentelle projekt’, der typisk blev placeret i 2.g, er i udgangspunktet et 
ganske åbent format – men det fylder ikke alverden i tid.  
 
Opgaveregning er hyppigste aktivitet i undervisningen, når bortses fra 
lærergennemgang og klassesamtale (GFII, p.26). Opgavesamlinger m.m. 
domineres af tal- og symbolorienterede beregningsopgaver indenfor kernestoffet. 
Denne opgavetype signalerer entydigt, at ’i fysik er der altid et facit!’.  
Samlet set vurderes dette aspekt at orientere fysik mod epistemologisk 
Lukkethhed.         Samlet indikator: → 
 
o (indikator) ‘Subjektivitet vs. Objektivitet’. 
I GFII er der en enkelt indikator for dette aspekt: ”Hvis vi diskuterer i fysiktimerne, 
er det kun om fysik” (q37). Tilslutningen til dette er 3.8/skala 1-5, hvilket indikerer, 
at det subjektive (fx holdningsorienterede) ikke finder stor udfoldelse i 
undervisningen. På et spinkelt grundlag indikeres en orientering i retning af 
Objektivitet.         Indikator: → 
 

o (indikator) ’Det kontekstbundne og Lokale  vs. det Generaliserede og 
Universale’. 

Det bedste bud på en indikator findes i GFII-spørgsmålet ”Vi starter med generelle 
formler, og først senere kommer der eksempler og anvendelser” (tilslutning: 
3.7/skala 1-5). Udsagnet siger imidlertid kun, at det generelle går forud for det 
partikulære i tid (’deduktiv undervisning’) – ikke i prioritet. Aspektet kan ikke 
belyses ud fra tilgængelig empiri.    Indikator: ? 
 
o (indikator) Konstruktivisme vs. Objektivisme. 
GFII-rapporten indeholder en ganske omfattende karakterisering af 
’undervisningsstilen’ - på basis af elevsvarene fra de deltagende 101 
naturfagsklasser. Hovedsondringen går her mellem en ’konstruktivistisk’ og en 
’fagcentreret’ undervisningsstil, der matcher distinktionen mellem Konstruktivistisk 
og Objektivistisk epistemologi. En af analysens hovedkonklusioner lyder: ”1.g-
fysikundervisningen er domineret af en kraftig og relativt ensartet fagcentreret 
baggrund….Kun i én (af 101) klasse er der konstruktivistiske islæt nok til at 
balancere det fagcentrerede hovedindtryk” (p. 49).  
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Nogle af spørgsmålene, der indgår i den konstruktivistiske skala, handler om, at 
eleverne får lejlighed til at forklare og diskutere deres fysikideer med hinanden 
(q28), om at eleverne får lejlighed til at snakke sammen og skrive overvejelser ned 
(q56), om at eleverne arbejder med problemer, som ikke har én oplagt løsning 
(q65), samt om eleverne trænes i studieteknik i fysiktimerne. Alle disse spørgsmål 
udtrykker, at eleverne ses som konstruktører af viden, svarende til det 
grundlæggende konstruktivistiske syn. Elevsvarene viser, at de alle har relativt lav 
hyppighed. Tendensen er altså ikke co-konstruktion, men reproduktion af allerede 
kendte fysiske produkter/objekter.    Indikator: → 
 
o (indikator) Fundering i elevernes opfattelser og forudsætninger vs. 

Fundering i faglig struktur. 
Der er en vis indikation i GFII-spørgsmål q43: ”Ved starten af et emne undersøger 
vores lærer, hvad vi allerede ved om emnet”. Elevernes svar udtrykker en 
midterposition (hyppighed: 2.9/skala 1-5). Ifølge EVA (p.115) gælder det, at 
”fysiklærerne primært opfatter progression som et spørgsmål om sværhedsgrad.” 
Der synes således at være en moderat opmærksomhed på elevernes kognitive 
forudsætninger.      Indikator: 0   
  

 
Samlet vurdering af E-TESS for dimension 3: Epistemologi. 
Der er et markant sammenfald mellem dén epistemologiske beskrivelse af faget, 
som fremstår af elevsvarene i GFII og dén epistemologi, som er indlejret i de 
normsættende lærebøger. Ingen af stederne fremstår naturvidenskabelig viden 
med principiel eller reel status af at være en foreløbig beskrivelse (dette træk 

LÆREBOGSANALYSE: Dimension 3: Epistemologi. 
Epistemologisk Åbenhed vs. Epistemologisk Lukkethed. 
 
Analysen afslører følgende ligheder mellem bøgerne: 
→ Naturvidenskab som en fortolkende og social praksis fremgår ikke af teksten 
→ Det tentative stort set udeladt 
→ ’Produktion af facts & facits’– institutionaliseres via opgaver, øvelser… 
→ Intet at forholde sig til – udover opgaveresultater i form af tal 
→ Universelle forklaringer – stort set renset for fortællinger og handlende 

subjekter, de-humanisering af den meningsbærende tekst. 
→ Teksten generel – opgaverne bruger real-life-relevante tal – 

illustrationer/billeder antyder en kontekst, som ikke bruges alligevel  
→ Fokus på WHAT WE KNOW – ikke HOW WE KNOW 
→ Øvelser lukkede, undtagelsesvist én frihedsgrad åben 
→ Alt udfoldes i grundteksten – ikke behov for/oplæg til selvstændig konstruktion 
→ Ingen forsøg på at kalde elevernes for-forståelser frem 
0       Generelle hverdagsforestillinger adresseres i et mindre antal tilfælde i teksten 
 
Forskelle mellem bøgerne: 

o Fra meget få belæg (Orbit1) – over plausibilitetsbestræbelser (Spektrum1) - til 
én lang argumentation (FV1). Ingen kriterier for belæg. 

o Én bog (FV1) inddrager processen og det sociale via det historiske islæt.  
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fremhæves først i beskrivelsen af naturvidenskab i Bk(2004)). Gennem arbejdet 
med teorieftervisende eksperimenter og tal-og-facit-orienterede beregningsopgaver 
konstitueres fysikfaget som en disciplin med ’sikre-allerede-etablerede-facts’. 
Naturvidenskabens processer, herunder deres personrettede og sociale aspekter, 
er stort set fraværende. Fokus er på ’what we know’. Samtidig med de-
humaniseringen er der en klar præference for det generelle og næsten 
kontekstløse (’de-kontekstualisering’). 
 
Der er enkelte indikationer af et konstruktivistisk læringssyn, fx synes lærerne at 
medtænke elevernes kognitive forudsætninger, samtidig med at enkelte 
hverdagsforestillinger kommenteres i lærebøgerne. De aktuelle elevers 
kontekstbundne forforståelser søges derimod ikke fremkaldt. Det anvendte 
repertoire af arbejdsformer giver hverken eleverne rum eller tilskyndelse til selv at 
konstruere faglige forståelser. Eleverne får ikke mulighed for at opleve sig selv som 
co-konstruktører af viden, men er henvist til faglig reproduktion. Undervisningen får 
dermed præg af at være transmission af et fagligt indhold – og læring bliver simpel 
reception af samme.  
 
En del af disse træk indgår i videnskabsfagets epistemologi – andre er specifikke 
for undervisningsfaget fysik og står i kontrast til videnskabsfaget. Alle sammen 
fungerer imidlertid regulært som bindinger af eleverne i fysik. Derfor er der tale om 
en klar orientering i retning af den bindende pol i TESSA - mod Epistemologisk 
Lukkethed. 
 
Som en sort-hvid sammenfatning af normerne for både den faglige og den 
personlige epistemologi vil jeg foreslå følgende norm for den epistemologiske 
dimension: Organiseret Konfirmation. Heri ligger, at viden i faget antager 
objektiveret form, at det har status af en slags facit, og at vidensprocesserne 
lukkes om konfirmation/reproduktion.  

8.2.4 E-TESS Dimension 4: Ideologi 

Som det fremgår af TESSA-skemaets summariske oversigt i højre-kolonnen, er der 
så godt som ingen brugbar empiri til belysning af det ideologiske indhold i 
undervisningen. Alligevel vil det være relevant at diskutere nogle af TESSA-
skemaets punkter, fx mod formuleringer i de formelle grundlagspapirer 
(Bekendtgørelse (Bk) og Undervisningsvejledning (UV).  
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Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension4: Ideologi 

Kulturel Vision vs. Kulturel Mission  alias 

Kulturel fremvisning vs. Kulturel omvendelse 

Indi-
kator 

o Autonom akkulturation vs. tvungen akkulturation eller assimilation (Aikenhead) ? 

o Hverdagsforestillinger accepteret som nyttig parallel vidensstruktur (’conceptual 
fitting’, Linder) ) vs. hverdagsforestillinger som noget der må ændres/fjernes 
(’conceptual change’, Strike et al) 

? 

o Fremvisning af kulturen vs. overtalelse til den  ? 

o Nuanceret og balanceret fremstilling af naturvidenskaben og dens rolle vs. 
ensidigt glorificerende fremstilling 

0 

o Respekt vs. despekt overfor andre vidensformer , livssyn og måder at være i 
verden på 

? 

 

o (indikatoren) ’Autonom akkulturation vs. tvungen akkulturation eller 
assimilation’.  

Formålsbeskrivelsen for et fag er et af de mest indlysende steder at udfolde 
ideologiske overtoner. Samtidig må man dog erindre, at den er en særlig genre – 
hvor fagets meriter pr. definition ikke underspilles. Fra formålsbeskrivelsen i 
Bk(1999) til Bk(dec. 2004) kan man iagttage en svækkelse af det ideologiske 
indhold: Den første indeholder et ganske selvhævdende afsnit (§1.2) med følgende 
ordlyd: ”Fysik udgør en vigtig del af grundlaget for den teknologiske og 
samfundsmæssige udvikling, ligesom udviklingen inden for fysik har stor betydning 
for den erkendelsesmæssige og filosofiske tænkning”. Markeringen af 
betydningsfylde er utypisk for fagene i Bk(1999), kun faget kemi ’fører sig frem’ på 
tilsvarende maner. I Bk(dec.2004) er denne type erklæringer veget til fordel for en 
relativt nøgtern beskrivelse af fagets epistemologi og dets faglige mål. Samtidig 
tilsiger det nye fags Didaktiske principper (§3.1, Fysik C), at eleverne møder 
følgende faglige perspektiveringer : ”fysik belyst gennem samspillet med historie, 
religion eller filosofi”, ”fysik set i relation til teknologi- og samfundsudvikling og den 
tilhørende samfundsdebat” og ”fysik i tilknytning til paradigmeskift i den 
menneskelige erkendelse”. Formuleringerne er neutrale, åbner op for at faget kan 
anskues i en kritisk vinkel – og anerkender andre vidensformer som ligeværdige og 
givende samspilspartnere. De er således konsistente med hele den tænkning, der 
ligger bag introduktionen af samspilsfaget/-’timerammen’ Almen 
Studieforberedelse (AT). Ideen er her, at bringe vidensformer fra tre ligeværdige 
fakulteter sammen i arbejdet med sagsforhold – og derigennem udvikle en 
metakognitiv bevidsthed om fagene og deres respektive styrker og begrænsninger. 
Rammen er således sat for, at eleverne skal gå ud og ind af de forskellige faglige 
’optikker’, frem for ensidigt at bekende sig til én af disse. Det nedtoner i hvert fald 
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det enkeltfagligt missionerende virke. Om den massive faglighedsforsikrende 
fagoverskridelse reelt åbner op for elevernes livsverdener er derimod mere 
diskutabelt. De faglige mål for AT viser, at samspillet om at belyse en sag i høj 
grad ses som et middel til at opnå en styrket (meta)faglighed. Eleverne kan meget 
vel blive tvunget ud i akkulturation, ikke i forhold til ét snævert fag, men i forhold til 
en metafaglig dagsorden.  
 
Opsummerende kan man sige, at Bk(1999) indeholdt en snert af fysikfaglig 
’markedsføring’ og overtalelse, der trak i retning af den Kulturelt Missionerende pol. 
Post-reform-gymnasiet har derimod institutionaliseret indføringen i de faglige 
kulturer - og en slags kulturel relativisme i forholdet mellem de fakultære 
fagligheder. Det orienterer umiddelbart gymnasiet og gymnasiefysikken mod den 
Den kulturelle Vision’s pol. Det overlader formelt eleverne et autonomt valg mellem 
faglighedsområder, men gymnasiets nye metafaglige dagsorden er næppe mindre 
insisterende end den foregående enkeltfaglige. I forhold til elevernes øvrige 
livsverdener kan det ende med samme grad af tvungethed i akkulturationen. 
 
o (indikator) ’Hverdagsforestillinger accepteret som nyttig parallel 

vidensstruktur (’conceptual fitting’, Linder) ) vs. hverdagsforestillinger som 
noget der må ændres/fjernes (’conceptual change’, Strike et al)’. 

På det intenderede niveau beskæftiger undervisningsvejledningerne sig med 
elevernes forudsætninger. I UV(1999) fokuseres der primært på ”viden og 
færdigheder fra folkeskolens afgangstrin”, suppleret med en indledningsvis 
screening af deres forudgående erfaringer med og forventninger til fysik, samt en 
faglig test. ”Det kan bruges til en differentieret start”. I UV(dec. 2004) forstås 
elevforudsætningerne mere snævert som ”Fagligt niveau fra grundskolen” (§3.1.1) 
og som elevernes kognitive niveau (i Piaget-forstand, §3.1.1). Elevernes egne 
hverdagsforestillinger eller ’Alternative Frameworks’ omtales til gengæld ingen af 
stederne. Heri ligger der implicit en underkendelse af elevernes private 
verdensbilleder. 
 
GFII godtgør, at lærerne ’af-og-til’ interesserer sig for elevernes mere 
kontekstualiserede forestillinger, fx ved at undersøge deres forudgående viden 
indenfor et emne (q43, hyppighed: 2.9/skala 1-5) eller ved at bede eleverne 
forklare, hvordan de tænker, når de svarer forkert (q33, hyppighed: 3.0/skala 1-5). 
Empirien siger bare ikke noget om, med hvilket sigte dette sker. Derfor er det 
vanskeligt at afgøre, om forestillingerne respekteres eller elimineres – og dermed 
også at afklare, hvorledes dette aspekt bidrager til den ideologiske positionering.   
 

o (indikator) ’Fremvisning af kulturen vs. overtalelse til den’. 
Der er ingen empiri, som belyser dette forhold i undervisningen.  
 
o (indikator) ’Nuanceret og balanceret fremstilling af naturvidenskaben og 

dens rolle vs. ensidigt glorificerende fremstilling’. 
Der er kun en enkelt indikator for evt. glorificering af fysik, i form af GFII (q72)-
spørgsmålet: ”I fysiktimerne lærer vi, at videnskaben har gyldige svar på alt”. 
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Indikatoren tyder på, at dette kun er tilfældet i moderat omfang.  Aspektet vurderes 
at bidrage til en midterplacering.    Indikator: 0 
 
o (indikator) ’Respekt vs. despekt overfor andre vidensformer, livssyn og 

måder at være i verden på’. 
Ingen undervisningsmæssige indikatorer af relevans. 
 

 
 
 
Samlet vurdering af E-TESS for dimension 4: Ideologi. 
Der er utilstrækkelig viden om det ideologiske indhold i den faktiske 
fysikundervisning. Der er tegn på, at lærere og læreplansudviklere anerkender, at 
eleverne kommer med betydningsfulde forudsætninger, primært i form af faglig 
viden og kognitiv abstraktionsformåen. Enkelte kendte hverdagsforestillinger 
adresseres i lærebøgerne, men det forbliver uklart, om de accepteres eller gøres til 
genstand for udryddelse. Lærebøgerne bruger ’hverdagen’ til deres eget formål, 
dels instrumentalistisk til at ’få afsat’ et fagligt fysisk indhold til eleverne, dels 
ideologisk til at demonstrere fysikkens forklaringskraft. Der er i øvrigt en betydelig 
forskel på bøgerne: mens to af dem er rimeligt neutrale i deres fremstilling af fysik, 
udstråler den sidste åbenlyst en fascination af fysik-teknologi og en trang til at 
overbevise om alt det, man kan med fysik. Dermed bliver den et eksempel på en 

LÆREBOGSANALYSE: Dimension 4: Ideologi. 
Kulturel Vision vs.Kulturel Mission alias 
Kulturel Fremvisning vs. Kulturel Omvendelse 
 
Opsummering: 

o I to af bøgerne er der tale om ”induction to physics” – d.v.s. hverdagselementer 
bruges som påskud for at ’få afsat’ noget fysik. I den tredje (Spektrum1) er 
hverdagen mere nærværende i eksempler, opgaver og (i mindre udstrækning) 
billeder. Hverdagen fremstår her ikke som påskud, men som rum til udfoldelse 
af fysikkens forklaringskraft. 

o Én af lærebøgerne (Spektrum1) er tæt på scientisme med sine erklæringer om 
’Fysik alle vegne’ og sin trang til at demonstrere alle de forhold, som kan regnes 
ud med fysik. Derudover har den en kraftig teknologi-fascination, som formidles 
via billederne. De andre bøger er tydeligere i deres afgrænsning af, hvad 
fysikken kan/ikke kan. 

o I Spektrum1 er der et ubalanceret succes-budskab i form af al den ’fantastiske’ 
teknologi. De andre har en mindre tydelig kobling til samfund og hverdag – 
hvorved evt. ubalance mellem succeser og bagsider forbliver relativt usynlig i 
dem. 

o Spektrum1 er den eneste som glorificerer naturvidenskaben som 
erkendelsesform og priser fysikkens bidrag til kulturen. 

o Ingen af bøgerne indeholder nedladende kommentarer omkring andre 
erkendelsesformer, alternative erkendelsesformer m.m. 

o Opsummering: Hvor de to andre bøger vil undervise, vil Spektrum1 tillige 
overbevise. Denne bog har en Kulturel Mission. Den trækker den samlede 
lærebogsvurdering en anelse i denne retning. 
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’lærebog med en mission’. Samlet set trækker den lærebøgerne i Kulturelt 
Missionerende retning. 
 
Jeg vurderer imidlertid, at forskellene mellem lærebøgerne er for store og det 
øvrige datagrundlag for spinkelt til, at jeg meningsfuldt kan foretage en 
positionering af fysikundervisningen langs den ideologiske dimension. Indikator: ? 
 
 

8.2.5 E-TESS Dimension 5: Magt. 

 
Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension5: Magt 

Inklusivitet vs. Eksklusivitet  

Indi-
kator 

o Elevmedbestemmelse i undervisningen vs. ingen elevinddragelse i beslutninger 
vedrørende undervisningen 

→ 

o Klasserummet som et samarbejdende netværk vs. klasserummet som en 
hierarkisk  deltagerstruktur 

→ 

o Videndeling vs. privatiseret vidensejerskab (institutionaliseret og som 
klasserumsnorm) 

→ 

o Læreropmærksomhed,  –forventningsformulering og anerkendelse til alle elever 
og elevstrata vs. selektiv og biased uddeling af ’høj-status’-signaler 

0 

o Diverst og balanceret valg af emner vs. snævert udvalg som ensidigt tilgodeser 
bestemte elevgrupper  

←/0 

o Perifer deltagelse (novice) som legitim vs. perifer deltagelse som 
marginaliseringsgrund 

? 

o Stilladsering vs. passiv registrering af elever med læringsproblemer 0 

 
o (indikator) ’Elevmedbestemmelse i undervisningen vs. ingen elevinddragelse 

i beslutninger vedrørende undervisningen’. 
Undervisningsvejledningerne (ny såvel som gammel) fastslår markant og 
utvetydigt: ”Undervisningen planlægges af læreren og eleverne i fællesskab…” (fx 
Bk(2004, §3.1.2). GFII indeholder hele 10 spørgsmål, som kan bruges til at belyse 
elevernes indflydelse på fysikundervisningens indhold, dens timeplan og 
arbejdsformer, de sociale reguleringer (gruppesammensætning, konfliktløsning), 
samt evalueringer af undervisningen (se GFII, p.31 for en oversigt). Elevsvarene 
viser, at eleverne kun oplever at have en vis indflydelse på sammensætningen af 
arbejdsgrupper, samt mulighed for at påvirke lektiebyrde og deadlines for skriftlige 
arbejder. Konklusionen på dette punkt lyder i GFII: "Eleverne har – på dette 
tidspunkt i 1.g – meget lille indflydelse på undervisningen. Indhold, arbejdsformer 
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og rammer for undervisningen fastlægges af læreren” (p. 65). Holdbarheden af 
denne konklusion blev fastslået i den longitudinale opfølgning (GFIII, subsample af 
eleverne – nu ved afslutningen af 2.g). Her er slutformuleringen skarpere: ”det 
totale niveau for elevindflydelse kan vel dårligt siges at være i overensstemmelse 
med intentionerne om en demokratisk skole.” (p.22). Beslutningerne i 
klasserummet tages for eleverne – et forhold som i et elevperspektiv klart bidrager 
til Eksklusivitet.    Indikator: → 
 

o (indikator) ’Klasserummet som et samarbejdende netværk vs. klasserummet 
som en hierarkisk  deltagerstruktur’. 

Den mest relevante empiri er allerede omtalt – i diskussionen af Kommunikationen 
i fysikundervisningen. Styring af kommunikationen er selvfølgelig en måde at 
udøve Magt på – også i naturfagsundervisningen. Den tidligere diskussion viste, at 
læreren i meget høj grad udøver denne magt – og i vid udstrækning bruger den til 
at tildele sig selv taletid, samt initierings-og-evalueringsret i klassesamtalen. Den 
naturlige vidensasymmetri i lærer-elev-forholdet forstærkes og institutionaliseres 
derved i klasserummet, som et grundlæggende hierarki med to niveauer, lærer-
elev respektive. Eventuelle uddifferentieringer af elevniveauet må fremgå af nogle 
af de følgende aspekter.  
         Indikator: → 
 
o (indikator) ’Videndeling vs. privatiseret vidensejerskab (institutionaliseret 

og som klasserumsnorm)’. 
Videndeling i undervisningen kan fx etableres ved at lade elever fremlægge emner 
de selv har tilegnet sig. Den slags forekommer i gymnasiefysikken med en 
hyppighed mellem ’aldrig’ og ’sjældent’ (q8, hyppighed: 1.6/skala 1-5). Måske siger 
det mere om, at eleverne sjældent har haft lejlighed til at arbejde med sådanne 
emner, end om normerne omkring videndeling. Videndeling kan også forekomme 
ved, at der bliver ”vist eksempler på gode/dårlige skriftlige elevarbejder”. Heller 
ikke denne indikator peger i retning af, at der skabes rammer omkring videndeling 
på elevniveau i fysikundervisningen (q48, hyppighed: 1.8/skala 1-5). Tilsammen 
vurderes disse forhold at udgøre en svag orientering i retning af privatiseret 
vidensejerskab (og dermed Eksklusivitet).  

Indikator: → 
 

o (indikator) ’Læreropmærksomhed,  –forventningsformulering og 
anerkendelse til alle elever og elevstrata vs. selektiv og biased uddeling af 
’høj-status’-signaler’. 

Læreren kan give bestemte elever status ved henvende mere komplicerede 
spørgsmål til dem eller lade dem regne opgaverne ved tavlen. GFII (q42) spørger 
til i hvilken udstrækning det er ”læreren eller de dygtigste elever der regner 
opgaverne på tavlen”. Svaret er neutralt (hyppighed: 3.1/skala 1-5).  
 
Selvfølgelig kan et bias til fordel for de dygtige elever udmøntes på andre måder, fx 
ved en generel, øget opmærksomhed overfor denne elevgruppe. Analytisk er 
elevgruppen svær at lokalisere i GFII-materialet, idet elevernes fysikkarakterer ikke 
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indgår. Fysikkarakterer og ’Faglig Selvopfattelse’ følges som tidligere omtalt ikke 
nødvendigvis ad, men der er dog en vis korrelation. I GFII-materialet er det meget 
signifikant (p<0.0001), at elever med høj Faglig Selvopfattelse også er dem der 
først og fremmest siger ”Vi kan mærke, at vores lærer interesserer sig for os som 
personer”.(GFII, q34).  Heri ligger en indikation af et lavmælt bias til fordel for de 
dygtige. 
 
Et eventuelt kønsbias hos læreren burde kunne aflæses af en kønsopdelt analyse 
på GFII-udsagnet (q34): ”Vi kan mærke, at vores lærer interesserer sig for os som 
personer”. Der er imidlertid ikke noget i den aktuelle ANOVA-analyse, der tyder på, 
at lærerens opmærksomhed er køns-biased (på p<0.05-niveau).  
 
Indikatorerne vedrører kun to typer af bias – og de trækker i lidt forskellig retning. 
Derfor vælger jeg, at se dette aspekt som et neutralt bidrag til positioneringen. 

Indikator: 0 
 
o (indikator) ’Diverst og balanceret valg af emner vs. snævert udvalg som 

ensidigt tilgodeser bestemte elevgrupper’. 
I GFII findes der én enkelt smal indikator for undervisningsmæssigt bias til fordel 
for ’potential scientists’ blandt eleverne: ”Undervisningen retter sig mest mod 
nogen, som vil læse videre indenfor fysik” (GFII, q64, hyppighed: 2.4/skala 1-5). 
Denne type af bias i undervisningstilrettelæggelsen synes ikke at være udtalt. 
Svaret udgør en forsigtig indikation i retning af Inklusivitet. Indikator: ← 
 
Fysikkens intenderede indhold har en tendens til kønsbias, måske tydeligst i 
Bk(maj, 1999). Både fagets formål, de faglige mål og perspektiverne betoner 
fysikkens kobling til teknik og til teknologisk og samfundsmæssig udvikling. Dette 
matcher i særlig grad drengenes præferencer, sådan som de fremgår af GFIII’s 
(grove) forsøg på at kortlægge danske gymnasieelevers indholdspræferencer 
(q72-q80). Her viser elevernes svar på spørgsmålet ”Hvad skal der efter din 
mening lægges vægt på for at få en god fysikundervisning?”, at ’Eksperimenter’ er 
den mest populære ingrediens hos begge køn, og at ’Principper og 
grundlæggende’  forklaringer’ er kønsneutralt. Kønsforskellene træder frem af 
pigernes signifikant højere vægtning af ’Fysiks menneskelige sider’ (p<0.0001), 
’Naturfænomener’ (p<0.0002) og ’Selvstændigt arbejde’ (p<0.0003) signifikant 
højere end drengene, samt drengenes højere vægtning af ’Tekniske anvendelser 
af fysik’ (p<0.004) og Hvordan fysiske opdagelser hænger sammen med teknologi 
og hvordan de bidrager til samfundsudviklingen” (p. <0.03). I Bk(dec.2004) indgår 
Naturfænomener som et fagligt mål, men hovedindtrykket er alligevel, at den 
formelle indholdsbeskrivelse begunstiger drengene. Der foreligger så vidt vides 
ingen empirisk oversigt over, hvorledes lærerne tematiserer og vinkler det formelle 
indhold i deres konkrete undervisningsforløb. Den konkrete implementering kan 
både forstærke og svække tendensen til kønsbias. Lærebogsanalysen (se 
nedenfor) synes således pt. at være det bedste grundlag for at studere 
indholdsmæssigt bias på det implementerede niveau i DK.   
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o (indikator) ’Perifer deltagelse (novice) som legitim vs. perifer deltagelse 
som marginaliseringsgrund’. 

Empirien vurderes at være utilstrækkelig til at belyse dette punkt. 
 
o (indikator) ’Stilladsering vs. passiv registrering af elever med 

læringsproblemer’. 
Heller ikke dette aspekt er perfekt belyst, men Stilladsering er knyttet til 
forestillingerne om den nære udviklingzone og undervisningsdifferentiering. Netop 
undervisningsdifferentieringsaspektet indgår i GFII-spørgsmål q52: ”Der bliver 
stillet forskellige opgaver til de dygtige og de mindre dygtige elever”. Dén type af 
stilladsering forekommer stort set ikke i undervisningen (hyppighed: 1.3/skala 1-5). 
Til gengæld er læreren i pænt omfang ”villig til at forklare ting to gange” (q25, 
hyppighed: 3.9/skala 1-5) og til at ”give gode råd og forslag til hver enkelt af os, fx 
under tilbagelevering af opgaver og rapporter” (hyppighed: 3.3/skala 1-5). De lidt 
modstridende indikationer opsamles i en midterposition i TESS-skemaet ovenfor. 
      Indikator: 0 

 
 
 
 

LÆREBOGSANALYSE: Dimension 5: Magt. 
Inklusivitet vs. Eksklusivitet 
 
Opsummering: 
→ Lærebøgerne inddrager kun i ringe grad eleverne i refleksion og forhandling af 

rammerne omkring undervisningen og deres læring (enkelte undtagelser: fx ved 
planlægning ved øvelser, ’medbring el-regning’, ’læs-selv-mere’ og et 
indholdsorienteret studiesupplement). 

0 Lærebøgerne er i en vis forstand selvtilstrækkelige – læreren behøver ikke 
bidrage med egen viden, men kan nøjes med ’at holde mikrofonen’. Ved at 
etablere et symbiotisk lærer-lærebogsforhold kan læreren dog overtage 
autoritet fra lærebogen (og vice versa).  

← Flere forskellige lærerroller - med forskellig autoritet - er mulige: læreren er ikke 
tvunget ud i at være ’skulptør’, men kan optræde som ’arbejdsleder’ eller måske 
endda ligeværdig ’coach’ (i de tilfælde, hvor lærebogen lægger op til en åben 
øvelse og/eller indeholder opgaver nok). 

← Sprogligt bias: Det sproglige niveau (fx lixtal) tilgodeser den brede 
middelgruppe af elever. 

0 Kompleksitetsbias: En betydelig spændvidde bøgerne imellem, hvad angår 
mængde og længde af argumentation(skæder) og beregningsmæssig 
kompleksitet. 

0/→ Indholdsbias: Bøgerne har hver deres livsstrategiorientering (FV1:primært 
’fordybelse’, Spektrum: ’erobrerstrategi’ og Orbit1: ”easy-living’ (min egen 
’opfindelse’)).  
På en baggrund af ’Solid foundations’og ’Correct explanations’ har bøgerne 
forskellige ’flavours’ m.h.t. pensum-fokus (’Curriculum Emphasis’): FV1: 
’Structure of science’, Spektrum: ’ST-notS’ og Orbit1: ’Everyday Coping’.  
Fraværet af en’frelserstrategi’ og en ’ST-notS’-flavour lukker piger ude. 
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Samlet vurdering af E-TESS for dimension 5: Magt. 
Alle væsentlige beslutninger i klasserummet tages for eleverne af læreren. 
Læreren sidder derved på magten i en grad, som rækker ud over, hvad de formelle 
rammer tilsiger og udover den naturlige asymmetri m.h.t. viden i forholdet lærer-
elev. Magten i undervisningssituationen udøves primært gennem kontrol over 
kommunikationen i undervisningsrummet for hele klassen 
(læreroplæg/gennemgang, demonstrationsforsøg, lærerstyret samtale). Hvor 
lærebogen bruges intenst, vil lærebogen og læreren kunne styrke hinandens 
autoritet. Der er i realiteten tale om en meget ’gammeldags’ udøvelse af magten, jf. 
Foucault’s forestillinger om magtens udøvelse i senmodernitetens individualiserede 
tidsalder (’styrings-mentalitet’ eller ’Gouvernementalité’)107. Dertil kommer, at 
Videndelingen mellem eleverne synes at være tilfældig, snarere end normsat og 
organiseret. Fravær af en strategi for sådan videndeling vil – alt andet lige - styrke 
elevernes afhængighed af læreren/lærebogen. I et elevperspektiv er de 
fundamentale magtforhold således Eksklusive.  
 
Bias og statustildeling: Der er ikke tegn på tilsvarende markante skævheder og 
Eksklusivitet i den måde forskellige elevgrupper håndteres på. ’De dygtige’ elever 
fremhæves ikke ved tavlen, undervisningen fremstår ikke som designet alene til 
’potential scientists’ – men  det antydes dog, at ’de dygtige’ oplever større 
interesse fra lærerside. Der arbejdes måske ikke bevidst med 
undervisningsdifferentiering (til fordel for både dygtige og mindre dygtige), men 
generelt med en åbenhed overfor at uddybe og give gode råd. Heri ligger ingen 
Eksklusivitet. 
Fysikkens kønsbias har efter alt at dømme intet at gøre med, at pigerne er ’mindre 
synlige’ for læreren. Derimod synes der at være et vist indholdsmæssigt bias til 
drengenes fordel. Det er til stede i den formelle beskrivelse af pensum – og i 
forskellig grad i lærebøgerne. Afhængigt af lærebogsvalget kan der være betydelig 
variation m.h.t. den undervisningsmæssige kompleksitet (fx hvad angår mængden 
af formler, argumentationsniveau, beregningsteknik). På dette punkt er ikke nogen 
entydig tendens til Eksklusivitet.   
 
Det er således primært fysiklærerens udstrakte beslutnings-, styrings- og 
vidensmonopol, som konstituerer Magtens Eksklusivitet.  

8.2.6 E-TESS Dimension 6: Livsverden-relation 
 
Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension6: Livsverden-
relation 

Autenticitet vs. Anderledeshed 

Indi-
kator 

                                              
107 Herom skriver Krejsler (Læring, magt og individualitet, Gyldenske Boghandel, 2001, p. 69): 
”Individer påtvinges i stigende grad at praktisere individualisere teknikker, som følger særlige 
institutionelle logikker…det enkelte subjekt lærer at opfatte, hvad det må gøre, som et udtryk for 
egne valg”. 
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o brugbar viden om det personligt relevante vs. gyldig viden om det fagligt relevante → 

o Pensumfokus på nytteværdi i hverdagen og i forhold til samfundsmæssig 
deltagelse (fx Robert’s Curriculum Emphasis’er ’Everyday Applications’ og ’STS’) 
vs. fokus på traditionel kernefagligt indhold 

0 

o Anvendelser og problemløsning med udgangspunkt i reelle 
livsverdensfænomener vs. tilsvarende intrafagligt arbejde uden relation til 
elevernes øvrige livsverdener 

? 

o Et personligt og/eller socialt perspektiv på, hvad fagets viden kan bruges til vs. et 
intrafagligt og akademisk perspektiv på fagets viden  

→ 

o Klasserumsoverskridende aktiviteter og ressourcer (ud-af-huset, ekspertkontakt 
m.m.) vs. klasserumsafgrænsede aktiviteter (fx eksperimenter i skolens 
laboratorium) 

→ 

o Italesat og dialogisk ’Anderledeshed’ vs. udeklareret og monologisk 
’Anderledeshed’  

0 

 
o (indikator) ’brugbar viden om det personligt relevante  vs. gyldig viden om 

det fagligt relevante’. 
Ét af GFII-spørgsmålene integrerer to af Autenticitetens kategorier, den personlige 
relevans og den personlige nytteværdi: ”Vi arbejder med noget, som er 
vedkommende og kan bruges i livet udenfor skolen” (q39, hyppighed: 3.2/skala1-
5). Eleverne oplever tilsyneladende i medium grad denne Autenticitet i 
fysikundervisningen.  
 
Et par andre GFII-spørgsmål relaterer sig mere specifikt til den personlige 
relevans: ”Undervisningen tager udgangspunkt i forslag og materialer, som vi er 
kommet med” (q26, hyppighed: 1.6/skala 1-5) og ”Vi får mulighed for at afprøve 
vore egne ideer” (q19, hyppighed: 2.3). Den dybe personlige relevans, der 
udspringer af at arbejde med noget man selv har valgt eller fundet på, har meget 
trange kår i fysikundervisningen.  
 
Tilsammen tegner disse indikatorer et billede af, at eleverne anerkender, at dét 
indhold, de møder, har en vis potentiel værdi i hverdagen og i.f.t. samfundet – men 
at de ikke har haft mulighed for at forbinde det med en følelse af personlig 
relevans. Derfor vurderer jeg dette aspekt til at bidrage i retning af Anderledeshed. 
       Indikator: → 
 

o (indikator) ’Pensumfokus på nytteværdi i hverdagen og i forhold til 
samfundsmæssig deltagelse (fx Robert’s Curriculum Emphasis’er ’Everyday 
Applications’ og ’STS’ (Roberts, 1988)) vs. fokus på traditionel kernefagligt 
indhold’. 

De afgørende indsigter er allerede omtalt i diskussionen af dimensionen Struktur 
og Handlerum. Pensum (i særdeleshed Bk (maj, 1999)) er primært orienteret mod 
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kernefaglige mål og et kernefagligt indhold, men en vis del af tiden skal samtidig 
bruges på perspektivering ud fra samfundsmæssige og kulturelle begrundelser. 
Der er således et formelt ønske om at tilgodese den samfundsmæssige autenticitet 
via et STS-indhold. Til gengæld er ’nytteværdien i hverdagen’ (’Everyday 
Applications’,  Roberts) forsvundet som pensumfokus. Totalt set vurderes disse 
modstridende tendenser at bidrage til en midtpositionering indenfor denne 
dimensionen.        Indikator: 0 
 
o (indikator) ’Anvendelser og problemløsning med udgangspunkt i reelle 

livsverdensfænomener vs. tilsvarende intrafagligt arbejde uden relation til 
elevernes øvrige livsverdener’. 

Kun lærebogsanalysen kan indenfor den tilgængelige empiri bruges til at 
positionere dette aspekt. 
 
o (indikator) ’Et personligt og/eller socialt perspektiv på, hvad fagets viden 

kan bruges til vs. et intrafagligt og akademisk perspektiv på fagets viden’. 
I kapitel 5 introduceredes begrebet ’livsstrategi’ , som et langsigtet og personligt 
perspektiv på at gennemgå uddannelse og tilegne sig viden. Spørgsmålet er om 
undervisningen er med til at styrke et sådant perspektiv, og/eller om den bringer 
sig i dialog med elevernes perspektiver. Der er ikke noget i fysikkens fagbilag, der 
indikerer en dialog med dén ’frelserstrategi’, som flest elever anlægger. Omvendt 
er det nemt at se de kernefaglige pensum-foci som godbidder til elever med en 
’fordybelsesstrategi’ og (det mere ydmyge) ’STS’-perspektiv, som en orientering 
mod elever med en ’erobrerstrategi’. Alt i alt måske en meget svag indikation i 
retning af Anderledeshed.       Indikator: → 
 
o (indikator) ’Klasserumsoverskridende aktiviteter og ressourcer (ud-af-

huset, ekspertkontakt m.m.) vs. klasserumsafgrænsede aktiviteter (fx 
eksperimenter i skolens laboratorium)’. 

Der er en enkelt indikator for anvendelsen af klasserums-overskridende aktiviteter, 
i form af GFII-spørgsmålet: ”Deltage i ud-af-huset-aktiviteter” (q14, hyppighed: 
1.7/skala 1-5). Den lave hyppighed - i det semantiske interval mellem ’aldrig’ og 
’sjældent’ - indikerer, at fysikundervisningen holder sig indenfor skolens 
’uautentiske’ mure. Et spinkelt grundlag, men en markant markering – så alt i alt en 
svag positionering i retning af Anderledeshed.    Indikator: → 
 

o (indikator) ’Italesat og dialogisk ’Anderledeshed’ vs. udeklareret og 
monologisk ’Anderledeshed’ Italesat og dialogisk ’Anderledeshed’ vs. 
udeklareret og monologisk ’Anderledeshed’’. 

Mellem det personligt autentiske og det fremmedgørende anderledes findes en 
slags Ekspliceret Anderledeshed. Den forekommer typisk i en almendannende 
undervisning, der handler om fysik. De aktuelle fysikbekendtgørelser afspejler i 
deres ’Formål’ og ’Perspektiver’ bl.a. en sådan kulturel begrundelse for 
fysikundervisningen. Sammen med den nye reforms fakultære 
samspilskonstruktion Almen Studieforberedelse (’AT’) er der således en åbenlys 
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intention om at italesætte fysikkens ’iboende’ Anderledeshed. Der foreligger indtil 
videre ingen empiri, der viser hvorledes intentionen realiseres. Men det er 
vanskeligt at forestille sig, at den ikke i en eller anden grad realiseres inden for AT-
strukturen. Derfor en lidt spekulativ fremadrettet indikation af Ekspliciteret 
Anderledeshed, hvilket svarer til en midterposition langs denne dimension.  
         Indikator: 0 
 

 
 
Samlet vurdering af E-TESS for dimension 6: Livsverden-relation. 
Fysikundervisningen domineres af et kernefagligt indhold, men har alligevel visse 
STS-elementer med potentiel livsverdensautenticitet. De har imidlertid en meget 
ringe forankring i elevernes forslag, ideer, materialer eller selvstændige 
undersøgelser. Lærebøgerne undlader samtidig at forbinde sig med elevernes 
mest fremtrædende perspektiv på at tilegne sig viden, ’frelser’-strategien. 
Tilsammen betyder disse træk, at personlig livsverdens-’Autenticitet’ ikke udfoldes 
for den største gruppe af elever 
 

LÆREBOGSANALYSE: Dimension 6: Livsverden-relation.. 
Autenticitet vs. Anderledeshed. 
 
Opsummering: 
0/→   Grundteksten tager udgangspunkt i faget og indeholder meget lidt af 

direkte relevans og nytteværdi for eleverne i deres hverdag og deres 
samfundsdeltagelse. Flere af bøgerne bruger billeder og tegninger til at signalere 
disse typer af relevans, men uden integration med teksten. Kun i det valgfrie stof  
tematiseres hverdagsaspekter (krop og bevægelse, energiøkonomi) og 
samfundsmæssigt relevante forhold (energiforbrug, drivhuseffekt).  

0/→   Opgaverne bruger ofte skønnet-realistiske tal, men hyppigst uden real-life-
Settingen. Spektrum1 har de mest omverdensholdige opgaver, men de er orienteret 
mere mod det eksotiske (teknologisk frontlinie og eksotiske naturfænomener) end 
det livsverdensautentiske for den almindelige elev. Beregningsaspektet 
overskygger tillige praktisk nytteværdi. Øvelserne i grundteksten er bestemt ikke 
orienteret mod STS og hverdagsnytte. 

0/→Lærebøgerne giver ikke eleverne noget eksplicit personligt perspektiv på at 
gå ind i faget. Implicit er der noget at hente for elever med en ’fordybelsesstrategi’ 
(FV1, Spektrum) og en ’erobrerstrategi’ (Spektrum1, i form af den teknologiske 
fascination). Men: der er ikke meget perspektiv i at læse bøgerne, hvis man som 
flertallet af elever har en ’frelserstrategi’.  

0    Der er en vis grad af samfundsmæssigt perspektiv på anvendelsen af 
faget (koblingen mellem naturvidenskab og samfund) i flere af bøgerne – løsrevet 
fra grundteksten (introkapitel og farvemarkerede indskudte sider).  

→   Ingen oplæg til ud-af-huset-aktiviteter (nærmeste bud: ’Få-fat-i-materiale- 
om-det-lokale-kraftværk-og-læs-det’, ’Cooper-test’ på skolens boldbane,  
lab-øvelser med næsten-genkendeligt udstyr). 

0/→  Enkelte steder adresseres fysikkens sproglige Anderledeshed (fx begrebet 
      ’arbejde’). Den epistemologiske Anderledeshed forbliver udeklareret. 
Totalt ligner det en overvægt af Anderledeshed  i forhold til elevernes livsverdener. 



. 

                                                             252 

Fysikundervisningen holder sig indenfor skolens kunstighed, frem for at opsøge 
livsverdensautentiske læringssituationer udenfor skolen. Livsverdenerne trækkes 
primært ind gennem opgaver-med-real-life-tilsnit, pjecer, internetmaterialer o.s.v. 
 
Fysikfaget iboende Anderledeshed, først og fremmest dets epistemiske grundlag, 
forbliver stort set udeklareret i det analyserede materiale. Herover for står en klar 
formel intention om, at fysikkens kulturelle egenart skal tydeliggøres for eleverne 
(se fx Bk(1999, §2.1) eller Bk(dec.2004, §3.1). Der er grund til at tro, at 
Anderledesheden i højere grad vil blive ekspliciteret fremover, primært p.g.a. det 
strukturerede samspil i ’Almen Studieforberedelse’. 
 
På det foreliggende grundlag vurderes E-TESS-positionen samlet set at være i 
retning af Anderledeshed.  
 

8.2.7 E-TESS Dimension 7: Organisering 
 
Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension7: Organisering 

Individualitet vs. Socialitet 

Indi-
kator 

o Individuelt læringssyn (fx Piaget) vs. Socialt læringssyn (fx Vygotsky, Wenger) ← 

o Individuelt arbejde vs. arbejde i gruppe ← 

o Individuel ’afregning’/evaluering vs. gruppevis ’afregning’/evaluering ← 

o Individualitetsorienteret lærerrolle (fx ’coach’) vs. Socialitetsorienteret lærerrolle 
(fx ’arbejdsleder’) 

← 

o Personlig autonomi vs. gensidig afhængighed  ? 

o Ansvar for egen læring vs. gensidigt ansvar for fælles forståelser ? 

o Individualiserede rettigheder og retfærdighed vs. gensidig omsorg ? 

o Fremstillinger af naturvidenskaben som individuel aktivitet vs. social 
praksis  

? 

 
o (indikator) ’Individuelt læringssyn (fx Piaget) vs. Socialt læringssyn (fx 

Vygotsky, Wenger)’. 
Aspektet kan først positioneres empirisk, når de efterfølgende, mere partikulære 
aspekter er gjort op.  
Det giver imidlertid mening at studere bekendtgørelserne og 
undervisningsvejledningerne for at afdække, i hvilken retning disse søger at 



. 

                                                             253 

påvirke Individualitet-Socialitets-dimensionen. Her gælder det, at udgangspunktet (i 
form af de faglige mål) og den afsluttende evaluering er klart individuelle. De 
arbejdsformer, som skal forbinde disse ender, fremstår derimod som særdeles 
balancerede i.f.t. Individualitets-Socialitets-dimensionen. Tydeligst fremgår dette af 
Bk(dec.2004): ”Valget af arbejdsformer skal give eleverne lyst til at udvikle og 
realisere egne ideer og til at indgå i samarbejde med andre” (§3.2).  
 
Undervisningsvejledningerne omtaler Socialitetsorienterede arbejdsformer (typisk 
gruppearbejde) i en række sammenhænge, undertiden mere konstaterende end 
normativt: ”I fysik arbejder eleverne ofte i par eller små grupper. Det sker fx ved det 
eksperimentelle arbejde og ved opgaveregning i timerne.” (UV (1999), p. 13). 
Derudover anføres de som nyttige i forbindelse med udvikling af elevernes evne til 
formidling, udførelsen og rapportering af længerevarende projekter, rekapitulering 
af stof i årsprøvesammenhæng m.m.. Bag rekommandationerne aner man, at i det 
omfang det sociale knyttes til læring, sker det som et middel for læring snarere end 
som læringens medium. Der er dog grund til at erindre om, at GFII netop i sin 
behandling af fagets arbejdsformer kunne opsummere: ”Meget tyder på, at 
undervisningsvejledningen ikke har væsentlig gennemslagskraft” (p. 27). Den 
intenderede kobling mellem læring og det sociale, og den tilsigtede balance 
mellem individuelle og sociale elementer, behøver således ikke komme til udtryk i 
den faktiske undervisning. 
 
Elevernes forudsætninger får også en del omtale i undervisningsvejledningerne - 
med et fokus på den enkeltes faglige og kognitive ballast.  
 
Fysikundervisningens formelle grundlag udsender alt i alt lidt modstridende 
signaler, som det kan være svært at afveje relativt.   Indikator: afventer næste 
 
o (indikator) ’Individuelt arbejde vs. arbejde i gruppe’. 
I EVA (p.44) slås det fast: ”fysikundervisningen er i høj grad præget af 
klasseundervisning. Dette omfatter alt fra lærerens foredrag ved tavlen uden særlig 
inddragelse af eleverne til en mere dialogisk præget arbejdsform hvor mange eller 
få er aktive. Mange elever giver udtryk for at der er alt for meget 
klasseundervisning…Gruppearbejde anvendes i mindre omfang.”  Denne 
beskrivelse matches aldeles af GFII (p.24-27). Begge empiriske undersøgelser 
påpeger, som tidligere omtalt, at der er ringe overensstemmelse mellem 
undervisningsvejledningens (nutidige) pædagogiske rekommandationer og fagets 
(traditionsbundne) praksis. Den enkelte elev tilbringer altså en meget stor del af sin 
tid i undervisningen med individuelt at forholde sig til lærerens oplæg og 
spørgsmål, samt lejlighedsvist afgive sit bidrag til den lærerstyrede dialog. Denne 
er i vid udstrækning en dialog mellem læreren og skiftende enkelt-elever. Aspektet 
vurderes at trække i Individualitetsretning.  Indikator: ← 
 

o (indikator) ’Individuel ’afregning’/evaluering vs. gruppevis 
’afregning’/evaluering’. 

Aspektet handler om evaluering af elever, ikke evaluering af undervisningen.  
Den summative evaluering i faget er mundtlig og individuel. 
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Formativ evaluering skal løbende indgå i fysikundervisningen, ”så der er grundlag 
for en fremadrettet vejledning af den enkelte elev i arbejdet med at nå de faglige 
mål…”. (Bk(dec.2004), §4.1). Den formative evaluering er således rettet mod den 
enkelte. Den løbende evalueringsmæssige praksis er bl.a. knyttet til de skriftlige 
afleveringer. I Bk(maj, 1999) specificeres det, at ”Hver elev skal aflevere 12 
rapporter…Endvidere skal der afleveres 2 grupperapporter.” Dette bånd på praksis 
indikerer den relative vægtning af individuel ’afregning’ overfor gruppevis 
’afregning’ og evaluering. Endelig kan man i GFII se, at der efter elevernes 
opfattelse foregår en ganske betragtelig mængde individuel evaluering i form af 
’tavleoverhøring’ (se også EVA, p. 146) i dagens lektie (q9, hyppighed: 2.9/skala 1-
5). De tilgængelige indikatorer trækker således i retning af Individualitet.   
        Indikator: ← 
 
o (indikator) ’Individualitetsorienteret lærerrolle vs. Socialitetsorienteret 

lærerrolle’ 
En socialitetsorienteret lærer vil tilrettelægge undervisningen, så eleverne i videst 
mulig omfang får mulighed for at lære af og med hinanden. Derudover vil han søge 
at kultivere omgangsformer og normer i undervisningen, så det sociale rum er trygt 
og velfungerende. Endelig vil han fastlægge fælles produktkrav og –standarder. 
Som vi har set er fysikundervisningen domineret af den lærerstyrede 
klasseundervisning, hvor læreren optræder som et indskudt mellemled 
(’flaskehals’) for elev-elev-interaktion. Reelt er der tale om en sekvens af offentlige 
lærer-elev-interaktioner, hvor eleverne potentielt kan lære af hinanden, men kun 
vanskeligt med hinanden. I den udformning er klasseundervisningen og lærer-
Skulptøren grundlæggende Individualitetsorienteret – selvom settingen er 
indlysende kollektiv.  
 
Klasseundervisningens Individualitetorientering kan opblødes eller forstærkes, alt 
efter om læreren er aktiv/passiv i udviklingen af et undervisningsmiljø, hvor alle 
føler sig godt tilpas, lytter til hinanden og tør ytre sig. Af GFII fremgår det, at 
eleverne i vid udstrækning oplever et sådant undervisningsmiljø (GFII, q44, 
hyppighed: 3.9/skala 1-5), og det indikeres, at ansvaret for det velfungerende 
klasserum ikke primært ligger hos eleverne (q58, hyppighed: 2.6; q61), men hos 
læreren (q61: ”læreren ignorerer larm..”, hyppighed: 2.4/skala 1-5). Derimod er 
læreren ikke i samme grad opmærksom på/aktiv i.f.t. gruppeprocesser (q71: ”Hvis 
samarbejdet ikke fungerer i en gruppe skrider læreren ind”, hyppighed: 2.6/skala 1-
5). Fysiklærerne synes at opbløde Individualitetsorienteringen ved at etablere 
trygge rammer omkring den foretrukne klasseundervisning. 
 
De andre regelmæssige undervisningsformer - opgaveregning og eksperimentelt 
elevarbejde -  involverer typisk læreren i en rolle som ’coach’ med individuelt fokus. 
        Indikator: ← 
 
o (indikator) ’Personlig autonomi vs. gensidig afhængighed’. 
Der er ingen direkte empiri for, hvorvidt fx gensidig afhængighed etableres som en 
norm i fysikundervisningen. Der er dog visse regelbundne aktiviteter, såsom 
eksperimentelt arbejde, der traditionelt udføres i par/grupper og dermed indlejrer 



. 

                                                             255 

den gensidige afhængighed. Denne arbejdstype skal andrage ca. 20% af 
undervisningstiden, afhængigt af hvilken bekendtgørelse man henholder sig til.  
 
Hvad angår resten af tiden er det min vurdering, at den kraftige lærerstyring står i 
vejen for udfoldelse af bådel Personlig autonomi OG Gensidig Afhængighed. Af 
denne årsag får den lov til at stå som et spørgsmålstegn i skemaet ovenfor. 

Indikator: ? 
 
o (indikator) ’Ansvar for egen læring vs. gensidigt ansvar for fælles 

forståelser’. 
Som ovenfor.         Indikator: ? 
 
 
o (indikatorer) ’Individualiserede rettigheder og retfærdighed vs. gensidig 

omsorg’. 
Heller ikke her foreligger der empiri. Tankevækkende, at man ved så lidt om 
centrale orienteringer i det sociale rum.       Indikator: ? 
 
o (indikator) ’Fremstillinger af naturvidenskaben som individuel aktivitet vs. 

social praksis’.  
Af diskussionen i forbindelse med Epistemologi-dimensionen fremgik det, at 
naturvidenskabens processer næsten var væk i fremstillingerne. Dermed er der 
kun et utilstrækkeligt grundlag for at positionere dette aspekt.  Indikator: ? 
 

 
 
 

LÆREBOGSANALYSE: Dimension 7: Organisering.. 
Individualitet vs. Socialitet. 
 
Opsummering: 

o Det sociale har ingen eksplicit rolle, hverken i lærebøgerne eller i den 
undervisningsmæssige praksis, som de er med til at konstituere med deres 
aktiviteter. Man laver øvelser, regner opgaver mm. – men kunne lige så godt 
udføre disse ting alene – de er ikke udformet med henblik på social 
konstruktion. ← 

o På en betydelig baggrund af objektivisme er der lejlighedsvise antydninger af et 
individuelt, mentalt konstruktivistisk læringssyn. Der er således enkelte 
eksempler på kognitive konflikter, tilløb til metakognition (fx Spektrum1’s 
’Studiesupplement’ ), samt opgaver anvendt som Konsolidering af teoristoffet (i 
overensstemmelse med de læringscykler som prægede den tidlige mentale 
konstruktivisme). ← 

o Det signaleres, at fysik er en udforskning foretaget af enere (Mayer, Joule og 
Orbit 1’s billedside, hvor også eksperimenterende elever er afbildet som 
enkeltpersoner). Den kollektivt organiserede proces bliver væk, bl.a. fordi 
bøgerne (bortset fra glimt i FV1) styrer uden om videnskabshistorien/-filosofien. 
← 
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Samlet vurdering af E-TESS for dimension 7: Organisation. 
Fysikundervisningen er først og fremmest organiseret som klasseundervisning. Når 
klasseundervisning som her kombineres med en kraftig lærerstyring af  
kommunikationen (Kommunikativ Ensidighed) får den sin Individualitetsorientering. 
Tendensen forstærkes af den Strukturelle begrænsning, der ligger i individuelle 
faglige mål og en individuel afsluttende eksamen. Disse træk går hånd i hånd med 
et overvejende individuelt orienteret læringssyn.   
 
Fysiklærebøgerne passer til og konstituerer selv en undervisning svarende til 
ovenstående organisationsmåde. I det omfang de overhovedet fremstiller fysik som 
en menneskelig aktivitet, er det særlige individer, enerne, der driver fysikken. 
 
Der er således en Individualitetsorientering både i organiseringen af klasserummet 
og i de bærende og strukturerende lærebøger.  

8.2.8 E-TESS Dimension 8: Motivation 
 
Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension8: Motivation 

Affektive ’Motivatorer’ vs. Kognitive ’Motivatorer’ 

Indi-
kator 

o Oplevelsesorienteret undervisningsdesign  vs Indsigtsorienteret 
undervisningsdesign. 

→ 

o Skæg, spænding, æstetik, ekspressivitet vs. kognitiv udfordring → 

o ’Hands & Minds-on’ vs. ’Heads-on’ → 

o Varierede undervisningsformer (procesorientering) vs. skiftende emner 
(indholdsorientering) 

0 

o Følelsen af egen formåen som drivkraft vs. kognitiv ubalance som drivkraft ? 

o Ego-rettet feedback vs. opgaverettet feedback ←←←    

 
o (indikator) ’Oplevelsesorienteret undervisningsdesign  vs 

Indsigtsorienteret undervisningsdesign’. 
På det mest kontante mål- og delmålniveau i fysikbekendtgørelserne er der ingen 
omtale af det affektive. På det lidt mere ’luftige’ formålsniveau tales der dog i 
Bk(1999) om at ”udvikle kreativitet og nysgerrighed”. Bk(dec.2004) berører det 
affektive i afsnittene om ’Arbejdsformer’ og ’Didaktiske Principper’: 
”Undervisningen skal tilrettelægges, så der er variation i de benyttede 
arbejdsformer….Valget af arbejdsformer skal give eleverne lyst til at udvikle og 
realisere egne ideer og til at indgå i samarbejde med andre.” (§3.2) og ”Ved 
tilrettelæggelsen af undervisningen og ved udvælgelsen af stoffet og 
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undervisningsmaterialet skal der lægges vægt på, at eleverne får mulighed for at 
opleve faget som spændende, relevant og vedkommende.” (§3.1).  
Det affektive er ikke udeladt , men fremstår som et underordnet mål, evt. blot som 
et middel for stoftilegnelsen. Med henvisning til bekendtgørelserne vil man alligevel 
kunne argumentere for en undervisning ’designed for’ (jf. tidligere Wenger-citat) at 
give eleverne en oplevelse. I den reneste form måske kun lejlighedsvist; mere 
realistisk og bæredygtigt vil man kunne medtænke oplevelsesaspektet i 
undervisningsdesignet. Det vil så svare til en midterposition indenfor denne 
dimension.  
 
Den motivationsmæssige tænkning, der ligger indlejret i den faktiske 
fysikundervisning, kendes kun meget indirekte gennem opgørelser over den 
typiske fysiktimes aktivitetsprofil. Denne empiri er ikke optimal, idet mange 
aktiviteter afhængigt af kontekst og specifik udførelse kan udtrykke helt forskellig 
motivationsmæssig tænkning. Fx kan et velkendt Eksperiment til belysning af 
statisk elektricitet udføres ved at lade enten en hyldemarvskugle eller en elev 
berøre Van de Graaf-generatoren. Elevversionen har her en klar affektiv appeal, 
som er fraværende i den anden udgave. De undervisningsmæssige konklusioner 
må på det forhåndenværende grundlag nødvendigvis blive lidt forsigtige. I mangel 
af forskningsmæssige interviews vedrørende fysiklærernes motivationsmæssige 
tænkning vælger jeg at bruge dette aspekt som en slags sammenfatning af 
nedenstående mere partikulære indikatorer. Indikator: Afventer næste 
 
o (indikator) ’Skæg, spænding, æstetik, ekspressivitet vs. kognitiv 

udfordring’. 
I GFII bliver eleverne bedt om at angive, hvor ofte de ”laver plancher eller rollespil”. 
Plancherne har en æstetisk dimension og rollespil giver rum for elevekspressivitet. 
Den slags foregår så godt som aldrig i fysikundervisningen (q15b, hyppighed: 
1.2/skala 1-5).  
  
Blandt de øvrige GFII-kortlagte aktiviteter er elevøvelser, ud-af-huset-indslag og 
video-anvendelse de mest sandsynlige udtryk for et affektivt, oplevelsesorienteret 
undervisningsdesign. Elevøvelserne har en rimelig hyppighed (GFII, q4, 2.9/skala 
1-5) – men som det dokumenteres i GFIII er der kun ubetydelige korrelationer 
mellem mængden af eksperimentelt arbejde og elevernes oplevelse af fysik som 
spændende, engagerende og lystbetonet. Konklusionen (p.20) lyder: ”Det 
eksperimentelle arbejde bidrager altså ikke nævneværdigt til elevernes faglige 
motivation”. Ud-af-huset-ture og video-indslag har et oplagt affektivt potentiale, 
men anvendes i så ringe grad (hyppigheder: 1.7 og 1.4/skala 1-5), at det typiske 
design i hvert fald ikke fremstår som oplevelsesorienteret.      
  Indikator: → 
 

o (indikator) ‘’Hands & Minds-on’ vs. ’Heads-on’’. 
Det er tidligere anført, at ‘Hands-on’-arbejdet i form af eleveksperimenter er 
bekendtgørelsesfastlagt til at udgøre mindst 20%. Åbne holdningsdiskussioner (fx 
fra STS-brændpunkter) kunne være eksempler på ’minds-on’. Men: de 
diskussioner der forekommer i fysik vedrører oftest kun fysik (GFII, q37, 
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hyppighed: 3,8/skala 1-5). Jeg vurderer, at der - trods det relativt betydelige 
tidsforbrug på elevøvelser - er en klar dominans af ’Heads-on’-aktiviteter, hvortil 
den lærerstyrede klassesamtale også hører.      Indikator: → 
 
o (indikator) ’Varierede undervisningsformer (procesorientering) vs. 

skiftende emner (indholdsorientering)’. 
Fysikundervisningen er domineret af lærerstyret klasseundervisning, 
opgaveregning, samt i mindre udstrækning eksperimentelt arbejde (EVA, p.44; 
GFII, p.26). Den generelle teori kommer normalt før anvendelserne (fx opgaver, 
GFII, q67, hyppighed: 3.7/skala 1-5), ligesom elevøvelserne typisk efterviser 
teoristoffet. Dermed være sagt, at undervisningens grundstruktur ikke er voldsomt 
varieret. GFII-figur 13 (p.26) viser dog, at demonstrationsforsøg, tavle’overhøring’ 
og anvendelse af It også har en vis forekomst. Sammenlignet med de fleste ikke-
eksperimentelle fag har fysik trods alt et aktivt repertoire, der borger for en moderat 
variation. Derfor bidrager dette aspekt med en midterpositionering.    
    Indikator: 0 
 
o (indikator) ’Følelsen af egen formåen som drivkraft vs. kognitiv ubalance 

som drivkraft’. 
Der er ingen undervisningsmæssig empiri vedrørende dette aspekt. 

Indikator: ? 

o (indikator) ’Ego-rettet feedback vs. opgaverettet feedback’. 
EVA (p.45) skriver om feedback på det skriftlige arbejde: ”Fysiklærere retter 
normalt regnefejl og andre formelle fejl. Typiske fejl og problemer tages ofte op i 
klassen, og mange lærere skriver en kort helhedsbedømmelse som f.eks. ’godt’”. 
Den slags er sammen med karakterer eksempler på ’ego-rettet’ feedback. 
Eleverne angiver, at de for sjældent får længere, formative (og altså 
opgaverettede) kommentarer. Feedback-indikatoren er en svag markør i retning af 
det affektive. 
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Samlet vurdering af E-TESS for dimension 8: Motivation. 
Motivationstænkningen i fysik synes fokuseret omkring to ting: for det første at 
finde en elevfordragelig indholdsmæssige tematisering – og dernæst at sikre 
eleverne en vis variation i arbejdsformerne. Lærebøgernes indhold er fagligt og 
kognitivt – og kun layoutoverfladen antyder en medtænkning af det affektive. De 
dominerende arbejdsformer (lærerstyret klasseundervisning, opgaveregning i 
grupper, elevøvelser) giver variationsmuligheder i form af fysiske opbrud, skift 
mellem lærerstyring-relativ elevstyring og overgange fra ’heads-on’ til’hands-on’. 
Det sikrer en vis variation i undervisningen. De enkelte aktiviteter gennemføres 
som anvendelse eller eftervisning af teori – med det kognitive i centrum. De mest 
indlysende affektivt orienterede aktiviteter forekommer så godt som aldrig i 
fysikundervisningen. Trods opblødende islæt bliver hovedindtrykket , at 
fysikundervisningen kendetegnes ved en – ikke altid helt bevidst udfoldet – 
anvendelse af Kognitive Motivatorer. 
Et bud på en integrerende norm: ’Fordybelse og kognitiv udfordring som drivkraft’. 
 

8.3 E-TESS – sammenfatning og et overblik. 
Kapitlet har indtil nu budt på en relativt omstændelig afvejning af den eksisterende 
empiri, det ene detaillerede aspekt efter det andet – og med risiko for at tabe 
overblikket undervejs. Afslutningsvist vil jeg nu gå til den anden yderlighed - ved at 

LÆREBOGSANALYSE: Dimension 8: Motivation 
Affektive ’Motivatorer’ vs. Kognitive ’Motivatorer’ 
 
Opsummering: 
→ Sprogligt er lærebogsteksterne i overensstemmelse med Lemke’s ”recipe for a 

dull alienating language
1
”.  

0/→ Der er generelt stor systematik og forudsigelighed i lærebøgernes  
opbygning. Den nyeste lærebog skaber dog en vis tematisk variation indenfor 
sit naturvidenskabelige over-emne via indskudte blå/grønne sider. Der er dog 
grænser for hvor meget disse fraviger den øvrige lærebogsstil. 

←/0 Layoutet og billedside er i de nyere bøger tiltalende, kulørt og opbrudt,  
så det giver et indtryk af variation (mere end indholdet). Billederne i Spektrum1 
vil hist og her kunne begejstre tekno-æstetikere. 

→ Ingen af bøgerne har aktiviteter der er sjove, overraskende, spændende, 
expressive eller specielt udfordrende. 

→ Bøgerne er (bortset fra de kulørte illustrationer i to af dem) for hovedet! Et 
gennemsnitshovede, som belastes solidt og ensartet. Deciderede kognitive 
udfordringer er der få af – og kognitiv konflikt er ikke en del af designet. 

→ Der er intet man som elev skal tage stilling til 
→ Der er ingen forsøg på at aktivere følelser, holdninger…. (bortset fra den lidt 

Missionerende  undertone i Spektrum1).  
 
Lærebøgernes motivationsmæssige tænkning synes bundet til indhold – ikke til 
undervisningsprocesser. Med den rigtige tematisering og det rette indhold af eksempler 
og opgaver anses det kognitive faglige stof at motivere eleverne. Evt. ’tilsættes’ lidt 
farver og løstkoblede billeder. Der er således tale om Kognitive Motivatorer med meget 
få eksplicitte, ganske enkle – men aldeles gennemtrængende virkemidler.  
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levere et visuelt overblik, som nok baserer sig på de forudgående detaljer, men 
samtidig komprimerer dem til usynlighed.  

8.3.1 E-TESS – en grafisk opsummering.  
Konkret vil jeg sammenfatte empirien for hver dimension til én position på aksen 
mellem de to yderpoler. En vejledende positionering fås via en temmelig mekanisk 
opgørelsesprocedure, hvor undervisningsanalysen tillægges dobbelt så stor vægt 
som lærebogsanalysen – og hvor indikatorerne indenfor et analysedomæne 
bidrager ligeligt108. Denne positionering er efterfølgende fin-justeret ud fra en 
vurdering af, om bestemte indikatorer burde veje tungere end andre i analysen. 
Nedfældningen af de empiriske indikatorer til én akse involverer således både 
antagelser og skøn. Dertil skal føjes den fortolkning, som medgik til at etablere 
indikatorerne på basis af den tilgængelige empiri. Slutpositioneringen skal følgelig 
ikke tages for bogstaveligt, men jeg har stor tiltro til tendensen i resultatet, sådan 
som det fremgår af de røde markeringer i figur 8.1: 
 

E-TESS(fysik, stx):

Empirisk The Ethos of School Science' for obligatorisk gymnasiefysik

 Strukturelt Handlerum
Struktur og Handlerum

Strukturel Indestængthed

Kommunikativ Mangfoldighed
Kommunikation

Kommunikativ Ensidighed

Epistemologisk Åbenhed
Epistemologi

Epistemologisk Lukkethed

Kulturel Vision/
Kulturfremvisning

Ideologi Kulturel Mission/
Kulturomvendelse

Inklusivitet
Magt

Eksklusivitet

Autenticitet
Livsverden-Relation

Anderledeshed

Socialitet
Organisering

Individualitet

Affektive Motivatorer
Motivation

Kognitive Motivatorer

** *

? ?

 
 Figur 8.1: Grafisk opsummering af E-TESS(fysik, stx) 
 

8.3.2 Kobling mellem analytiske dimensioner i E-TESS(fysik, stx) 
De analytiske dimensioner i TESSA er konstrueret, så de i størst muligt omfang er 
begrebsligt distinkte. De har meget bevidst ikke været gennem nogen statistiske,  
ortogonaliserende foranstaltninger (såsom en faktoranalyse m. varimax-rotation). 
                                              
108 Da de samlede undervisningsmæssige indikatorer tillægges dobbelt så stor vægt som 
indikatorerne fra lærebogsanalysen, disponerer undervisningen over 2/3 af afstanden fra den 
neutrale midterposition til én af yderpolerne. Ved at opgøre frekvensen af undervisningsmæssige 
indikatorer i den ene og anden retning, samt udregne nettofrekvensen, findes orienteringen og den 
brøkdel af de disponible 2/3’s afstand, som undervisningen bidrager med til positioneringen. Dette 
kombineres med en tilsvarende analyse for lærebogsbidraget til positioneringen.   
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Her har ideen været, at TESSA skulle bevare mest muligt af kompleksiteten i 
klasserummet – og at denne tydeligst og mest betydningsfuldt kan komme til 
udtryk, når den empiriske analyse peger på kobling mellem flere dimensioner.  
 
I den netop gennemførte analyse er det således blevet tydeligt, at magten i 
fysikundervisningen først og fremmest udøves via lærerens kontrol over 
kommunikationen.  

Det er også klart fremgået, hvorledes (lærerens) forestillinger om personlig 
epistemologi kobler til såvel kommunikationen som organiseringen i klasserummet. 
En ændring i lærerernes opfattelse af læring vil således slå kraftigt igennem i en 
eller flere andre dimensioner 

8.4 En indkredsning af fysikfagets egenart – hvad adskiller fysik 
fra andre naturvidenskabelige fag? 
Jeg står nu med en empirisk karakterisering af fysikfaget – og det rejser naturligt 
nok et spørgsmål om, i hvilken udstrækning trækkene i E-TESS(fysik, stx) er 
specifikke for faget fysik. Via refleksion og empiri fra en pilotundersøgelse vil jeg 
afslutningsvist give et (foreløbigt) bud på, hvad der er fysikfagets egenart.  
Den obligatoriske fysikundervisning i gymnasiet er som tidligere omtalt bedre til at 
fastholde sin rekruttering til videregående kurser og studier end til at fastholde den 
brede elevgruppes lyst og engagement til at beskæftige sig med faget. Hvad det 
sidste angår står det værre til i fysik end i gymnasiefagene i almindelighed (GFIII, 
q43 og q44, p<0.05) - og specifikt har eleverne en mere positiv ’holdning til’ det 
beslægtede naturfag kemi (Andersen and Nielsen, 2003 p.20). Udenlandske 
undersøgelser (bl.a. (Havard, 1996)) peger tilsvarende på fysik, som det mest 
belastede og biologi som det mest populære af de naturvidenskabelige 
gymnasiefag. Indenfor rammerne af denne afhandling må de holdningsmæssige 
forskelle kunne henføres til, at fagene i forskellig grad frembyder kulturbarrierer 
i.f.t. de livsverdener eleverne bringer ind i undervisningen. Dette forudsætter 
selvsagt, at fagenes E-TESS-profiler er forskellige. Størst forskelle skulle man 
ifølge denne logik forvente mellem de analytiske profiler for fagene fysik og biologi. 
Et sammenlignende studium af de to fags profiler ville have dobbelt interesse, idet 
forskellene dels ville bidrage til afklaring af, hvad der er det typiske/specifikke ved 
fysikfaget – og vigtigere i afhandlingens sammenhæng ville de være bud på, 
hvordan fysikfaget potentielt kan ændres, så det fastholder samme høje 
elevinteresse som biologi. Med til afklaringen hører en overvejelse af, om sådanne 
ændringer overhovedet er mulige, uden at man forgriber sig på fysikfagets egenart 
og ’umistelige kerne’. Desværre er jeg ude af stand til at foretage en direkte 
sammenligning af fagene på et E-TESS-niveau, svarende til den analyse jeg har 
foretaget på fysikfaget. Der foreligger p.t. ikke empiri til belysning af den 
undervisningspraksis eleverne møder i gymnasiets biologifag.  
 
For at finde alternative indfaldsvinkler kan det være nyttigt at overveje, hvilke 
komponenter, der indgår i forståelsen af et undervisningsfag. Udover de noget 
usammenlignelige faglige produkter vil jeg pege på følgende faktorer:  
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• Fagets grundlagskerne, først og fremmest knyttet til forestillingen om et 
specifikt genstandsområde og en særlig epistemologi, der definerer, hvad 
der tæller som viden i faget og angiver, hvorledes man genererer viden i 
faget. Relevant i den forbindelse er spørgsmålet om sammenhængen 
mellem undervisningsfaget og videnskabsfaget. 

• Fagets historie: hvordan er faget blevet til? Hvilke kræfter har bevirket, at 
det har fået den nuværende udformning? Er faget i bevægelse – og 
hvorhen?  

• Faget i helheden: fagets samspil med andre fag, faget på langs i 
skolesystemet og faget i relation til overordnede mål for institutionen.  

• Fagets begrundelser: hvorfor skal denne gruppe af elever lære dette fag og 
disse kompetencer? 

• Læring i faget: Hvordan lærer elever bedst i faget? 
• Faget i et professions-  og karriereperspektiv: hvilke forestillinger om 

professionalitet knytter sig til udøvelse af faget (PCK, repertoire af 
lærerroller), hvilke udviklingsmuligheder og hvilke identitetsgivende forhold.  

 
I forsøget på at afklare specifikke træk ved fysikfaget og potentielle aspekter af 
biologi’s større elevappeal vil jeg diskutere de Faglige grundlagskerner i fagene, 
samt sammenholde deres Faglige begrundelser. Endelig vil jeg redegøre for et 
mindre empirisk pilotstudium af forskelle mellem naturfag, herunder fysik og 
biologi. Studiet indfanger pædagogikumkandidaters prioriteringer i tilknytning til 
deres egen undervisning i ét af fagene (se bilag 8.2). Indholdsmæssigt overlapper 
det med flere af ovenstående kategorier. 

8.4.1 Overvejelser over forskelle i de grundlæggende kerner af fagene 
fysik og biologi 
Det er en nærliggende tanke, at naturfagene fysik og biologi er forskellige, fordi 
videnskabsfagene fysik og biologi nu engang beskæftiger sig med forskellige 
problemkredse (’genstandsfeltet’) på forskellige måder (’epistemisk og social 
praksis’). Det viser sig imidlertid vanskeligt at etablere holdbare distinktioner 
mellem de naturvidenskabelige fag i en periode præget af interdisciplinaritet og 
’blurring of disciplines’. Tidligere tiders ’nemme’ opdeling af genstandsfelterne, 
således at fysikken beskæftigede sig med den døde natur og biologien den 
levende, holder ikke længere. I anden sammenhæng (Dolin et al., 2003 afsnit 3.1) 
har vi forgæves forsøgt at indkredse naturfagenes egenart og indbyrdes 
forskellighed via videnskabsteoretiske og videnskabssociologiske refleksioner over 
videnskabsfagene. Videnskabsteorien efter Kuhn ser de forskellige 
naturvidenskabelige discipliner som mere eller mindre fleksibelt forbundne øer af 
lokal ’normal-videnskab’. ’Normalvidenskaben’ er her i vid udstrækning at opfatte 
som et kulturelt sæt af værktøjer og syns- og talemåder, der har vist sig 
hensigtsmæssige i arbejdet med bestemte problemkredse indenfor et relativt 
afgrænset genstandsfelt. Arbejdsmåder og vægtninger kan være forskellige, men 
de grundlæggende epistemologiske omstændigheder er ens for samtlige 
videnskabsfag. Ingen disciplin kan således påberåbe sig at levere ’The Mirror of 
Nature’ (Rorty), og idet al viden må tillægges en social og diskursiv natur. Praksis i 
de normalvidenskabelige fag-øer er reguleret af normsæt (fx for validering af 
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viden), som kan variere helt fra CUDOS (’academic science’) til PLACE (’tecno-
science’). Fraværet af klare epistemologiske adskillere og udviskningen af 
normerne for den sociale  praksis er væsentlige aspekter af ’the blurring of 
disciplines’.  

Det er imidlertid ikke givet, at denne udviskning af disciplinære grænser på 
videnskabsfagsniveau genfindes blandt de undervisningsmæssige naturfag.  
Undervisningspolitiske prioriteringer, faglige undervisningstraditioner og det 
aldrende lærerkorps socialisering udi ’før-nutidig’ naturvidenskabelig praksis er 
faktorer, som alle kan tænkes at udvirke og opretholde distinktioner, som ikke 
længere findes i den disciplinære naturvidenskab. De faglige traditioner for 
gymnasiets naturfag har rødder tilbage til Madvig’s reform af ’den lærde skole’ 
(1850), hvor naturfagene for alvor etableres i det danske skolesystem. Her indføres 
fysik i form af naturlære og biologi som en komponent af naturhistorie. Naturlære 
på det elementære plan „hører under Fordringerne til højere almindelig Dannelse’, 
mens naturhistorie hævdes at være et „væsentligt Element i den almindelige 
forberedende Dannelse”. Man fornemmer her en slags hierarkisering, med 
naturlæren som det ’højere’. Genstandsfelterne overlapper ellers noget, idet 
naturhistorien også beskæftiger sig med den døde natur, i form af stoffer og 
forandringer i jordkloden. Opdelingen og ’rangordningen’ må ses som aftryk af de 
beslægtede videnskabsfag, hvor fysik har sit udspring i 1600-tallets naturfilosofi, 
udskilt fra og positioneret over de naturhistoriske discipliner botanik, zoologi og 
geologi (se fx (Cartwright, 1999)). Skolefagenes rødder peger således tilbage til 
henholdsvis naturfilosofi og naturhistorie, repræsenterende to meget forskellige 
måder at beskæftige sig med naturen på. Dolin (Dolin, 2001a) modstiller således 
”naturfilosofiens reduktionistiske, logisk-deduktive tilgang til verden og 
naturhistoriens mere mangfoldige, narrative tilgang - det nomologe over for det 

homologe!” – og ser heri grunden lagt til et ’hårdt’ fysikfag og ’bløde’ 
naturhistoriske naturfag. I det omfang argumentet holder109, er fysikundervisningen 
fortsat og i særlig grad præget af den klassiske naturerkendelses grundantagelser 
og principper, såsom Realisme, Intelligibilitet, Objektivitet, Reduktionisme, 
Empirisme+Logik+Matematik og Induktion. De første to af disse grundantagelser 
vil formentlig være implicitte, mens resten eksplicit må antages at præge 
undervisningen.  

                                              
109 Det nomotetiske islæt er synligt i pensumbeskrivelsen til alle tider. Når man studerer de seneste 
50 års Fysikbekendtgørelser ser man en forskydning fra at etablere og illustrere lovmæssighederne 
for eleverne i undervisningen henimod at lade eleverne eftervise og beregningsmæssigt anvende 
dem. Processiden af det  nomotetiske islæt har vundet frem på bekostning af produktsiden. I 
”Anordning angående undervisningen i gymnasiet, §12 om ’Naturlære’, 1953) afspejler første 
sætning i Formålet en nomotetisk orientering: ”Undervisningens formål er at give eleverne et sådant 
kendskab til naturen og dens love, at de kan forstå og følge naturvidenskabens betydning såvel i 
nutidens praksis som for nutidens åndsliv…”. I Bk(1971) for faget Fysik er lovene gledet ud til fordel 
for ”en sikker forståelse for centrale områder af den klassiske og moderne fysik”. Her skal man til 
Undervisningsvejledningens Almindelige bemærkninger for at finde en kommentar om: 
”sammenhængen i fremstillingen understreges af ledende principper”. Opgaveregning kommer til 
gengæld  ind i 1961 og indgår med stadig større vægt i perioden frem til seneste 2004-reform (hvor 
økonomiske hensyn til gengæld har beskåret dette islæt kraftigt).  
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Denne diskussion placerer primært fysikfaget som forskelligt fra biologi langs den 
Epistemologiske dimension af E-TESS. Sekundært indikerer det forskelle indenfor 
Kommunikations-dimensionen, hvor autoritative nomotetiske former står overfor 
mere åbne narrative tilgange. Biologi fremstår umiddelbart som det mest 
Kommunikativt Mangfoldige og Epistemologisk åbne ud fra et elevperspektiv.  

8.4.2 Fagforskelle med udspring i begrundelserne for fagene fysik og 
biologi. 
Umiddelbart vil jeg sammenholde Formål og Undervisningsmål for fagene Fysik B 
og Biologi B, som de fremtræder af Bk(1999).  
 
Biologifagets begrundelse er entydig og i overenstemmelse med dét Sjøberg 
kalder ’demokratiargumentet’ (Sjøberg, p.189). Slutsætningen i formålet 
opsummerer: ”Biologi giver faglig baggrund for forståelse af ideerne om 
bæredygtig udvikling og giver dermed mulighed for, at den enkelte og samfundet 
på kvalificeret grundlag kan tage stilling til og handle i sundhedsmæssige og 
miljømæssige spørgsmål” (§1.3). Undervisningsmålene er i forhold hertil 
overraskende kernefaglige, fx refererer 7 ud af 9 mål udelukkende til snævert 
faglige begreber og kompetencer. Den demokratiske begrundelse er kun synlig i ét 
enkelt mål: ”[eleverne skal opnå] ”Faglig baggrund for at tage stilling og handle 
velovervejet I forhold til egne og samfundsmæssige problemer med biologisk 
indhold”. Her målrettes biologien en styrkelse af evnen til selv- og 
medbestemmelse, hvilket indenfor en Klafki’sk forståelse må ses som et bidrag til  
almendannelsen. Fagets obligatoriske emneliste er virkelig formuleret med 
fagspecifikke overskrifter: Genetik, Fysiologi, Økologi og Biokemi. 
Underkommentarerne viser dog, at arbejdet med de tre første områder kan 
tilrettelægges med stor Autenticitet i forhold til elevernes livsverdener. De 
genetiske og økologiske områder åbner tillige op for et kategorialt dannende 
arbejde med epoketypiske nøgleproblemer.  
 
Fysikfagets Formål er mere sammensat:”Arbejdet med fysik skal afspejle disse 
grundtræk. Forklaring og tolkning af omverdenen skal i vekselvirkning med 
eksperimentelt arbejde give indsigt i begreber, sammenhænge og metoder. 
Forståelse af naturen skal samtidig forbindes med indsigt i historiske forløb, 
tekniske muligheder og filosofiske overvejelser, hvor fysik spiller en rolle. 
Beskæftigelse med fysik skal udvikle kreativitet og nysgerrighed inden for 
naturvidenskabelig viden og forståelse” (§1.3). Heri kan man læse både 
intrafaglige, kulturelle og rekrutterings-instrumentelle (?) begrundelser for faget. Af 
23 specificerede delmål er 16 kernefaglige, 3 formidlingsrettede og 4 
perspektiverende. De perspektiverende delmål knytter an til en kulturel 
begrundelse, mens der ikke er nogen konkretisering af formålsformuleringen om 
’kreativitet og nysgerrighed’. Kernestoffet er også her formuleret fagspecifikt: 
Elektriske kredsløb, Bølger, Atomfysik, Mekanik, Gassers fysik. Overskrifterne I sig 
selv antyder ingen Autenticitet i forhold til elevernes livsverdener – og det er der 
absolut heller ikke noget i underteksten, der gør. Åbningen i forhold til elevernes 
livsverden synes at ligge i den perspektiverende undervisning, men man kan 
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problematisere, hvor meget elev-Autenticitet der ligger i ’historiske forløb…og 
filosofiske overvejelser, hvor fysik spiller en rolle”.  
 
Denne Bk(1999)-analyse peger på et biologifag, som i formål og indhold orienterer 
sig mod elevernes evne til selv- og medbestemmelse – og med stor livsverdens-
Autenticitet i sit indhold. Herover for står et fysikfag, som primært orienterer sig 
mod at give eleverne en forståelse af, hvad fysik er, og en almendannende 
forståelse af fysiks bidrag til kulturen. Fagenes forskellige begrundelser (og 
selvforståelser) peger således primært på, at der bør være forskelle indenfor 
dimensionen Livsverden-Relation – med fysik orienteret med Anderledeshed og 
biologi mod det livsverden-Autentiske. 
 
Bk(2004) giver anledning til en betydelig tilnærmelse mellem fagene, først og 
fremmest fordi biologi nu anfører: ”I det almene gymnasium tager faget 
udgangspunkt i videnskabsfaget..” (§1.1), angiver både almendannende og 
studieforberedende formål – og afstemmer indholdslisten herefter. Fysikfaget har 
samtidig nedtonet den kulturelle begrundelse (deponeret i de nye fag 
Naturvidenskabeligt Grundforløb og Almen Studieforberedelse) til fordel for en 
samfundsmæssig/demokratisk begrundelse (fx bæredygtighed og ”argumenter 
vedrørende spørgsmål af almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse”). 
På det overordnede niveau har gymnasiereformen medført en ganske betydelig 
redefinition af begge fag. Uddannelsespolitiske forskydninger har her forårsaget en 
’blurring’ af, hvad hensigten er med det enkelte skolefag. Formentlig vil der være 
større kontinuitet i fagenes undervisningsmæssige praksis, jf. diskussionen først i 
kapitlet. 

8.4.3 ”Mine prioriteringer i forbindelse med  undervisning i faget…” - 
fagforskelle belyst gennem de undervisningsmæssige prioriteringer 
hos pædagogikumkandidater i fysik og biologi.  
I efteråret 2004 havde jeg lejlighed til at gennemføre et pilotstudium til belysning af 
forskelle mellem gymnasiets naturfag. Jeg udviklede et spørgeskema (bilag 8.2) 
om undervisningsmæssige prioriteringer, som blev uddelt til 
pædagogikumkandidater indenfor den naturvidenskabelige fagfamilie.  
 
Det tilgængelige sample omfattede 77 kandidater, hvoraf 28 angav deres 
prioriteringer i fysikundervisningen, mens 18 forholdt sig til biologiundervisningen. 
Med den aktuelle pædagogikumstruktur havde alle kandidater forestået 
gymnasieundervisning i mindst ½ år, dels under supervision og dels selvstændigt. 
Undersøgelsen afspejler således et ’ungdommeligt’ lærerperspektiv på fagene. 
Tidligere undersøgelse (GFII,lærerspørgeskema, N=101) indikerede dog, at der 
ikke er den store forskel på yngre og ældre fysiklæreres opfattelse af egen 
undervisning. Derfor anses det ’ungdommelige’ islæt heller ikke her for voldsomt 
signifikant.  
 
Spørgeskemaet indeholder 9 overordnede spørgsmål, som hver kræver 
prioritering af (ca.) 5 undervisningsmæssige aspekter. Spørgsmålene vedrører 
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bl.a. TESSA-dimensionerne Epistemologi, Livsverden-Relation, Organisation, 
Kommunikation og Motivation. 
  
Resultaterne er selvfølgelig begrænsede af det minimale antal af fysik- og 
biologibidrag i samplet. Kun meget udtalte forskelle kan komme til signifikant udtryk 
i en sammenlignende ANOVA-analyse. Alligevel viser der sig signifikante forskelle 
indenfor tre områder: 
 

• Fagenes Livsverden-Relation: Af pædagogikumkandidaternes rankings i 
spørgsmål 2 fremgår det, at fysiklærerne anser det for vigtigst at bibringe 
eleverne et indtryk af ”Faget som en særlig og anderledes optik på velkendte 
fænomener”. Mens biologilærerne klart prioriterer ”At faget har relevans og 
nytteværdi i forhold til hverdagen” højest. De gennemsnitlige rankings er 
signifikant forskellige for fagene m.h.t. begge aspekter. Vi ser altså her en 
markant forskel på fagene, idet fysik orienterer sig mod Ekspliciteret 
Anderledeshed og biologi mod det livsverdens-Autentiske. Disse træk 
modsvarer fint de begrundelser og de faglige selvforståelser, som kunne 
aflæses af Bk(1999). 

 

• Fagenes Organisation: Spørgsmål 5 vedrører kandidaternes prioriteringer 
m.h.t. arbejdsformer. Spørgsmålet og de aspekter, der skal rankes, er 
formuleret, så det både handler om læring i faget og giver mulighed for en 
positionering af deres fagsyn indenfor Individualitets-Socialitets-dikotomien. 
Svarene indikerer, at ingen af fagene prioriterer de relativt frie og allermest 
elevstyrede længere-varende gruppe- og projektarbejder særlig højt. I de andre 
aspekter ser man signifikant og konsekvent fysiklærerne orientere sig mod 
Individualitets-orienteret undervisningsorganisering, mens biologilærerne 
prioriterer Socialitets-orienterede formater højest.  

 

• Fagenes Motivationstænkning: Lærere i begge fag anser, at man opnår størst 
elevmotivation gennem variation af arbejdsformerne. Dette aspekt har dog 
signifikant højere prioritet hos biologilærerne, samtidig med, at fysiklærerne kun 
er en hårsbred fra signifikant at ranke den motivationsmæssige betydning af  
faglige, kognitive udfordringer højere end biologerne. Begge forhold peger på 
biologilærerne som mere orienterede mod Affektive Motivatorer. 

 
Det er tankevækkende, at Dolin rubricerede fysik som et ’hårdt’ fag for elever -med 
henvisning til dets epistemologiske arv. Pilotundersøgelsen her indikerer, at fysik 
også er et hårdere fag end biologi, fordi det i mindre grad orienterer sig mod 
elevernes livsverdener, fordi undervisningens sociale aspekter nedtones til fordel 
for det Individualiserende, og fordi undervisningstænkningen i mindre udstrækning 
tilgodeser affektive forhold. 

8.4.4 Opsummering af forsøget på at indkredse fysikspecifikke træk 
ved E-TESS(fysik, stx) 

De foregående afsnit har haft overvejelsens og den foreløbige undersøgelses 
karakter. Det er ikke noget grundlag for at komme med definitive udsagn om, hvad 
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der er det afgørende fysikspecifikke ved E-TESS(fysik, stx). Ud fra en 
sammenligning med det umiddelbart nært beslægtede biologifag er der alligevel 
med vekslende belægsstyrke indikationer af, at fysik er kendetegnet ved:  
  

• Større Epistemologisk Lukkethed 
• Større Kommunikativ Ensidighed 
• Større Anderledeshed i.f.t. elevernes livsverdener. 
• Mindre præference for Socialitets-fremmende undervisningsorganisering 
• Mindre inddragelse af det Affektive i fagets motivationstænkning.  

 
Det er påfaldende, at disse 5 bud på noget fysikspecifikt netop falder sammen med 
de mest markante træk i E-TESS-profilen, jf. den grafiske oversigt ovenfor. Uden at 
være definitive understøtter de to uafhængige analyser gensidigt hinanden.  
 
Den sammenlignende analyse har dog samtidig tydeliggjort, at 
uddannelsespolitiske strømninger indlejret i en gymnasiereform med ét slag kan 
foranledige meget voldsomme ændringer i fagenes begrundelser, formål og i 
mindre udstrækning deres indholdsbeskrivelse. Lærernes forståelse af faget og 
deres undervisningsmæssige praksis ændres givetvist langsommere og mindre 
abrupt, men det er alligevel en reminder om, at skolefag og 
skolefagskarakteriseringer er dynamiske.   
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Kapitel 9: Værdi-baserede ’Cultural Border Crossings’ – 
brikkerne stykkes sammen                                      
Gennem tre kapitler har jeg gradvist udviklet enkeltdelene i den systematiske 
undersøgelse af værdiorienterede Cultural Border Crossings – nu er tiden kommet 
for den samlende analyse.  
 

9.1 Afklaringer og den overordnede analyse for værdimæssige 
kulturbarrierer. 
Analysen vil blive struktureret på følgende vis: først en kort rekapitulation og 
modstilling af den etablerede viden om unges værdistruktur og om fysikkens 
normer og værdier. Dernæst et forsøg på at tilvejebringe ’alignment’ 
(’samstemning’) mellem de umiddelbart ganske forskellige undersøgelsers 
analytiske dimensioner, samt på en første kompleksitetsreduktion. Som en 
konsekvens af denne proces opstår overvejelser om Analytisk/teoretisk 
Extrapolation, hvor bl.a. ungdomssociologien vil blive draget ind. Med dette tredje 
trin er jeg i stand til på et generelt og begrebsligt niveau at udpege denne 
afhandlings bud på væsentlige værdimæssige kulturbarrierer i unges forhold til 
fysikfaget.   
 
I denne første formulering er resultaterne metaanalytiske, en (sammenstillende) 
analyse af analyser. Udgangspunktet har været det partikulære, i form af 
enkeltværdier hos unge og indikatorer for bestemte aktiviteter i undervisningen. 
Analyseprocessens abstraktion har imidlertid fjernet mig fra det partikulære til et 
niveau, hvor det er muligt at få indsigt i de dybereliggende, generelle 
værdiuoverensstemmelser.  
 
Disse afgørende værdiorienterede barrierer vil selvfølgelig efterfølgende blive 
diskuteret. Selve diskussionen vil jeg søge at anbringe på et niveau mellem det 
generelle og det partikulære. Et niveau, hvor bestemte typer af unge afstødes af 
typiske elementer i fysikundervisningen. Et niveau, hvor man kan se forbindelsen til 
den daglige praksis, men uden at fortabe sig i detaljer. Beskrivelsesniveauet og 
typificeringen peger på, at de i kapitel 6 etablerede ungdoms-idealtyper vil være 
ideelle analytiske værktøjer, når diskussionens indhold skal genereres. Den for 
kulturbarrieren relevante idealtype kan analytisk holdes op mod en 
fysikundervisning, tegnet af et sæt markante E-TESS-indikatorer. Gennem 
sådanne ’analytisk konstruerede kulturmøder’ udfoldes diskussionen af de 
forskellige værdiorienterede kulturbarrierer. 

9.1.1 Kort opsummering af første brik: (storby)unges værdier. 
De væsentlige ’brikker’ i det systematiske studium af værdiorienterede 
kulturbarrierer er fundet i overensstemmelse med dén metode, som blev beskrevet 
i starten af kapitel 6. Som den første brik har jeg afdækket de generelle 
værdimønstre (’værdiorienteringer’), som guider gymnasiesøgende storbyunge – 
også i deres forhold til naturfag/fysik. Undersøgelsen udkrystalliserede 9 markante 
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værdiorienteringer, mere specifikt 5 særdeles højt prioriterede og 4 påfaldende lavt 
prioriterede: 
  

↑ Samværs-Relationer 
↑ Identitets-Relationer 
↑ Autonomi/selvorientering 
↑ Potensering 
↑ Videns-performance 
 
↓ Magt 
↓ Tradition 
↓ Mådehold 
↓ Miljøorientering 

 
Analysen viste tillige, at den ’empiriske’ unge typisk ville have 5 af disse markante 
træk i sin værdistruktur. Den enkelte unge bringer således et relativt kompliceret 
filter af værdier med ind i fysikundervisningen. Populationsempirien viser store 
fællestræk i de unges værdier, men illustrerer også den individuelle variation. Her 
går diskussionen på de kraftigste fællestræk. 
 
På basis af de højtprioriterede værdiorienteringer blev der efterfølgende formuleret 
fire distinkte værdimæssige ungdoms-idealtyper, som integrerer værdimønstrene 
med relevant ungdomssociologi. Idealtyperne blev udviklet med henblik på dette 
kapitels analyse.   

9.1.2 Kort opsummering af den anden brik: den empiriske 
karakterisering af værdier og normer i gymnasiets fysikundervisning.  
Med den nyudviklede analyseramme TESSA foretog jeg siden en empirisk 
karakterisering af normer og værdier i fysikundervisningen. Hver af TESSA’s 8 
analytiske dimensioner baserer sig på et antal undervisningsnære bipolare 
indikatorer. Det er den samlede vurdering af fysikundervisningen i.f.t. et sådant sæt 
af indikatorer, der potentielt gør det muligt at karakterisere den pågældende 
dimension ved én værdi eller norm.  
 
Den empiriske karakterisering af fysikundervisningen, E-TESS (Empirisk-TESS), er 
den anden vigtige brik i analysen for Cultural Border Crossings. På basis af 
indikatoranalysen kunne jeg positionere fysikundervisningen forenklet og grafisk 
(se røde markører): 
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E-TESS(fysik, stx):

Empirisk The Ethos of School Science' for obligatorisk gymnasiefysik

 Strukturelt Handlerum
Struktur og Handlerum

Strukturel Indestængthed

Kommunikativ Mangfoldighed
Kommunikation

Kommunikativ Ensidighed

Epistemologisk Åbenhed
Epistemologi

Epistemologisk Lukkethed

Kulturel Vision/
Kulturfremvisning

Ideologi Kulturel Mission/
Kulturomvendelse

Inklusivitet
Magt

Eksklusivitet

Autenticitet
Livsverden-Relation

Anderledeshed

Socialitet
Organisering

Individualitet

Affektive Motivatorer
Motivation

Kognitive Motivatorer

** *

? ?

 
 Figur 9.1: Grafisk opsummering af E-TESS(fysik, stx) 
 
Jo mere konsistent en dimensions indikatorer er orienterede mod én bestem pol, 
desto skarpere er dette værdimæssige træk ved fysikundervisningen. Figuren 
viser, at dimensionen Struktur og Handlerum, der indfanger eksterne reguleringer, 
balancerer uskarpt mellem de to værdipoler110. Spørgsmålstegnene over Ideologi-
polariteten indikerer, at empirien her var utilstrækkelig til reelt at belyse 
dimensionen. De værdimæssigt skarpeste træk ved fysikfaget synes at være dets 
orientering mod: 

• Kommunikativ Ensidighed 
• Epistemologisk Lukkethed 
• Anderledeshed i forhold til elevernes livsverden 
• Individualitet i undervisningens organisering 
• Kognitiv Motivationstænkning  

 
I forrige kapitel blev der argumenteret for, at skarpheden i netop disse træk meget 
vel kan være dét der adskiller fysik fra andre fag, i særdeleshed det mere vellidte, 
og trods alt fagfamilie-beslægtede, biologifag. Knapt så udtalt er der tendenser til 
Eksklusivitet i Magt-fordelingen. Det kan alligevel godt vise sig, at få betydning, når 
brikkerne nu føres sammen med henblik på at besvare det overordnede 
forskningsspørgsmål, som blev udstukket i indledningen af kapitel 6:  ”Hvor er de 
kritiske værdiuoverensstemmelser, som ”guide the selection or evaluation of 
behavior, people, and events” herunder elevernes ’holdning til’ og handling i.f.t. 
fysik”111. Kulturbarrierne skal derfor findes ved modstilling af følgende brikker: 

                                              
110 Med en mindre variation, alt efter om analysen blev foretaget med udgangspunkt i 
bekendtgørelsen for fysik før eller efter gymnasiereformen 2004 (*: før , **: efter). 
111 Som tidligere omtalt er CBC’er i al almindelighed kulturforskelle, der potentielt kan optræde som 
kulturbarrierer – med negative konsekvenser for elevernes holdning til faget til følge. Men, da 
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 Samværs-
 Identitets-

 Autonomi/selvorientering
 Potensering
 Videns-performance

 ikke-Magt

 ikke-Tradition
 ikke-Mådehold

 ikke-Miljøorientering

MARKANTE VÆRDIORIENTERINGER
HOS UNGE

(værdier og normer i)
FYSIKUNDERVISNINGKommunikativ Ensidighed

Epistemologisk Lukkethed

Individualitet i undervisningens

organisering

Kognitiv Motivationstænkning

Anderledeshed i forhold til

elevernes livsverden

Eksklusive træk
i magtens fordeling

KULTUR-
BARRIERE

??
Relationer}

 
 Figur 9.2: Unges værdiorienteringer vs. fysikundervisningens markante værditræk  
 

9.1.3 Alignment, kompleksitetsreduktion – og de første kulturbarrierer. 
Opgaven med at samstemme de analytiske orienteringer lettes i betragtelig grad 
af, at det har været ét af designkriterierne for TESSA, at ”knytte an til empirisk og 
teoretisk forskning i unges værdiorienteringer” (jf. kapitel 6). En valid og dækkende 
beskrivelse af fysikundervisningens Ethos vil dog næppe samtidig kunne opnå 
fuldkommen korrespondance med denne ungdomsforskning. Der er altså 
uundgåeligt et antal åbne ender.  
 
Uden yderligere ’alignment’ kan man pege på følgende grundlæggende 
værdimæssige kulturbarrierer: 
 

i. Unges værdsætning af Samværs-relationer overfor en fysikundervisning 
med Individualiserende Organisering.  

 
ii. Unges værdsætning af Autonomi/(selvorientering) overfor diverse 

indsnævrende træk ved fysikundervisningen,: 
a) Den markante lærerstyring af kommunikationens struktur, form og 

indhold – den Kommunikative Ensidighed  
b) Den ’Organiserede Konfirmation’, der kendetegner fagets 

epistemiske praksis – og som afskærer eleverne fra at forfølge egne 
spørgsmål, på egne måder og med mulighed for selv at producere 

                                                                                                                                          
værdier og værdiforskelle ’guider’ holdning og handling, vil værdiorienterede CBC’er med stor 
sandsynlighed virke som barrierer. En værdiorienteret CBC vil derfor i udgangspunktet med 
rimelighed kunne betegnes som en kulturbarriere. 
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viden. Alt sammen indfoldet i værdibetegnelsen Epistemologisk 
Lukkethed. 

c) Den unødvendigt usymmetriske magtfordeling mellem lærer og elev i 
fysikundervisningen – med læreren som beslutter alt af pædagogisk 
betydning i klasserummet. Det er altså den magtmæsssige tendens 
til Eksklusivitet, der er i spil i.f.t. unges trang til selvstyring. 

 
iii. Unges orientering mod affektiv Potensering og den kognitivt dominerede 

motivationstænkning, som driver fysikundervisningen.  
 
Den første kompleksitetsreduktion: elementer, som ikke indgår i de 
grundlæggende værdiorienterede kulturbarrierer.  
Et antal værdiorienteringer sorteres fra i denne fase, ganske enkelt fordi de 
enkeltværdier, der indgår i dem, ikke på overbevisende og koherent måde er i 
modsætning til det mønster af indikatorer, der tegner den enkelte E-TESS-
dimension. Man kan altså godt tænke sig partikulære konflikter, men ikke nogen 
generel og  grundlæggende.  
 
Værdiorienteringen Videns-performance er tidligere beskrevet som ideelt tilpasset 
skolesituationen – med dens vægtning af kunnen og visdom, støttet af 
pligtopfyldelse og drevet af ambitioner og succes. På et grundlæggende plan er det 
umuligt at se en konflikt mellem værdiorienteringen og den karakteriserede 
fysikundervisning. På et mere partikulært plan kan man til gengæld godt forestille 
sig, at fx en stram lærerstyret klassesamtale (partikulært aspekt af Kommunikativ 
Ensidighed), der vedvarende ignorerer en elev og dennes markering (partikulært 
aspekt af Eksklusivitet), står i vejen for denne elevs oplevelse af succes i 
fysikundervisningen (partikulært aspekt af værdiorienteringen Videns-
performance). Det er imidlertid en enkeltstående konflikt, på et helt andet analytisk 
niveau end de værdimæssige kulturbarrierers. I Bilag 9.1 vil jeg på eksempelbasis 
forsøge mig med en listning af de mere partikulære konflikter, som jeg ser indenfor 
kommunikationsdimensionen. En udfoldet liste af denne type kan selvfølgelig være 
nyttig, hvis man som lærer vil analysere og udvikle delaspekter af éns undervisning 
i et værdimæssigt lys.  
 
Gransket på samme måde er det vanskeligt at se grundlæggende 
værdiuoverensstemmelse mellem unges Identitets-relationer og de markante 
værditræk ved fysikundervisningen. Værdierne Anerkendelse, Accept og (Mening) 
begrænses ikke fundamentalt i fysikundervisningen. Fx arbejder fysiklæreren med 
at tilvejebringe et læringsrum omkring klasseundervisningen, hvor anerkendelse og 
accept normalt vil være delkomponenter. Enkeltværdien Tilhørsforhold indgår også 
i værdiorienteringen – den synes indholdsmæssigt at være lige så velanbragt i 
faktoren Samværs-relationer. Som resten af denne værdiorientering skurrer 
Tilhørsforhold dermed mod fysikundervisningens Individualiserende organisering. 
Den lidt tvetydige placering af Tilhørsforhold kan tolkes som udtryk for en vis 
kobling mellem de to sæt af Relations-orienteringer. Tilsvarende betragtninger 
gjorde sig gældende i kapitel 6 – i forbindelse med konstruktionen af idealtyper. 
Som dengang opgiver jeg at udskille de to faktoranalytisk distinkte, men 
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begrebsligt overlappende værdiorienteringer. I stedet vælger jeg at operere med 
én samlet Relationsorientering, der dog stadig udgør en barriere i.f.t. 
fysikundervisningens Individualiserende organisering.  
 
Ovenfor har jeg påpeget, hvorledes fysikundervisningens Eksklusive lærer-magt 
fungerer som kulturbarriere i.f.t. de unges Autonomi-orientering. Samme 
tematisering synes på spil i forholdet mellem Eksklusiviteten og unges ikke-Magt-
orientering. Kigger man nærmere på, hvad det er de unge ikke vægter højt, så er 
det at dominere og bestemme over andre (Magt), at kunne påvirke folk og 
begivenheder (Indflydelse), at nogen har retten til at lede og fordele (Autoritet), 
samt Velstand. Af disse er kun de tre første relevante for kulturbarriere-
afvejningen. Unge har tilsyneladende ikke meget lyst til at dominere, påvirke eller 
bestemme over andre. Det giver den kraftigt lærerstyrede fysikundervisning dem 
også kun meget få muligheder for. Heri ligger ingen kulturbarrierer. Tilbage står 
måske et ønske om at påvirke begivenhederne i fysikundervisningen, samt en 
generel anfægtelse af, at nogen overhovedet har ret til at lede og fordele. I alt 
væsentligt kan disse aspekter fint passes ind i den allerede formulerede barriere 
mellem fysikundervisningens Eksklusivitet og elevernes Autonomiorientering. Ikke-
Magt giver således ikke anledning til nye kulturbarrierer. 
  
Værdiorienteringen (ikke)-Tradition kunne i princippet godt være i konflikt med en 
’traditionsbundet’ fysikundervisning – men når man nærlæser værdiindholdet af 
Traditions-mønstret handler det om Fromhed, respekt for ældre og at bevare 
hæderkronede vaner og ritualer. Religiøse dyder har det sædvanligvis svært i fysik, 
fysiklærerne er godt nok ofte ’ældre’ – men aftvinger helst eleverne faglig respekt, 
ikke aldersbetinget respekt. Endelig konnoterer ’hæderkronede vaner’ i et 
elevhovede efter al sandsynlighed noget andet end fysikkens traditionalitet. Denne 
værdiorientering anses derfor for ude af kulturbarriere-afvejningen. 
 
Den sidste ikke-Miljø-orientering anses også for ude, som element i en 
grundlæggende kulturbarriere. Elevernes nedprioritering af Miljøbevidsthed og af at 
være Eet med naturen, svarer meget godt til den nedprioritering disse aspekter har 
været genstand for i den hidtidige, typiske fysikundervisning. Naturvidenskaben og 
naturfaget fysik har haft naturen som genstandsområde (objekt), ikke som noget 
man universelt tilstræber at smelte sammen med. Som vi har set, arbejder 
eleverne lejlighedsvist med STS-spørgsmål i fysik, måske endda miljømæssige – 
men indtil den seneste bekendtgørelse (Bk2004) uden det normative indhold, som 
Miljøbevidsthed udtrykker. Bk(2004) risikerer med sin massive insisteren på 
Bæredygtigheds-undervisning i samtlige naturfag at komme i konflikt med 
elevernes mangel på værdsætning af emnet, især i en normativ 
’pædagogiserende’ servering (’vi-bliver-altså-nødt-til-at-passe-på-vores- 
allesammens-ressourcer’-modellen). Værdiorienteringen forekommer imidlertid 
ikke at være i modstrid med den eksisterende fysikundervisning – og forsvinder 
dermed ud af den øjeblikkelige kulturbarriere-diskussion.  
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9.1.4 Relevante elementer i de to beskrivelsessystemer, som ikke 
umiddelbart kan ’samstemmes’. ’Teoretisk Extrapolation’ 

De to sæt af værdibeskrivelser er nu stort set indplaceret og afvejet i forhold til 
hinanden. Tilbage står en drøftelse af ikke-Mådehold’s-orienteringen hos unge, 
samt fysikundervisningens markante Anderledeshed. Ingen af disse elementer kan 
umiddelbart ’alignes’ med en komponent i det andet beskrivelsessystem. Dette kan 
udtrykke, at den personlige værdistruktur og fysikundervisningens værdier ikke 
udspænder det samme værdimæssige rum. En vigtig værdikomponent det éne 
sted kan være aldeles irrelevant det andet. Alternativt kan et endimensionalt 
værdikonstrukt på den ene side modsvares af en ’udtværing’ over mange 
dimensioner i det andet beskrivelsessystem. Endelig kan selve 
beskrivelsessystemet – på den ene eller den anden side – være utilstrækkeligt ved 
at mangle et ellers relevant aspekt. Jeg er nødt til at overveje disse tre muligheder 
for de to uafklarede komponenter.   
 
Ikke-Mådeholds-orienteringen indikerer, at unge ikke prioriterer Mådehold, 
Beskedenhed, At affinde sig, At værne om dit image (’passe på ikke at tabe ansigt 
udadtil’) og at slippe arbejdsmæssigt nemt om ved tingene (Ubesværethed). Heraf 
synes især de tre første aspekter ganske relevante i.f.t. en fysikundervisning, som 
først og fremmest tilbyder en nøjsom elevrolle, hvor man fx må affinde sig med de 
beslutninger læreren tager (Magt-dimensionen), med kun lejlighedsvist at komme 
til orde (Kommunikativ dimension) og med det kognitive motivationsdesign 
(Motivations dimension)– og hvor man omgås følelsesudbrud med et mådehold af 
epistemisk natur (Epistemologisk dimension). Ikke-Mådeholds-dimensionen er 
tydeligvis i et udtværet modsætningsforhold til (dele af) adskillige af de 
eksisterende dimensioner af fysikbeskrivelsen. Da jeg ikke er villig til at bryde hele 
TESSA-strukturen om, er det ikke muligt at fokusere denne modsætning i form af 
en/nogle få grundlæggende kulturbarrierer. Orienteringen ryger ud af den 
grundlæggende analyse, men bliver liggende i baghovedet. Herfra vil den fx 
meningsfuldt kunne tone forståelsen af Autonomi-selvorienteringen i en lidt mere 
insisterende retning (uden at det direkte fører til opbrud af faktorstrukturen fra 
værdianalysen af unge).  
 
Fysikkens Anderledeshed i.f.t. elevernes livsverdener forekommer indlysende 
relevant for en kulturbarriere-betragtning. Anderledesheden består i  
TESSA-forstand i, at fysikfaget forsømmer indsigter og perspektiver, som er 
relevante og meningsfulde for eleverne i deres hverdag i hjemmet og i 
samfundet…for ikke at snakke om deres karriereaspirationer.” (kapitel 6). 
Anderledeshed handler altså i udgangspunktet om en dobbelt relevans, det faglige 
indhold skal ’objektivt set’ være relevant for livet i disse livsverdener og så skal det 
kunne opleves personligt relevant af eleverne. Autonomi-orienteringen indfanger 
på et mere generelt plan dele af den personlige relevans (fx Egne mål, 
Behovsopfyldelse), men ikke den objektive livsverdensrelevans. Autonomi og 
Anderledeshed kan derfor ikke ’alignes’ på dækkende vis.   
 
Alternativt kan man, i hvert fald for en overfladisk betragtning, opfatte de unges 
nedprioritering af Traditions-værdier som et ’JA’ til Anderledeshed – hvilket implicit 
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indplacerer ikke-Tradition og Anderledeshed langs samme akse. Betragtningen 
holder bare ikke, idet de unge nedprioriterer det Traditionsbundne livs værdier 
(Fromhed o.s.v.) til fordel for det senmoderne livs værdier ’selvstyring’, ’spænding’, 
’stimulation’ og ’hedonisme’ . Schwartz knytter ganske vist disse orienteringer til 
hyper-værdi-dimensionen ’Openness to change’. Men for senmoderne storby-unge 
er denne betegnelse misvisende, forandringen er sket. Åbenheden gælder 
livsrealiseringer indenfor den erfaringshorisont som hverdagskulturen stiller til 
rådighed (se også nedenfor).  Der er faktisk intet i SVS, der giver mulighed for at 
indkredse en åbenhed overfor Anderledeshed, der overskrider de senmoderne 
livsverdener – og slet ikke i den retning, som fysikfaget udstikker. I SVS kan man 
således ikke udtrykke præference for ukendte, abstrakte, virtuelle, symbolske 
verdeners Anderledeshed. I bakspejlet indser jeg, at jeg med fordel kunne have 
tilføjet et antal sådanne fysikspecifikke værdier til SVS. I hvert fald må jeg 
konstatere, at beskrivelsessystemet SVS har ’en blind plet’ her – også selvom 
Schwartz anfører, at det omfatter: ‘virtually all the types of values to which 
individuals attribute at least moderate importance’ (Schwartz, 1992 p. 59). Derfor 
opstår ideen om, at bruge ungdomssociologien til evt. at afklare, om her trods alt 
findes en grundlæggende kulturbarriere. Det er denne metodiske tilgang, som jeg 
betegner ’Teoretisk Extrapolation’.  
 
Unges forhold til Anderledeshed – ’teoretisk extrapolation’.    
Som omtalt i kapitel 4 er det et centralt og vedholdende tema hos T. Ziehe, at 
unges egenverdener fungerer som ’relevanskorridorer’ (Ziehe, 2004a p.101) eller 
’oplevelsestunneler’ (Ziehe, 2004b p.85) med det resultat, at ”Det fremmede 
opleves nu først for alvor af de unge som fremmedgørende. Det der kunne være 
en anstødsten til nye erfaringer, bliver inden for en forventningshorisont af denne 
type oplevet som anstødeligt ” (Ziehe, 2004b p.86). ’Fremmedhedsafvænningen’ 
betyder, at ”alt, som overstiger egenverdensreferencen, nærmer sig at give afkald 
på ”virkelighed” og anskues så skiftevis for at være kedeligt, lystdræbende, 
verdensfjernt, afvigende, absurd eller højtravende” (Ziehe, 2004a p.106). 
Relevanskorridorerne opstår ifølge Ziehe p.g.a. den massive tematisering af 
hverdagskultur som via moderne medier, stilles til rådighed for de unge. 
Subjektiveringsprocesserne kommer dermed til at foregå med en høj grad af 
genspejling, hvorved de unge vænnes til bestandigt at se ”deres egen horisont 
bekræftet og stadig forvente mere af den.” (Ziehe, 2004b p.85). Ifølge Ziehe kan 
dette ses som en kulturelt forstærket ungdomstendens hen imod et egocentrisk 
oplevelsesperspektiv. Det bemærkelsesværdige i afhandlingssammenhængen her 
er, at relevanskorridoren har rod i både hverdagslivet og det personlige perspektiv. 
I den forstand indlejrer dette begreb også den dobbelte relevans, som 
kendetegnede begrebet Anderledeshed. Vi står dermed overfor en 
værdikomponent hos unge, som er eksakt ’alignet’ med og i direkte modstrid med 
fysikfagets Anderledeshed. I det omfang man vil anerkende Ziehe’s analyse har vi 
dermed yderligere en grundlæggende kulturbarriere. Det eneste forbehold er, at 
Ziehe’s forhold til empiri er lidt uigennemskueligt.  
 
.   
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iv. De unges orientering mod det personlige perspektiv og det livsverdens-
velkendte vs. fysikfagets Anderledeshed.   

 

9.1.5 Opsummering: De grundlæggende værdimæssige kulturbarrierer 
i en generel formulering. 
Med disse analytiske afklaringer og afvejninger er jeg nået frem til at pege på 
følgende generelle værdimæssige kulturbarrierer i typiske unges møde med 
fysikundervisningen, sådan som den er portrætteret i E-TESS(fysik, stx): 
 

 
     Figur 9.2: Unges værdiorienteringer vs. fysikundervisningens markante værditræk  
 
På det overordnede plan er dette svaret på det forskningsspørgsmål, som har 
drevet os siden starten af kapitel 6. Vi er herefter i stand til at se mønstre og 
grundlæggende modsætninger i unges værdimøde med fysikundervisningen.  
 
Herefter følger en mere detaljeret diskussion af de grundlæggende værdimæssige 
kulturbarrierer.  

9.2 Idealtypiske unge i fysikundervisningen – diskussion af de 
grundlæggende værdibarrierer. 
I klasserummet må man leve med den kompleksitet, der udspringer af, at 
virkelighedens elever er præget af flere samtidige og samvirkende 
værdiorienteringer og et tilsvarende sammensat kulturbarriere-mønster. Analytisk 
er det imidlertid hensigtsmæssigt at behandle kulturbarrierne separat. Dette vil 
også være tilfældet her. 
 
Den enkelte grundlæggende kulturbarriere udtrykker en basal uoverensstemmelse 
mellem et prægnant værditræk ved fysikundervisningen og én bestemt 
værdiorientering hos unge elever. På elevsiden udgør hver af de relevante 
værdiorienteringer et endimensionalt udsnit af den værdimæssige ballast typiske 
unge bringer med sig. Dette kan med fordel repræsenteres af den tilsvarende 

• Unges Samværs-/Relations-orientering vs. fysikundervisningens 
Individualiserende organisering. 

• Unges Autonomi-/selvorientering vs. fysikundervisningens 
o Kommunikative Ensidighed (herunder lærerstyringen af 

kommunikationens struktur, form og indhold). 
o Epistemologiske Lukkethed (herunder fagets karakter af 

Organiseret Konfirmation) 
o Eksklusive Magtfordeling (herunder fraværet af  

elevmedbestemmelse) 
• Unges affektive Potenserings-orientering vs. fysikundervisningens 

markante brug af Kognitive Motivatorer. 
• Unges Egenverdens-orientering vs. fysikundervisningens 

Anderledeshed 
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værdimæssige idealtype, som blev udviklet i kapitel 6. Herved integreres tillige en 
mængde relevant ungdomsforskning i diskussionen112. På fysikundervisningens 
side er der tale om et markant værdimæssigt træk, som er diagnosticeret ud fra et 
tematisk sæt af indikatorer knyttet til den undervisningsmæssige praksis. En 
analyse af de grundlæggende værdimæssige kulturbarrierer indebærer, at 
idealtypen holdes op mod det relevante sæt af undervisningsmæssige indikatorer. 
Nedenstående diskussion hviler på sådanne analytiske ’konfrontationer’.  
 

i. Relationsorienterede ungdomstypers kulturbarriere i.f.t. den 
Individualitetsorienterede fysikundervisning. 

Den relationsorienterede ungdomstype sammenfatter unges massive værdsætning 
og afhængighed af Relationer. Relationerne er det medium, gennem hvilket den 
enkelte unge refleksivt og kontinuert skaber sig selv og skaffer sig dynamisk 
fodfæste i verden. Relationerne er stedet, hvor meningen og trygheden søges. 
Relationerne skal samtidig opfylde behovet for fællesskab, venskab, nærhed, 
accept og anerkendelse. Den relationsorienterede ungdomstype vægter derfor 
Identitetsskabende samspil. Dette forudsætter et accepterende rum, hvor man med 
lav risiko kan spille sig selv ud som person. Det kræver tillige gode spejlinger og 
brugbare selvobjekter (jf. diskussion i kapitel 6) i omgivelserne. Den 
relationsorienterede ungdomstype vil samtidig gå efter Nærhedsskabende 
Samvær, d.v.s. tætte, personlige relationer, båret af tillid og med mulighed for at 
udvikle ’fælles fortællinger’ (Giddens’ begreb ’shared stories’, jf. kapitel 6) og en 
oplevelse af samhørighed.  
 
I kontrast hertil står den individualitetsrettede og individualiserende 
fysikundervisning, der ikke giver meget udfoldelsesrum for relationer i det hele 
taget – og da slet ikke i ovennævnte forstand. Fysikundervisningens dominerende 
lærerstyrede klassesamtale kan i ’gyldne’ øjeblikke fremmane oplevelsen af 
levende fællesskab, og læreren kan bruge den til at tildele enkeltelever 
anerkendelse. Men: hyppigst afskærer den elev-elev-interaktion til fordel for en 
’drypvis’ lærer-elev-interaktion og en diffus lærer-elev-relation. Der er tale om en 
fagligt båret relation, med det formål at drive undervisningen fremad i fagligt 
henseende. Intimitet og nærhed er ikke en naturlig del af denne relation. Den 
traditionelle fysiklærer har arbejdet indenfor en relativt snæver opfattelse af sig selv 
som faglærer – og dermed nok forsømt at udvikle sin rolle som senmoderne 
relationsarbejder (jf. den ungdomsteoretiske diskussion i kapitel 4). De færrreste 
fysiklærere vil således have et reflekteret bud på, hvorledes de udmønter den for 
eleverne så vigtige selv-psykologiske relationelle funktion som 
’betydningsbærende selvobjekter’ . 
 
Fysiktimernes organisering omfatter ganske vist socialt bårne samarbejdsopgaver 
(typisk opgaveregning eller eleveksperimenter). Her er socialiteten en logistisk 
nødvendighed (fx laboratoriearbejde), et middel til læring eller evt. en måde at 
opnå variation. Med disse begrundelser designes læreprocessen hverken med 
                                              
112 Siden kapitel 6 er der opstået et behov for en idealtypisk beskrivelse af Den Egenverdens-
orienterede. En sådan vil blive konstrueret og anført i forbindelse med den diskussionen af den 
relaterede kulturbarriere. 
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henblik på elevernes tilblivelse eller tilhørsforhold (modsat de forestillinger der fx 
ligger i Wenger’s ’Communities of Practice’, (Wenger, 1998)). Generelt vil fagets 
tids- og pensumpres få læreren til at minimere ’det frie sociale rum’ i tilknytning til 
samarbejdsopgaverne. Selve opgaverne vil sjældent give eleverne mulighed for at 
udvikle/afprøve nye sider af sig selv, bringe dem i nær kontakt med hinanden eller 
hjælpe dem med at skabe ’fælles fortællinger’. Samarbejdsopgaverne mangler en 
medtænkning af Samværens-aspektet. Derfor vil fysikundervisningens sociale 
islæt normalt ikke ’levere den vare’, som de relationsorienterede unge først og 
fremmest søger. Kulturbarrieren opblødes således ikke nævneværdigt af disse 
elementer. 
Fysikundervisningen domineres endelig af individuelle produktkrav, samt 
individuelle feedback- og evalueringsformer, som kun i ringe grad understøtter de 
unges orientering mod relationer og samvær. 
 

ii. Den Autonomi-/selvorienterede ungdomstypes kulturbarriere i.f.t. 
fysikundervisningens magtmæssige Eksklusivitet, dens Kommunikative 
Ensidighed og Epistemologiske Lukkethed.  

Denne værdimæssige ungdomstype prioriterer Autonomi (’At vælge egne mål’, 
’Frihed’, ’Behovsopfyldelse’) og Selvorientering (harmoni, selvrespekt, sundhed) 
højt. De to aspekter forudsætter gensidigt hinanden: harmoni og selvrespekt er 
således en forudsætning for at værdsætte Autonom udfoldelse – mens autonomi er 
en forudsætning for, at man kan opleve sig selv som harmonisk og med 
selvrespekt. Det er den sidste implikation, der er umiddelbart relevant for 
diskussionen af de grundlæggende værdimæssige barrierer. For den Autonomi-
/selvorienterede ungdomstype er det således afgørende at have Friheden til selv at 
formulere eller vælge sine mål, og styre hvorledes disse forfølges. Målene og 
processen skal gerne kunne opleves som et bidrag til opfyldelse af personlige 
behov - og som noget man personligt kan stå inde for.  
 
Denne ungdomstype er i grundlæggende konflikt med hele tre af 
fysikundervisningens markante værditræk. Fællesnævneren for disse er, at de på 
forskellig vis afsnører elevernes eget råderum : 

a. I forhold til magtmæssig Eksklusivitet: Fysikundervisningen er 
karakteriseret ved et hierarkisk lærer-elevforhold, der væsentligst 
udmønter sig i, at ” Alle væsentlige beslutninger i klasserummet 
tages for eleverne af læreren” (jf. kapitel 8). Heri ligger det 
grundlæggende modsætningsforhold til den Autonomi-
/selvorienterede ungdomstype. Hvis man som ung vægter det højt at 
kunne forfølge egne mål, at have frihed til fx selv at foretage valg, 
samt at søge umiddelbar opfyldelse af sine behov efterhånden som 
de opstår, så er det uundgåeligt både frustrerende og de-
motiverende at være sat udenfor praktisk taget enhver beslutning af 
betydning for éns læren og væren i undervisningen. Det er 
indlysende, at en demokratisering af beslutningsprocesserne i 
fysikundervisningen, med større elevindflydelse på undervisningens 
indhold (der er Bekendtgørelsesmæssig luft til det), valget af 
arbejdsformer og evalueringspraksis vil mindske kulturbarrieren i.f.t. 



, 

                                  280 

den Autonomi-/Selvorienterede ungdomstype. I den pædagogiske 
udfoldelse af sådanne beslutninger er der yderligere mulighed for at 
reducere kulturbarrieren, fx ved at tilrettelægge undervisningen med 
undervisningsdifferentiering eller ved at bygge frihedsgrader og 
valgfrihed ind i arbejdsopgaver, eleveksperimenter, projektforløb 
m.m.. Sådanne udmøntninger vil give den idealtypiske unge en vis 
fornemmelse af frihed til at forfølge egne mål på egne måder – og 
større muligheder for at forbinde undervisningen med egne behov.  

 

b. I forhold til Kommunikativ Ensidighed: Denne hasarderede CBC 
(’hazardous Cultural Border Crossing’, (Costa, 1995)) opstår primært 
p.g.a. fysiklærerens omfattende styring af kommunikationens 
struktur, forløb og indhold. Det meste af tiden er det læreren, som 
fastlægger hvem, der taler, hvornår og hvor længe de gør det, samt 
hvad der tales om og hvordan. Her må man erindre Ziehe’s 
påpegning af, at der er sket en ’affortryllelse…af askese’ (kapitel 4), 
således at man ikke længere kan forudsætte en selvdisciplineret 
behovsudskydelse hos de unge. Elevernes trang til selvstyring og 
behovsopfyldelse slår igennem, også i tilknytning til kommunikative 
handlinger. Det er en kilde til frustration, at de ikke kan ytre sig, når 
de føler, at de har noget vigtigt at sige – men må vente til de ’står for 
tur’ og bliver spurgt. Indenfor den lærerstyrede klassesamtales  
struktur regulerer læreren typisk undervisningens flow og indhold via 
en sekvens af ’IRE’-interaktioner, med lærer-initiering (styring via et 
relativt lukket spørgsmål), elevrespons (oftest kort) og 
lærerenevaluering (som forbindes med næste planlagte 
indholdskomponent). Interaktionsmønstret overlader den enkelte elev 
meget lidt Frihed, mulighed for at forfølge Egne mål og 
Behovsopfyldelse.  
I fysikundervisningen møder eleverne lærerens og lærebogens 
’autoritative stemme’, som betjener sig af sprogets 
meningsoverførende funktion. Det gør det svært for den Autonomi-
selvorienterede ungdomstype at komme til orde. Ytringernes frihed 
begrænses yderligere af, at eleverne ikke blot kan meddele sig i 
deres daglige,  sociale sprog, men bliver fastholdt på at tale 
anderledes, fagligt og præcist. Andre  gymnasiefag har i større eller 
mindre grad samme problem. For selvfølgelig er der alle steder 
behov for en regulering af kommunikationen – og selvfølgelig har 
andre fag også en faglig terminologi, som prioriteres højt i 
undervisningen. Men: kulturbarrieren bliver formentlig tydeligst i 
fysikfaget p.g.a. dets skarpt tegnede (og muligvis fagspecifikke) 
Kommunikative Ensidighed. 

 

o I forhold til Epistemologisk Lukkethed: Ungdomstypens Autonomi-
orientering giver her anledning til en værdibaseret kulturbarriere i.f.t. 
de forestillinger om personlig og faglig epistemologi, der trives i 
fysikundervisningen. Autonomi-orienteringen betyder, at den unge 
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gerne vil kunne opleve sig selv som co-producent af fysikrelevant 
faglig viden, fx ved selv at formulere spørgsmål og undersøgelsesmål 
og ved at have frihedsgrader i forhold til at forfølge disse mål. Det 
forudsætter et fysikfag, der praktiseres som en forholdsvis åben 
vidensgenererende proces – med et vist spillerum for det personlige, 
det lokale og det sociale. Her overfor står billedet af 
fysikundervisningens praksis, som re-producerende og 
konfirmerende. Det handler om at eftervise den udvalgte fond af 
længst velbefæstede ’facts’/produkter, der ikke antyder, at man 
personligt eller lokalt vil kunne bidrage med noget. Lidt skarpt stillet 
op er fysikundervisningen ikke elevernes svar på elevernes 
spørgsmål om natur; kun sjældent er den fysikkens svar på elevernes 
spørgsmål; oftest fremstår den som fysikkens længst etablerede svar 
- på spørgsmål eleverne aldrig har stillet. Den ’sikre’ viden ligger der, 
og vidensvejene er udstukket! I konsekvens heraf må der forekomme 
en ’hazardous Cultural Border Crossing’ i mødet med unges 
Autonomi-orientering.  

 
 

iii. Den Potenseringsorienterede ungdomstypes kulturbarriere i.f.t. 
fysikundervisningens Kognitive Motivationstænkning.  

Den Potenserings-orienterede ideale ungdomstype stræber efter at ”mærke og at 
udtrykke, hvem jeg er”. For virkelig at kunne mærke sig selv jagter denne 
ungdomstype intensiteten, spændingen, nydelsen, den lille personlige 
grænseoverskridelse, samt variationen. Idealtypen har samtidig en ekspressiv og 
æstetisk side, hvor det afgørende er at komme til udtryk, semiotisk, via livsstil eller 
på anden måde. Rutiner, kedsomhed og mangel på stil er en anstødssten for unge 
af denne type. Grundlæggende udtrykker typen en affektivt-æstetisk 
oplevelsesorientering. 
 
Kontrasten mellem denne overvejende affektive oplevelsesorientering og 
fysikundervisningens udtalte kognitive indsigtsorientering er til at få øje på. 
Fysiktimerne designes kun sjældent med henblik på, at eleverne skal få en 
oplevelse – og når det sker, er det med stor sandsynlighed tale om en kognitiv 
aha-oplevelse. I det omfang man kan tale om en bevidst motivationsmæssig 
tænkning i fysikundervisningen, synes denne i høj grad at være forbundet med en 
forestilling om, at faglig udfordring/kognitiv ubalance, samt faglig fordybelse og 
beherskelse i sig selv vil virke motiverende. Fysiklærere i gymnasiet vil normalt 
ikke inddrage æstetisk-affektive faktorer; såsom sjov, spænding, skønhed, 
semiotisk stil, følelsesmæssig integration m.m. som bevidste elementer i deres 
undervisningsplanlægning – hverken som undervisningsmæssige (del)mål eller 
som motivationsmæssige virkemidler. En del vil sikkert føle dem malplacerede – 
på kanten af ’det underlødige’. 
 
Den eneste tendens til opblødning af kulturbarrieren består i, at fysiklærerne både 
synes at anerkende behovet for og tilstræbe en vis variation i timerne. Variationen 
skyldes først og fremmest skift mellem de tre hyppigste 
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undervisningskomponenter: klassesamtale, opgaveregning og af-og-til et 
eleveksperiment. I mange tilfælde bliver disse skift også en del af en 
undervisningsmæssig rutine, en skabelon for et timeforløb: først samles der op på 
lektien fra sidst, så gennemgår læreren den nye lektie og endelig konsolideres nye 
begreber med lidt opgaveregning (Evt. er stoffet udgangspunkt for et 
eleveksperiment i næste øvelsesrunde). Praktiseret som fast rutine er der ikke 
megen opblødning at hente for en Potenseringssøgende ungdomstype! 
 

iv. Den Egenverdensorienterede ungdomstypes kulturbarriere i.f.t. 
fysikundervisningens livsverdens-Anderledeshed. 

Denne idealtype er konstrueret ud fra dette kapitels diskussion om ’teoretisk 
extrapolation’ og baserer sig først og fremmest på T. Ziehe’s tematisering af  
’Egenverdenen som relevanskorridor’. Idealtypen E er karakteriseret ved kun at 
være opmærksom på og beskæftige sig med forhold, som både kan forbindes med 
et liv i hverdagskulturen og med det personlige perspektiv. Ved at have den 
personligt filtrerede hverdagskultur som målestok har E ikke noget forhold til 
finkultur (Z p.86), kanon’er eller  standardiseret viden. Astronomi eller astrologi, 
Newton eller ’Nephew’ (dansk popgruppe) – der er ingen principiel 
’størrelsesforskel’. Udgangspunktet i hverdagskulturen gør også E fremmed i 
forhold til formelt og symbolsk sprog (Ziehe, 2004a p.105) og foranlediger ”en 
særlig modvilje mod abstrakthed” (Ziehe, 1999 p. 204).  
 
På alle de nævnte punkter er fysikundervisningen i større eller mindre grad i 
konflikt med Den Egenverdens-orienterede idealtype. E-TESS-karakteriseringen  
viste, at den implementerede fysikundervisning domineres af et kernefagligt 
indhold, men med et vis pensumvægt på perspektiverende stof, som har objektiv 
relevans for elevernes livsverdener (Robert’s ’Curriculum Emphasis’-kategorier 
’STS’ og Everyday Applications (Roberts, 1988)). Stoffet mangler imidlertid 
personlig relevans, først og fremmest ved ikke at være i dialog med elevernes 
spørgsmål, behov eller forestillinger om, hvad de gerne vil bruge deres viden til i et 
fremtidsrettet perspektiv. Dermed placerer fysikfaget sig udenfor elevtypens 
’relevanskorridor’.  
 
Fysikfagets viden fremstår gennem undervisningen som en alment gyldig og 
langtidsholdbar kanon om natur. Undervisningen forstærker dermed dele af 
videnskabsfagets epistemologiske træk og tildeler reelt sig selv en særlig status og 
aura, hævet over hverdagskulturens lokale, relative og situationsbundne 
vidensformer. Det er imidlertid en særstatus, som det ikke falder Den 
Egenverdens-orienterede naturligt at anerkende. Dertil kommer, at faget i sin 
epistemologiske kerne uundgåeligt involverer den abstraktion, som ungdomstypen 
nærer modvilje overfor. Mindre uundgåelig forekommer undervisningsfagets 
udstrakte anvendelse af det formelle og symbolske sprog, som også er en 
væsentlig del af Anderledeshedens kulturbarriere.  
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9.3 Om muligheden af andre, pædagogisk interessante 
analyseformer.  
Som tidligere pointeret er ovenstående analyse dybest set en metaanalytisk 
samstilling af sammenhængende mønstre af ungdomsværdier i.f.t. koherente sæt 
af værditræk ved fysikundervisningen. Ved at bruge idealtyperne som metodisk og 
pædagogisk/fremstillingsmæssigt redskab har jeg i den efterfølgende diskussion 
søgt at udfolde de overordnede uoverensstemmelser på et niveau, hvor bestemte 
undervisningsaspekters bidrag til kulturbarrieren for en given ungdomstype er 
blevet synlige. Der er tilstræbt en balance mellem det generelle og det partikulære 
beskrivelsesniveau. 
 
I et pædagogisk anvendelsesperspektiv vil der givetvist være behov for analyser, 
som er mere partikulære og som direkte kan forankres i den daglige undervisnings 
situerede praksis. Lærere vil naturligt forholde sig til en realistisk udvikling af deres 
egen undervisning, til den konkrete undervisningsplanlægning og til situationer i 
klasserummet, fx via spørgsmålene:  

• Jeg vil godt udvikle min undervisning, så den indeholder færre kulturbarrier. 
Jeg kan bare ikke overskue at lave alting om på én gang. Hvilket delaspekt 
kan jeg evt. starte med? 

• Kommer jeg i konflikt med nogen som helst elevtyper med en 
undervisningsplanlægning, der ser sådan her ud…? 

• Forleden i undervisningen oplevede jeg, at en gruppe af elever reagerede 
kraftigt på, at jeg gjorde …. – handlede det om værdier?  

 
Sådanne analyser og vurderinger må nødvendigvis udføres i den lokale kontekst 
og af den enkelte lærer. Jeg mener imidlertid, at idealtyperne og denne afhandlings 
øvrige analytiske struktur vil være et særdeles nyttigt udgangspunkt for at besvare 
spørgsmålene. I Bilag 9.1 antyder jeg en sådan partikulær analyse: vil denne 
ungdomstype kunne føle sig afstødt af dette aspekt ved undervisningen? Ved at 
bryde værdi-sæt-analysen således op, synliggøres mindre, potentielle konflikter, 
som forsvandt i den overordnede analyse. Enkeltdelsanalysen har dog samtidig en 
mindre pålidelighed – alt andet lige giver afvejning på et helt sæt større muligheder 
for befæstelse eller korrektiv end partikulær analyse. Markeringen af konflikter, 
udover dem som allerede er omtalt ovenfor, har derfor absolut vejledende karakter. 
Der er tale om en angivelse af de konflikter, som jeg selv finder det nemmest at 
argumentere for.  
 
Værdianalysen af konkrete undervisningssituationer kan gennemføres ved at 
indtænke idealtypiske responser (handlinger, kommentarer m.m.) undervejs i 
forløbsudviklingen. For at illustrere hvordan dette kan gøres, har jeg konstrueret en 
normaltypisk undervisningssituation, som både lever op til E-TESS-
karakteriseringens grænsebetingelser og til undervisningserfaringer fra 25 års 
”prolonged engagement in the field”. Timebeskrivelsen bruges her til et 
pædagogisk formål, men forløbet er ikke uden troværdighed, kredibilitet  og 
økologiske validitet113. I udgangspunktet er der tale om en relativt nøgtern og  

                                              
113 Disse etnografiske kvalitetskriterier (se fx (Guba and Lincoln, 1995)) kan relevant drages ind her. 
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observerende iagttagers beretning. Metodisk har jeg ’scannet’ den ’rå’ 
timebeskrivelse igennem – og analyseret/tolket, hvor den enkelte idealtype vil 
møde en kim til en værdimæssig barriere, samt overvejet en typerigtig respons. I 
nogle situationer har jeg fundet respons i form af type-handling rimelig, andre 
gange har en passiv kommentar forekommet mere rimelig. I overensstemmelse 
hermed er idealtypiske handlinger indføjet i teksten, mens kommentarer (og andre 
type-responser) er anbragt i kommentarboxe til højre. Den relative overvægt af 
kommentarer i.f.t. aktivt handlende idealtyper i timeforløbet bliver på denne måde 
et direkte udtryk, for det handlerum den aktuelle fysikundervisning tildeler eleverne. 
Mere specifikt kan man følge de potentielle konflikter, man etablerer for bestemte 
ungdomstyper gennem et timeforløb. Det er en altafgørende pointe her, at man 
prøver at forstå faktisk elevadfærd ud fra idealtypiske værdiorienterede 
ungdomstyper. Det giver selvfølgelig rig mulighed for at studere og reflektere over 
forholdet mellem endimensionale idealtyper, sammensatte typer (’værdiprofiler’) 
med indbygget værdihierarki og aktiveringslabilitet, samt den virkelige verdens 
unge. Denne pointe kan selvfølgelig ikke bringes i spil i nedenstående 
konstruerede kulturmøde, hvoraf et uddrag skønnes tilstrækkeligt til at 
demonstrere princippet: 
 
Idealtyperne møder den rekonstruerede fysikundervisning i scenen ”En 
isklumps endeligt” – en analytisk kontekstualiserende tilgang.  
Læreren ankommer et par minutter efter at klokken har ringet. Han (for det er en 
han) låser op ind til fysiklokalet og går først ind. Skabe med apparatur og bagerst 
bordene til elevforsøg. På de grå vægge et stort kernekort og det obligate vægur. 
Mens eleverne larmende søger at finde en plads (der er ikke meget plads), 
forsøger læreren at få et overblik over, hvem der er fraværende. Mark kommer, da 
han netop er færdig med fraværsprotokollen - og får at vide, at han egentlig er 
noteret fraværende. ”Men…næste gang, så vanker der i ’bogen’!”.  
Frem med lærebogen og notaterne fra sidst. De er nyttige nu, synes man at vide.  
 
”Nå, lad os lige friske op, hvad vi havde om sidst!”, læreren sætter timen i gang for 
alvor. ”Ja, Jannik?”, én af de første med hænderne i vejret får lov til at svare. 
Sådan er det oftest. Engang var der én, der tog tid på, hvor lang tid der gik fra 
læreren afslutter et spørgsmål, til han ’harpunerer’ en fra klassen til at svare. 
Gennemsnittet var vist i nærheden af 4 sekunder. Jannik mener at kunne huske, at 
det handlede om ’specifik varmekapacitet’. ”Præcis”, siger læreren: ”…og hvad 
forstår vi ved specifik varmekapacitet?” Jannik byder ikke prompte ind med noget – 
og Gertrud bliver udpeget til at fortsætte: ”Det er i hvert fald noget med Joule pr 
gram og grad”. Læreren ser ikke alt for tilfreds ud: ”Det er den varme man skal 
tilføre 1gram af et stof, der ikke ændrer rumfang, for at opnå en temperaturstigning 
på én grad. Enheden er Joule pr gram pr grad”. Alle ændringerne i lærerens 
version bliver betonet. Gertrud’s ansigt udstråler, at ”var det ikke også det jeg 
sagde!?”. Læreren bemærker det tilsyneladende ikke. ”Sidste gang udledte vi en 
formel for sammenhængen mellem specifik varmekapacitet og tilført varme… er 
der nogen der kan huske den?”. Det kan Hans, som godt nok mener, at deltaT er 
”noget med tid”. Læreren opfanger det, og skriver formlen på tavlen, mens han 
sørger for at benævne hver af størrelserne korrekt. Gradvist rekapituleres på 

Kommentar [i1]: ’P’: Sikken 
(mangel) på stil.! 

Kommentar [i2]: ’A’: Mig sku 
man altså ikke dressere på den 
måde! 

Kommentar [i3]: ’P’: Hvorfor 
skal vi altid starte med rutinen: 
”hvad lavede vi sidst?” 

Kommentar [i4]: ’I’: Hvorfor 
så han ikke mig, jeg har faktisk 
læst det! 

Kommentar [i5]: De der 
spørgsmål.. 
I: der er aldrig mulighed for rigtig 
at vise lidt overblik.. 
A: der er aldrig mulighed for at 
drage eens egne ting ind.. 

Kommentar [i6]: R: måske 
læreren bedre kan lide hende end 
mig? Jeg fører mig måske ikke nok 
frem..? 

Kommentar [i7]: ‘E’: Det der 
får jeg aldrig brug for at vide noget 
om! 

Kommentar [i8]: ‘I’: “..og så 
siger han selvfølgelig det hele selv! 
Jeg markerede ellers… 

Kommentar [i9]: ‘R’: Han 
finder altid noget at rette. Man er 
aldrig helt tryg ved ham… 

Kommentar [i10]: ’P’: 
formler, formler -hvad er formlen 
for et godt death-metal-hit?  
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denne måde resultaterne fra sidst. Og gradvist stiger larmen fra de bagerste 
rækker. ”Det er vigtigt, det her!”, læreren hæver stemmen for at overdøve ”.. og så 
vil jeg ikke ha, at I sidder og småsnakker!”. ”Hvorfor er det vigtigt?”, måske er det 
blot et interesseret spørgsmål, måske er det en anfægtelse eller en afledning? 
”Fordi… ellers kan man ikke udregne,  hvor meget energi, der kan gemmes i .. fx 
en passiv energimur, som dem de har i Syd-Frankrig.”. Læreren indser, at han er 
ene om at kende den slags mure, hvorfor han efterfølgende vælger at bruge noget 
tid på at skitsere og forklare princippet ved tavlen. 
Afslutningsvis får eleverne besked på at beregne, hvor meget varme en sådan mur 
”bestående af granit kan lagre, såfremt den er 10 m lang, 3 m høj og 0.3 m tyk – og 
bliver 10 grader varmere, som følge af solindstrålingen”. Hver især finder de 
lommeregnere frem og taster løs. ”Check evt. resultatet med sidemanden”, siger 
læreren – og det gør de så. ”Skal vi ikke tage til Frankrig og undersøge sådan en 
mur?” Det er P, der lige kan se en sådan studietur for sig. Det har læreren nu ingen 
planer om. ”Jamen, kan vi så ikke lave en undersøgelse her-og-nu… hva med at 
undersøge varmekapaciteten af én lærer!” Her mener læreren ”at for det første 
skal vi ikke lave øvelser i dag, men torsdag i næste uge – og i øvrigt er det ikke til 
simpelt at fastlægge p.g.a. ’temperaturgradienten’ i læreren!?”.  
Ser man det.”… 

 
.  
 
 
       

Kommentar [i11]: ’R’: Jeg sku 
ha sat mig ned til Stine og Trine.. 
vi er helt afskåret fra at lave noget 
sammen… de hygger sig vist! 

Kommentar [i12]: ’E’: Nu 
lever og bor jeg ikke lige I syd-
Frankrig, vel? 

Kommentar [i13]: A: Vi 
kunne da selv have vurderet nogle 
tal, fx ud fra sydvæggen på vores 
sommerhus 

Kommentar [i14]: R: skal vi 
ikke snart ud og arbejde I grupper 
igen…. Jeg får ikke megen respons 
her. 

Kommentar [i15]: P: Eet eller 
andet skal der altså ske, tingene 
står helt stille. 

Kommentar [i16]: A: du ku 
altså godt have spurgt om det 
passede os, nu skal jeg aflyse min 
køretime 
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Kapitel 10: Opsummerende diskussion, samt 
forskningsmæssig og pædagogisk perspektivering.  
I dette afsluttende kapitel vil jeg opsummere, diskutere og perspektivere denne 
afhandlings resultater. Disse skal bl.a. ses i lyset af det almene dannelsesrettede 
perspektiv, som først og fremmest har båret afhandlingens arbejde med 
problemstillingen ’unges forhold til fysik som fag’. Konkret har det sat sine aftryk på 
formuleringen af relevante forskningsspørgsmål og undersøgelsesdesign. Der er 
ifølge Fourez  (Fourez, 1997) tale om et ’humanistisk perspektiv’ – båret af en 
overbevisning om, at den enkelte elevs væren, orienteringsevne og autonome 
livsudfoldelse i det senmoderne samfund styrkes, såfremt vedkommende ikke 
igennem naturfags-/fysikundervisningen er afstødt og fremmedgjort i.f.t. at 
beskæftige sig med problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold. Det hører 
med til perspektivet at se den enkelte elevs evne til selv- og medbestemmelse som 
en forudsætning for et velfungerende samfund. Perspektivets ’almene’ vinkling 
betyder, at forskningen interesserer sig for eleverne ’i almindelighed’, d.v.s. den 
brede elevgruppe – i modsætning til fx et rekrutteringsperspektivs mere snævre 
segment.  
 
Først og fremmest må resultaterne naturligvis holdes op mod afhandlingens 
overordnede titel og emneafgrænsning:  
’Cultural Border Crossings’ i fysikundervisningen – unges forhold til fysik i et 
kulturelt perspektiv.  
Om at forene social-psykologiske og kulturelle perspektiver med henblik på 
empirisk at belyse, hvordan unges holdning til fysik påvirkes af kritiske kulturelle 
forskelle (CBC’er) mellem deres personlige livsverdener og subkulturen i fysik.  
I særdeleshed en empirisk og analytisk undersøgelse af senmoderne 
ungdomsværdier, fysikfagets Ethos og de grundlæggende værdimæssige CBC’er 
af betydning for unges forhold til fysikfaget.” 
 
Denne udfoldede titel/emneafgrænsning indikerer en hensigtsmæssig struktur for 
dette kapitels opsummerende fremstilling og diskussion:  

1. Vidensbidrag om senmoderne unge i gymnasiet (jf.titlens ”..empirisk og 
analytisk undersøgelse af senmoderne ungdomsværdier…”) 

2. Vidensbidrag om fysikfaget og dets praksis (jf. titlens ”empirisk og 
analytisk undersøgelse af fysikfagets Ethos”) 

3. Vidensbidrag om unges forhold til fysik og om samspillet mellem unges 
personlige livsverdener og subkulturen i fysik (jf. titlens ”empirisk 
belyse...hvordan unges forhold ti fysik påvirkes af kritiske kulturelle 
forskelle” samt ”empirisk og analytisk undersøgelse af de grundlæggende 
CBC’er af betydning for fysikfaget.”) 

4. Vidensbidrag af teoretisk, metodologisk og metodisk art (jf. titlens 
”forene social-psykologiske og kulturelle perspektiver…”). 

 
Indholdsmæssigt vil jeg undlade at resumere og diskutere samtlige nye og 
interessante indsigter, fx vil jeg ikke forholde mig til hele den liste med 9 nye 
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vidensbidrag, som læseren blev stillet i udsigt i indledningen til afhandlingen. 
Bidragene findes alle i de foregående kapitler, men er væsentlige i forskellig grad 
og i.f.t. forskellige målestokke. Udvælgelsen er foretaget ud fra en vurdering af om 
bidragene er selvstændige, distinkte og betydningsfulde ud fra en 
forskningsmæssig betragtning. I den efterfølgende pædagogiske perspektivering 
vil jeg imidlertid godtgøre, at disse forskningsmæssige indsigter også har central  
betydning for udviklingen af et fysikfag, som eleverne vil kunne forholdes sig mere 
positivt til. Afslutningsvist vil jeg forsøge, at formulere en række konkrete principper 
for pædagogisk praksis i et sådant ’holdning-til-optimeret’ (eller ’værdi-reflekteret’) 
fysikfag.  
 
Nedenstående figur 10.1 giver en oversigt over afhandlingens mest 
betydningsfulde bidrag til at forstå ’unges forhold til fysik i et kulturelt perspektiv’. 
Figuren  tydeliggør samtidig, hvorledes de enkelte bidrag indgår i afhandlingens 
’argumentationsflow’:  
 

Kritiske kulturforskelle (CBC'er) influerer 'holdning til'
fysikfaget

Koblingen af kulturelle og socialpsykologiske
kategorier er afgørende ny - i udgangspunktet som
en teoretisk hypotese.

Empirisk godtgøres hypotesen i kapitel 5.

Værdimæssige CBC' er særlig vigtige for 'holdning til'
fysik
- og indfanger måske via SVS's brede spektrum af
værdier noget nær alle væsentlige aspekter

Empirisk eftervist i kapitel 5

Sandsynliggjort, idet alle resultater fra 'holdning
til'-undersøgelsen i kapitel 5 faktisk kan ses par-
tikulære udtryk for grundlæggende
værdiorienteringer fundet hos unge (se dette
kapitel).

Unges generelle værdistruktur er den ene vigtige
komponent i disse CBC'er

- forudsat den ellers sætter sit præg på de unges
fysikkontekstualiserede holdninger, afvejninger/præ-
ferencer m.m.

Afhandlingen har empirisk afdækket den generelle
værdistruktur hos unge (kapitel 5)

Afhandlingen leverer empirisk belæg for, at de
generelle værdier fungerer som 'guide' for
unges 'holdning til' og handling i.f.t. fysik
(kapitel 6)

Fysikfaget har som den anden komponent i CBC'er
også værdier - en Ethos, som har konsekvenser
for eleverne.

Afhandlingen leverer en helt ny og systematisk
analytisk og empirisk afdækning af fysikfagets
Ethos (her benævnt TESS).

De grundlæggende værdimæssige CBC'er, som
har afgørende betydning for unges forhold til
fysik kan findes ved at sammenholde unges
basale værdiorienteringer med markante værdi-

træk i fysikfagets Ethos

Afhandlingen udpeger på systematisk og
original vis de 6 grundlæggende CBC'er, som
fungerer som kulturbarrierer for unges
forhold til fysik.

Argumentations-flowet i afhandlingen
(hovedsporet):

Afhandlingens væsentligste bidrag

 
Tabel 10.1: Afhandlingens væsentlige bidrag – og deres indplacering i afhandlingens 
argumentations-flow. 
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GRUNDLÆGGENDE VÆRDIORIENTERINGER 
HOS UNDERSØGELSENS UNGE: 
• Samværs-    
• Identitets- 
• Autonomi-/selvorientering 
• Potensering 
• Videns-performance 
 
• ikke-Magt 
• ikke-Tradition 
• ikke-Mådehold 
• ikke-Miljøeorientering  

  Relationer 

 

10.1 Vidensbidrag om senmoderne unge i gymnasiet: 
Den systematiske afdækning af den generelle værdistruktur hos storbyunge i det 
almene gymnasium (Stx).  
 
Dette arbejde er en vigtig del af afhandlingen - også selv om det isoleret set er 
afhandlingens mindst fagdidaktiske islæt. Det har en karakter og et omfang, som 
gør, at det meget langt henad vejen vil kunne fungere som et selvstændigt og 
relevant bidrag til den social-psykologiske værdiforskning, ungdomsforskningen 
eller til markedsanalytisk forskning. Det vil således kunne tilpasses de forskellige 
forskningsområder med ligefremme uddybninger og minimale justeringer i analyse-
vinkling og fremstillingsform. I afhandlingen får det for imidlertid fagdidaktisk 
betydning, idet det sammenholdes med værdier og normer i fysikundervisningen. 
Den opfølgende undersøgelse, af hvorledes generelle værdier slår igennem på 
unges mere kontekstualiserede afvejninger (fx evaluering af konkret 
fysikundervisning) har isoleret set både fagdidaktisk og interdisciplinær relevans. 
Dette forskningsbidrag var i udgangspunktet tænkt som en validering af 
teorigrundlaget. Da resultaterne (heldigvis) bekræftede, at unges generelle værdier 
på statistisk signifikant måde kan forbindes med deres kontekstnære 
jobpræferencer og vurderinger i tilknytning til deres konkrete fysikundervisning, 
udgør dette samtidig en dokumentation af det meningsfulde i at beskæftige sig 
med unges generelle værdier i en i fagdidaktisk sammenhæng.  
 
I denne afhandlings optik er det ubetinget vigtigste vidensbidrag til 
forståelse af unge, at det har været muligt at identificere fem højt 
prioriterede og almindeligt udbredte mønstre af værdier, som de anser for 
ledetråde i deres liv.  
Faktoranalysen med udgangspunkt i ’Schwartz’s Value Survey’ afdækkede også 
fire værdimønstre/værdiorienteringer, som af de unge generelt prioriteres 
påfaldende lavt. Jeg vil her ikke gå i yderligere detalje med indholdet af dette sæt 
af grundlæggende værdiorienteringer, da de allerede er resumeret i det 
foregående afsnit (for en oversigt, se textbox).   
 
Pointen er, at disse 
værdiorienteringer tilsammen 
anses at indfange de 
markante og mest 
betydningsfulde almene træk i 
værdistrukturen hos 
undersøgelsens senmoderne, 
gymnasiesøgende unge. De 
er det værdimæssige 
grundlag, som denne 
ungdomsgruppe handler, 
reagerer og evaluerer på – 
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i henhold til denne afhandlings teorigrundlag og understøttet af egen og andres 
empiri!  
 
At undersøgelsens unge i så høj grad vedkender sig at være ’guidet’ af visse 
værdier, og at der findes så udtalte fællestræk i den grundlæggende værdistruktur 
hos senmoderne unge, er i sig selv ganske tankevækkende. Der er intet, der tyder 
på, at unge mangler et indre ’gyroskop’ (jf. diskussionen af Gergen og Riesman i 
kapitel 4) til at balancere deres færd gennem det senmoderne liv. Gyroskopet 
indeholder bare ikke de traditionelle værdier, der prægede den tidligere modernitet, 
men en række senmoderne. De-traditionalisering skal på denne måde ikke 
forveksles med værdi-løshed, sådan som fx Gergen vil hævde. 
Sammenstykningen af en individuel værdistruktur er bare blevet en del af det 
senmoderne livs refleksive selvdannelsesproces (bl.a. beskrevet ved Riesman’s 
’radar’-metafor)114. Netop i lyset af denne individualiseringstendens er det 
overraskende at finde så kraftige værdimæssige fællestræk blandt de unge i 
samplet. Bemærkelsesværdig er ihvertfald similariteten mellem pigers og drenges 
højest prioriterede værdier (jf. ’Top12’-listerne i kapitel 6). De mindre forskelle som 
trods alt iagttages for de to køns værdiprioriteringer udtrykker en svag 
pigeforskydning mod affektive-sociale værdier overfor en drengenes forskydning i 
retning af kognitivt-individuelle værdier. Om de observerede forskelle er 
tilstrækkelige til i sig selv at forklare pigers mere belastede forhold til fysik er nok 
tvivlsomt. Muligvis får tendensen en forstærket effekt, fordi pigerne i højere grad 
end drenge handler og reagerer i overensstemmelse med deres værdier (som i 
parentes bemærket er i generel konflikt med markante værditræk ved 
fysikundervisningen)? I hvert fald fremgår det af resultaterne, at pigerne i højere 
grad vedkender sig/prioriterer værdier som personlige ledetråde.  
 
Afhandlingen beskæftiger sig primært med at drage fællestræk og typiske træk 
frem, så det kan være på sin plads at betone, at det selvfølgelig ikke rokker ved 
min opfattelse af unge som unikke og værdimæssigt forskellige. Konkret kommer 
individualiteten fx til udtryk i, at der ikke er to helt ens besvarelser af SVS i samplet. 
Når det kommer til værdiprofilen, d.v.s. beskrivelsen af, hvor kraftigt de forskellige 
værdiorienteringer er til stede hos den enkelte, er der også plads til variation. 
Typisk vil kun tre af de fem værdiorienteringer, som i almindelighed prioriteres 
højest, rent faktisk være særdeles markante hos den enkelte. Alene ud fra en 
kombinatorisk betragtning åbner det op for en betydelig diversitet i beskrivelsen af 
den enkelte. Hvis målet er at forstå enkelte, unikke elevers/unges handlinger og 
holdninger i lyset af en værdianalyse, må man som mindstemål forholde sig til 
diversiteten i deres individuelle værdiprofiler. En sådant mikroanalytisk perspektiv 
har reelt kun været brugt i undersøgelsen af om unge handler/evaluerer i 
overensstemmelse med deres grundlæggende værdiorienteringer (’value 
congruence’, kapitel 6).   
 

                                              
114 Den samtidige relevans af begge Riesman-metaforer er for mig en understregning af, at vi 
befinder os i grænselandet mellem modernitet og postmodernitet (jf. igen diskussionen i kapitel 4) 
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De højt prioriterede værdiorienteringer konvergerer i høj grad mod/med 
beslægtede beskrivelser indenfor andre forskningsdiscipliner.  
Det er et af denne afhandlings vidensbidrag, at redegøre for, at de grundlæggende 
værdiorienteringer kan ses i sammenhæng og dialog med resultater indenfor andre 
forskningsdiscipliner, her med bestemte  forskningsprogrammer indenfor 
motivationspsykologi, ungdomsforskning og selv-psykologi. Disse discipliner 
beskæftiger sig henholdsvis med underliggende motivmønstre, der driver én frem i 
specifikke situationer, for unges senmodernitetsprægede søgeprocesser og for 
’selvets grundlæggende rettethed’. Helt parallelt hermed fokuserer social-
psykologisk forskning på værdier og værdiorienteringer, som anses at ”guide the 
selection or evaluation of behavior, people, and events (Schwartz, 1997). Med de 
uddybninger, nuanceringer og forbehold, som blev omtalt i kapitel 6, mener jeg at 
have godtgjort, at der vitterligt og i substansen er tale om et betydeligt overlap 
m.h.t. forskningsmæssigt fokus. Resultatmæssigt mener jeg også, at der tegner sig 
et konvergent billede med Relationer, Autonomi og Videns-
performance/Competence som de helt grundlæggende værdiorienteringer/behov/ 
orienteringsforsøg/rettetheder (se tabellen nedenfor). Potensering derimod, 
optræder kun i teori og empiri, der specifikt vedrører unge. Det er nærliggende, at 
se Potenseringsorienteringen som mindre fundamental, specifikt knyttet til ungdom 
– og dermed noget temporært i den enkeltes liv.  
 
 

Social-psykologisk 
værdiforskning 
(Denne afhandling): 
 
 
”5 højt prioriterede 
værdiorienteringer” 
 

Motivations-
forskning 
’Self-Determination 
Theory’  
(Deci & Ryan): 
“Three basic needs” 

Ungdoms-socio-
logisk forskning 
 
 
(T. Ziehe): 
”Tre kulturelle 
orienteringsforsøg” 

Selv-psykologisk 
forskning 
 
(H. Kohut, J.T. 
Hansen): 
”Selvets 4 
rettetheder/ 
konstituenter” 

Samværs-relationer Ontologisering 
 

-Fællesskabshen-
førende Intentio 
- Andenhenførende 
Intentio 

Identitets-relationer 

 
 
 
Relatedness 

Subjektivering - Selvhenførende Int. 
- Fællesskabshenf. 
Int. 
- Andenhenf. Int. 

Autonomi-
/selvorientering 

Autonomy Subjektivering - Selvhenf. Int. 
- Andenhenf. Int. 

Potensering       -- Potensering         -- 
Videns-
performance 

Competence Subjektivering - Mestringshenf. Int.   
- Selvhenf. Int.  

Tabel 10.1: Konvergens i forskningen om menneskers (aktuelt: unges) rettethed 
 
Oversigtens første kolonner viser, at både hvad angår indhold og opdeling er 
denne afhandlings værdiorienteringer i nær overensstemmelse med de basale 
’behov’, der er grundlaget for Deci & Ryan’s Self-Determination Theory. 
Værdiorienteringerne uddifferentierer dog Relatedness  i to relationstyper – og 
tilføjer en extra Potenseringskomponent. Strukturelt er ligheden mindre i.f.t. T. 
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Ziehe’s ’kulturelle orienteringsforsøg’, primært fordi hans subjektiveringsbegreb er 
så rummeligt, at det spænder over indholdet i adskillige værdiorienteringer (jf. 
kapitel 6). Endelig brydes komponentstrukturen betragteligt om i den Selv-
psykologiske forskning. Indholdsmæssigt udspænder de forskellige teoridannelse 
meget ’det samme rum’, hvilket selvfølgelig er et element i den konvergens jeg 
mener at se.  

10.2 Vidensbidrag om fysikfaget og dets praksis: 
Fysikfagets Ethos (’The Ethos of School Science’, ’TESS’) – en ny værdibaseret 
optik på fysikfaget, samt en analytisk og empirisk indkredsning af de normer og 
værdier som konstituerer Ethos af den nuværende fysikundervisning. 
 
Dette vidensbidrag har en relevans og et perspektiv, som rækker et godt stykke ud 
over afhandlingens rammer. Indenfor afhandlingens afgrænsning fungerer det som 
en forudsætning for at studere unges værdiorienterede kulturbarrierer i.f.t. 
fysikfaget. 
 
I udgangspunktet er der tale om et forsøg på at lave en original, nyskabende og 
sammenhængende karakterisering af værdier og normer i fysikundervisningen (her 
benævnt ’The Ethos of School Science’, TESS). Til dette formål er der udviklet et 
særlig analyseramme (TESSA, som er et metodisk vidensbidrag). Med denne er 
der udført en empirisk positionering E-TESS(fysik, stx), som er denne afhandlings 
detaljerede blik på, hvad der kendetegner den faktiske fysikundervisningen. Ved en 
metaanalytisk refleksion af E-TESS (fysik, stx) er denne afhandlings bud på 
fysikfagets Ethos slutteligen fremkommet. Der er altså tale om en særlig værdioptik 
på faget, et analytisk redskab og to niveauer af resulterende karakteristik. I denne 
sammenhæng er det relevant at kommentere den særlige optik og den afsluttende 
karakteristik.  
 
I forhold til den internationale forskningslitteratur er optikken TESS unik ved at:  
• tilstræbe en ambitiøs og samlende beskrivelse af værdier og normer i fysik-

undervisningen.  
• indlejre et klart elevperspektiv – frem for et ’view from a point of nowhere’ 

(Nagel, 1989) 
• tillade empirisk positionering – der er altså ikke tale om en spekulativ 

karakterisering af fagets Ethos. 
• lede efter værdierne udtrykt gennem konsistente og sammenhængende 

mønstre i den pædagogiske praksis. I udvalget af indikatorer til disse mønstre 
står TESS  ’på skuldrene’ af stort set hele den eksisterende (fag)didaktiske 
forskning.   

 
Min hævdelse af TESS som en særlig optik, kan underbygges med en ultrakort 
beskrivelse af den hidtidige forskning om værdier i fysik/’science’: 
forskningslitteraturen er rig på undervisningsmæssige beskrivelser og 
problemstillinger, som dybest set er værdimæssige af natur – men hvor 
værdiaspekterne ikke adresseres eksplicit. Hvor ’værdier i fysik/naturfag’ eksplicit 
omtales i forskningslitteraturen, sker det oftest i forbindelse med undervisning i 
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Denne afhandlings bud på 
FYSIKFAGETS ETHOS: 
• Kommunikativ Ensidighed 
• Epistemologisk Lukkethed 
• Anderledeshed i forhold til elevernes 

livsverden 
• En individualiserende organisering. 
• Kognitiv Motivationstænkning  
 

værdier (fx (Zeidler and Keefer, 2003; Roth and Desautels, 2002; Witz, 1996) 
(Osborne et al., 2003a)eller undervisning om værdier i fysik/naturfag (fx (Osborne 
et al., 2003a; Leach et al., 2003). Altså: værdier som undervisningens mål og 
genstand. Evt. studeres elevers argumentation og beslutningsprocesser i 
værdiladede socio-videnskabelige diskussioner ((Kolsto, 2001; Zeidler et al., 
2002). Hver for sig er disse interessante, men meget partikulære elementer i den 
nuværende praksis – og som sådan bidrager de kun beskedent til det, der er 
TESS’s ærinde: en fyldestgørende karakterisering af værdier og normer i 
fysikundervisningen.  
 
Det samlende aspekt betones ovenfor, fordi man trods alt i litteraturen kan finde 
studier, der eksplicit fokuserer på værdier i fysik-/’science’-undervisningen. Da vil 
de normalt kun beskæftige sig med meget afgrænsede aspekter af 
fysikundervisningens værdimæssige kompleksitet, såsom ideologi ((Knain, 2001), 
(Cross, 1997)), epistemologi ((Kelly, 2005), (Osborne, 1996)) o.s.v. . I enkelte 
tilfælde afsøges et lidt bredere værdimæssigt felt ((Poole, 1995), (Ostman, 1996)). 
Ingen steder forsøger man imidlertid på struktureret vis at fastholde hele feltet i 
analysen. 
 
Elevperspektivet er eksplicit allerede i definitionen af TESS, hvor det fastslås at 
TESS handler om værdier og normer, som eleverne kan antages at være forpligtet 
på, reguleret af eller direkte begrænset af i undervisningen. Det er en naturlig 
konsekvens af denne afhandlings fokus på elevernes forhold til fysik, at værdier og 
normer anskues ud fra et sådant elevperspektiv. Afvejet mod det alternative 
lærerperspektiv forekommer TESS i nærværende version at have størst 
anvendelighed – også udover denne afhandlings rammer. 
 
Det empiriske aspekt er fremhævet som en modvægt til forekommende, mere 
spekulative studier, hvor man fx diskuterer værdierne i videnskabsfaget – 
reflekterende og i et ’educational perspective’ (fx (Allchin, 1999; Witz, 1996)).  
 
Dermed skulle det gerne være fremgået, at TESS er en ny, anderledes og 
potentielt værdifuld vinkel på faget. 
 
Hvad karakteriserer så fysikfagets 
Ethos? 
TESS-optikken og den omfattende  
empiriske karakterisering i kapitel 8 har 
ført til følgende formulering af 
fysikfagets markante normer og 
værdier115 - dets Ethos.  
 
Derudover er der en tendens til 
Eksklusivitet i udøvelsen af Magt - først og fremmest knyttet til eksklusionen af 
                                              
115 Betegnelserne er resultatet af en abstraktionsproces – og derfor vitterligt abstrakte. Imidlertid 
kan de, som beskrevet i kapitel 8, tilbageføres til mønstre af betydeligt mere håndfaste indikatorer 
forankret i den konkrete fysikundervisning.  
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eleverne fra stort set enhver reel (med)indflydelse på undervisningen. Endelig er 
der en usikkerhed m.h.t. fysikundervisningens Ideologiske værdi-indhold. Den 
eksisterende empiri (I form af surveys og lærebogsanalyse) skønnedes 
utilstrækkelig til en fyldestgørende analyse af denne dimension.  
 
Jeg vil her undlade at gå i detaljer med indholdet i de forskellige komponenter, blot 
forsøge mig med en lidt ’slogan-agtig’ opsummering, som afspejler essensen (og 
selvfølgelig er fortegnede repræsentationer, idet de ganske mangler gråtoner og 
nuancering):  

• Kommunikativ Ensidighed: ’En afsender, en stemme, et sprog’ 
• Epistemologisk Lukkethed. ’Organiseret konfirmation’ 
• Anderledeshed i forhold til elevernes livsverden: ’Fysikkens øjne på en objektiv 

verden’ 
• En individualiserende organisering: ’Samme rum, samme opgaver – men uden 

væren sammen’ 
• Kognitiv Motivationstænkning: ’Hvorfor tale til krop og sjæl – når det er hovedet, 

der driver værket?’ 
 
Den naturfagsdidaktiske forskningslitteratur er rig på partikulære studier, der 
eksemplificerer eller analyserer ét (i sjældne tilfælde et par) af disse træk. I den 
forstand kan man ikke kalde TESS indholdsmæssigt overraskende116.  Det 
afgørende nye er, at TESS udtrykker mere generelle og grundlæggende 
værditræk. Yderligere fastholder TESS et multidimensionalt blik på faget, som 
bliver aldeles væk i ’sædvanlige’ forskningsstudier. Dette gør samtidig, at man får 
øje for samspillet mellem de forskellige komponenter, fx hvorledes den 
kommunikative og den epistemologiske praksis forstærker hinandens afsnøring af 
elevmuligheder i klasserummet. 
 
TESS  bliver ekstra interessant, når dens fem komponenter sammenholdes med 
en foreløbig pilotundersøgelse og analyse af de værdirelaterede forskelle mellem 
undervisningspraksis i fysik og biologi (jf. Kapitel 8). Heraf fremstår fysikfaget som 
’det hårdeste’ af de to fag – netop og helt konsistent ’hårdest’ på disse fem 
punkter! Fysikfaget og biologifaget har efter alt at dømme ikke samme Ethos117. 
Det vil imidlertid kræve flere og mere dybdegående komparative studier, før man 
evt. vil kunne godtgøre, at ovennævnte fem ’skarpe’ værditræk faktisk udgør en 
fysikspecifik Ethos. Indtil videre må det stå som et godt udgangspunkt for en 
overvejelse og diskussion af undervisningsfagets egenart. Denne overvejelse 
aktualiseres i nedenstående pædagogiske perspektivering, hvor det selvfølgelig er 
relevant at overveje, hvor langt man vil kunne ’blødgøre’ fysikfagets træk, dets 
Ethos – uden at sætte fysikfagets ’umistelige og identitetsgivende kerne’ over styr.  
 

                                              
116 Analyserammen TESSA har jo netop fået indarbejdet indikatorer, som gør at disse træk (såvel 
som de modsatte) kan komme til udtryk – fordi forskningsstudier har peget på relevansen heraf. 
117 Hvis denne foreløbige konklusion holder for en fuldgyldig undersøgelse, må jeg retteligen 
ophøre med at snakke om ’The Ethos of School Science’ – og i stedet overgå til fagspecifikke 
betegnelser a la ’The Ethos of School Physics’. Det noget usikre grundlag og ulysten til at forvirre 
læseren yderligere får mig indtil videre til at afstå fra denne differentiering. 
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TESS er ikke en stationær størrelse. Fysikfagets praksis formes løbende i mødet 
mellem omskiftelige politiske og samfundsmæssige krav til faget, nye udviklinger i 
videnskabsfaget, ændringer i elevskaren, samt lærersocialisering til 
videnskabsfaget og undervisningsfagets traditioner. De første faktorer 
repræsenterer dynamikken og de sidste stabiliteten og kontinuiteten i praksis og 
Ethos. Som det tidligere er påpeget, er væsentlige intenderede elementer fra 
forrige gymnasiereform (anno 1988) endnu ikke fyldestgørende implementeret i 
praksis. Det indikerer, at stabiliteten hidtil har været større end dynamikken – og 
antyder, at denne afhandlings Ethos meget vel kan vise sig at være dækkende 
over et tiårigt tidsspænd (trods den seneste gymnasierefor 
 

10.3 Vidensbidrag om unges forhold til fysik og om samspillet 
mellem unges personlige livsverdener og subkulturen i fysik  
Afhandlingen har efter min vurdering to væsentlige bidrag: for det første 
demonstreres det, at kulturelle CBC’er, og i særdeleshed værdimæssige, er vigtige 
for en forståelse af unges ’holdning til’ fysik. For det andet lokaliseres på  
systematisk vis de grundlæggende værdimæssige CBC’er i mødet senmoderne 
ungdomstyper og det nuværende fysikfag. 

10.3.1 Påvisningen af, at CBC’er – og i særdeleshed værdimæssige 
CBC’er – er blandt de vigtigste prediktorer for unges ’holdning til’  
fysik (og tilvalg af fysik). 
Det er afhandlingens forsøg på direkte at besvare spørgsmålet: ”Hvilke faktorer 
betyder mest for unges holdning til fysik”. For enhver, som beskæftiger sig med 
unges forhold til fysik, vil dette være et af de mest påtrængende og interessante 
spørgsmål.  
 
Svaret gives indenfor denne afhandlings kulturelle perspektiv, hvor kritiske 
kulturelle forskelle (CBC’er) mellem elevernes øvrige, personlige, livsverdener og 
subkulturen i fysik anses for afgørende for, hvor vanskeligt en elev vil have ved at 
’gå ind i’ faget. Dette perspektiv er opstået indenfor den interpreterende  
forskningstradition (jf. kapitel 3), som også har udviklet en typologi, der forbinder 
graden af kulturel uoverensstemmelse med ’vanskeligheden af’ at krydse 
kulturgrænsen. Afhandlingen her krydser selv en forskningstraditionel kulturgrænse 
ved at knytte sådan ’vanskelighed ved at krydse kulturgrænsen’ sammen med 
elevens ’holdning til’ (’attitude’) faget. Grundantagelsen er, at jo større kulturelle 
uoverensstemmelse eleven skal slås med (’forhandle’) og jo mere centrale disse 
opleves - desto mere påvirkes vedkommendes holdning til faget i negativ retning. I 
kapitel 4 er der udviklet et teoretisk og metateoretisk grundlag for at forbinde 
kulturelle perspektiver og kategorier (CBC’er) med social-psykologiens perspektiv 
og begreber (’holdning til’). Afhandlingen dokumenterer, at dette er en frugtbar 
kobling. 
 
Først og fremmest fremgår det af den ’eksplorative undersøgelse af CBC’er’ 
(kapitel 5), at CBC’er empirisk har betydning for elevernes ’holdning til’ fysik. 
Afhandlingens særlige metodologi gør det samtidig muligt at sætte relative 
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statistiske mål på den enkelte CBC’er’s indvirkning, samt at estimere hvor meget 
CBC’er betyder for unges forhold til faget sammenlignet med traditionelle 
klasserums-, lærer- og personvariable. Dermed vurderes væsentligheden af 
CBC’ere og den kulturelle optik - med den traditionelle social-psykologiske 
forsknings målestok! Resultaterne viser, at CBC’erne også relativt er at regne 
blandt de aller vigtigste forklarende variable for unges ’holdning til fysik’. De er 
altså et relevant og frugtbart bidrag til den traditionelle ’attitude’-forskning. 
Undersøgelsen udvider samtidig den traditionelle ’interpreterende’ CBC-forskning 
ved at specificere enkelt-CBC’er, type-kategorisere disse og indfange deres 
relative betydning. Dermed mener jeg at have demonstreret det frugtbare i at 
bringe social-psykologiske og kulturelle perspektiver i direkte forbindelse med 
hinanden i studiet af unges forhold til fysik.  
 
De konkrete resultater peger på tre faktorer, som altafgørende for unges ’holdning 
til’ gymnasiets fysikundervisning (i prioriteret rækkefølge): 

� ’Selvopfattelse i.f.t. fysik’ – oplevelsen af at klare sig godt i.f.t. faget indvirker 
positivt på ’holdningen til’ faget 

� Omdømme  - oplevelsen af fysik som anderledes, kedeligt og for sære personer 
går ud over holdningen til faget (værdi-rationale CBC’er). 

� ’Personlig lærerinteresse’ – oplevelsen af, at man er til stede som person for sin 
fysiklærer trækker ’holdningen til’ fysik i positiv retning. 
 
De tre variable forklarer tilsammen ca. 51% af variationen i en regressionsmodel 
for unges ’holdning til’ fysik. Med det sædvanlige forbehold overfor kausaliteten i 
en sådan analyse fremstår den værdi-rationale CBC Omdømme alligevel som 
næstvigtigst.  
 
De kulturelle barrierer træder endnu tydeligere frem i den distinkt anderledes 
model for elevernes tilvalg af A-niveau-fysik (påny i prioriteret rækkefølge): 

� Køn 
� ’Planer for Fremtidig (nat-tek) Uddannelse’ – det fremmer tilvalget, at have 

langsigtede uddannelsesplaner i nat-tek-feltet. (fravær=instrumentelt-rational CBC) 
� ’Selvopfattelse i.f.t. fysik’ 
� ’Omdømme’ (værdi-rationale CBC’er, der forringer tilvalgssandsynligheden) 
� ’Følelser’ (oplevelsen af fysik som koldt og fremmedgørende i.f.t. natur. Der er tale 

om affektive CBC’er, der forringer tilvalgssandsynligheden) 
� ’Naturvidenskabeligt vidensideal’ (fravær= værdi-rational CBC) 
� ’Personlig lærerinteresse’. 

 
Atter optræder CBC’er blandt de vigtigste prediktorer. I det samlede billede 
overgås den værdi-rationale CBC-faktor Omdømme i betydning således kun af 
’Selvopfattelse i.f.t fysik’. Resultaterne demonstrerer kraftfuldt , at det er muligt, 
relevant og af stor væsentlighed at studere unges ’holdning til’ fysik i et kulturelt 
perspektiv og ved hjælp af CBC’er.  
 
Det er samtidig bemærkelsesværdig og bekvemt, at de tre afgørende faktorer 
m.h.t. unges ’holdning til’ fysik også fremstår som betydningsfulde for rekruttering 
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til A-niveau-faget.  Det synes således muligt, at tilgodese både denne afhandlings 
mere personligt dannelsesrettede perspektiv og et mere instrumentelt 
rekrutteringsperspektiv på samme tid. Man skal ’blot’ forsøge at sikre eleverne 
mulighed for at opleve sig selv som kompetente i relation til faget (’Selvopfattelse 
i.f.t. fysik’), tilvirke fagets værdiprofil (’Omdømme’) og uddanne fysiklærerne til at 
påtage sig rollen som relationsarbejdere i klasserummet (’Personlig 
lærerinteresse’). 
 
Derudover springer det i øjnene, at køn kun indgår indirekte i modellen for 
’holdning til’ fysik.  Påfaldende er det også, at variable knyttet direkte til 
undervisningsstilen i klasserummet kun optræder marginalt i modellerne (usynligt 
her). Interessant er det, at ’lærerengagement’ ikke er den mest betydningsfulde 
lærerrelaterede faktor.  
 

’Explanatory understanding’ af unges ’holdning til’ fysik? – koblingen mellem 
empirisk-statistiske prediktorer og unges værdi- og motivstruktur. 
I teoriafsnittet (kapitel 4) blev det pointeret, at empirisk-statistiske undersøgelser 
kun bidrager til den tilstræbte ’Explanatory understanding’, hvis de tjener til at 
belyse de agerendes (elevernes) motiv. Umiddelbart er der ikke meget synligt 
motiv i resultaterne fra den statistiske regressionsmodel. Men: de statistiske 
prediktorer kan på overbevisende vis kobles til elevernes værdi- og motivstruktur: 
 
Det er et centralt pointe i afhandlingen, at den generelle værdistruktur ’guider’ 
holdning og handling i kontekst. Værdier indgår på denne måde i den enkeltes 
motivstruktur (en pointe hos både Weber og Schwartz). Mere præcist synes det, at 
være et motiv for den enkelte at opnå at handle i overensstemmelse med sine 
egne værdier. En særlig variant af dette er at afvise eller afstødes af ting, som er i 
modstrid med éns værdier. Spørgsmålet er nu, om de vigtige statistiske prediktorer 
kan forbindes med og belyse denne motivstruktur.  
 
Sagt mere konkret: er det muligt at forstå de tre væsentligste prediktorer i unges 
’holdning til’ fysik - som udtryk for de højtprioriterede værdiorienteringer, som 
afhandlingen har etableret i en aldeles uafhængig undersøgelse? Umiddelbart er 
kun prediktoren Omdømme sat i forbindelse med værdier, men 
værdiorienteringerne er fastlagt med Schwartz Value Survey, som opererer med 
en særdeles bredspektret værdikategori. Derfor er det ikke på forhånd udelukket, 
at de andre prediktorer kan forbindes med værdiorienteringer. Det er da også 
aldeles uproblematisk at etablere en forbindelse mellem de to sæt af vidensbidrag:  
 
Værdiorienteringen Videns-performance (Visdom, Kunnen, Ambitioner, Succes..) 
betyder, at man gerne vil vise, at man kan noget i faget   �   ’Selvopfattelse i.f.t. 
fysik’ bliver vigtig for ens ’holdning til’ faget. 
  
Værdiorienteringen Potensering indebærer, at man søger intensitet og afstødes af 
kedsomhed  � man vil afstødes af fysiks Omdømme som kedeligt. 
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i. Unges Samværs-/Relations-orientering vs. 
fysikundervisningens Individualiserende 
organisering. 

 
Unges Autonomi-/selvorientering vs. 
fysikundervisningens…: 

ii. …Kommunikative Ensidighed (væsentligst: 
lærerstyringen af kommunikationens struktur, 
form og indhold 

 
iii. ….Lukkethed (væsentligst: fagets karakter af 

Organiseret Konfirmation) 
 

iv. …Eksklusive Magtfordeling (væsentligst: 
fraværet af  elevmedbestemmelse) 

 
 

v. Unges affektive Potenserings-orientering vs. 
fysikundervisningens markante brug af Kognitive 
Motivatorer. 

 
vi. Unges Egenverdens-orientering vs. 

fysikundervisningens Anderledeshed 
 

Værdiorienteringen Egenverdens-orientering (som blev indført via ’teoretisk 
extrapolation i kapitel 9) er karakteriseret ved ’fremmedhedsafvænning’ i.f.t. 
synsmåder og perspektiver, som rækker ud over elevens personlige livsverdener 
og hverdagskulturen � Hvis fysikfaget opleves ’sært’ eller ’anderledes’, vil det 
påvirke en Egenverden-orienteret elevs ’holdning til’ fysik i negativ retning.  
 
Værdiorienteringen Relationer udtrykker, at man har brug for identitetsgivende 
medspil og nærvær � En Relations-orienteret elevs ’holdning til’ fysik vil påvirkes 
positivt af en lærer som udviser personlig interesse - og for hvem man er til stede 
som person.   
 
Alle aspekter af de tre betydningsfulde prediktorer kan således perfekt ses som 
udtryk for, at unge i holdning og handling forsøger at handle i overensstemmelse 
med deres grundlæggende værdiorienteringer. Ubesværetheden, hvormed man 
kan etablere ’Explanatory understanding’ og en perfekt indholdsmæssig matchning 
mellem bidragene til ’holdning til’ fysikfaget og de grundlæggende 
værdiorienteringer, er ganske imponerende. Der er tale om en aldeles 
overbevisende intern konsistens og robusthed overfor metodisk triangulering i 
disse centrale bidrag til afhandlingen.   
 

10.3.2  Den systematiske udredning af de grundlæggende 
værdimæssige kulturbarrierer unge oplever i.f.t. fysikfaget  
Som det er fremgået af ovenstående oversigt over afhandlingens argumentations-
flow kan alle forudgående indsigter bringes sammen i én altfavnende syntese. 
Unge bringer deres livsverdener med ind i 
fysikundervisningen, først og fremmest 
i form af et sæt af ’guidende’ 
værdiorienteringer’. I fysikkens 
subkultur møder de et noget andet 
sæt af markante værditræk, 
sammenfattet i fysikfagets Ethos 
(TESS). Det kulturelle sammenstød 
kommer til udtryk i CBC’er, som 
bliver til kulturbarrierer for de unges 
indgang til faget og belaster deres 
forhold til det.  
 
Det er afhandlingens centrale og 
helt originale bidrag til 
fagdidaktikken, at kunne pege på 
følgende 6 grundlæggende 
værdimæssige kulturbarrierer for 
senmoderne unge i.f.t. gymnasiets 
fysikfag: 
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Her er det afgørende, at unges holdning til fysik ses som resultatet af et samspil 
mellem to komponenter, elevens livsverden og fysikkens subkultur. Meget af tidens 
fagdidaktiske forskningslitteratur (se oversigten i kapitel 3) fokuserer udelukkende 
på klasserumsfaktorer som afgørende for unges forhold til naturfag. Det er både 
principielt og i reelt en uhensigtsmæssig reduktion af kernen i problemet. 
Strategisk er det formentlig fornuftigt nok at koncentrere en udviklingsindsats 
omkring netop disse faktorer, ud fra en forestilling om, at dem har man udefra eller 
fra lærerside dog en vis indflydelse på. Ved at retouchere samspillet og 
ungdomsprofilen bort, mister man imidlertid muligheden for at få pejlemærker for, 
hvilken vej en hensigtsmæssig udvikling bør tilstræbe. De grundlæggende 
kulturbarrierer markerer derimod både fysikfagets og elevernes udgangsposition 
og udstikker en hensigtsmæssig retning for udvikling.  
 
Kulturbarrierne er generelt formulerede, men man må erindre, at såvel de unges 
værdiorienteringer som trækkene i fysikkens Ethos alle hviler på en grund af 
specificerede enkeltelementer. D.v.s. det er forholdsvist enkelt at gå fra det 
generelle beskrivelsesniveau til et mere konkret og undervisningsnært niveau.  
 
På basis af afhandlingen er det ikke muligt at drage nogen konklusion m.h.t., 
hvilken barriere der betyder mest for unges forhold til fysik. I den eksplorative 
undersøgelse af CBC’ers relative betydning (kapitel 5) er det videns-performance-
orienteringen og kulturbarrierne i., v. og vi. i oversigten ovenfor, der fremstår som 
betydningsfulde. Vurderet alene ud fra hyppighed og størrelsen af den kulturelle 
uoverensstemmelse ville man derimod forvente, at en/flere barrierer med 
udgangspunkt i unges Autonomi-/selvorientering ville være væsentlige. En række 
plausible forklaringer på de lidt modstridende meldinger byder sig til. For det første: 
den eksplorative undersøgelse indeholder ikke en optimal 
operationalisering/indikator for Autonomi-/selvorienteringen - derfor forbliver den 
usynlig. Alternativt gælder det, at de to mål for CBC’ernes relative vigtighed 
principielt er forskellige: i den eksplorative undersøgelse ser man forhandlede 
effekter af kulturforskelle, mens ’hyppighed’ og ’størrelse’ af kulturforskelle er 
uforhandlede struktur-aspekter af kulturbarrierne. Derfor fører betragtningerne til 
forskellige resultater. Endelig er den eksplorative undersøgelse partikulær og 
indlejret i en kontekst, som kan have aktiveret bestemte værdiorienteringer mere 
end andre. Den slags aktivering indgår ikke i den generelle kulturbarriere-
vurdering.  
 
Kun systematisk, videregående forskning kan afklare, hvilke af de fundamentale 
værdimæssige kulturbarrierer, der betyder mest for unges forhold til fysik. Det 
grundlæggende forarbejde er gjort – i og med at kulturbarrierne er udpeget og 
deres væsentlige indhold tydeliggjort. Disse kan så undersøges kvalitativt eller 
operationaliseres med henblik på en systematisk anvendelse af metoden i 
afhandlingens kapitel 5. Hvis man tillige ønsker indblik i processen, i hvorledes 
eleverne forhandler kulturbarrierne, må man ty til kvalitative studier, sådan som det 
er foreslået i oplægget til ’metodiske arbejdsdeling’ i denne afhandlings kapitel 4.  
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10.4 Vidensbidrag af teoretisk, metodologisk og metodisk art. 
 

10.4.1 Afhandlingens væsentligste bidrag af teoretisk og 
metodologisk art: 
� At indse og argumentere for, at den konventionelle social-psykologiske 

forskning i ’holdning til’ (’attitudes’) principielt kan anbringes på samme 
paradigmatiske grundlag som den ’interpreterende forskning’ i ’Cultural Border 
Crossings’. I første omgang argumenteres der for, at det også er muligt at 
anvende og fortolke spørgeskemaer og kvantitative metoder i et 
konstruktivistisk forskningsperspektiv. Dette udgør dermed principielt et muligt 
fælles paradigmatiske grundlag for de to forskningstraditioner. 

� At etablere en sammenhængende, konstruktivistisk teoriramme – som slår bro 
mellem de hidtidige forskningstraditioners Erklären- og Verstehen-positioner. 
En række prominente sociologer bærer denne bro, først og fremmest M. 
Weber.  

� At anvise, dokumentere og afprøve en konkret metodik, som direkte forbinder 
social-psykologiens ’holdning til’ med den interpreterende forsknings CBC’er 
(kapitel 5). 

� At demonstrere mulighederne for – og perspektivet i – en interdisciplinær 
tilgang til studiet af unges forhold til fysik og naturfag i almindelighed. I den 
konkrete afhandling integreres social-psykologi/motivationsforskning, klassisk 
sociologi, værdiforskning og ungdomsteoretisk forskning i en ganske synergisk 
blanding (efter egen ubeskeden opfattelse).  

10.4.2 Afhandlingens bidrag på det metodiske plan. 
� Her vil jeg først og fremmest fremhæve udviklingen og operationaliseringen af 

den forskningsmæssige analyseramme TESSA (’The Ethos of School Science-
Analysis’). Der er tale om et absolut nyt og originalt instrument til undersøgelse 
af værdier og normer i naturfagsundervisningen – ud fra et elevperspektiv. Med 
8 værdiorienterede dimensioner søger TESSA både at strukturere og spænde 
over kompleksiteten i konkret naturfagsundervisning. TESSA etablerer 
undervisningens værdier og normer gennem empirisk analyse og 
mønstersøgning blandt partikulære og undervisningsnære indikatorer. 
Afhandlingen demonstrerer til fulde både den praktiske anvendelighed og det 
frugtbare i at have et sådant værdianalytisk redskab – konkret i.f.t. analyse af 
såvel fysikundervisning som lærebøger i fysik. Anvendeligheden bliver 
tydeligere nedenfor, hvor opfølgende og videregående forskning i relation til 
afhandlingen diskuteres.  

� Som et første trin i arbejdet med afhandlingen har jeg oversat Schwartz’s Value 
Survey (SVS) til dansk. SVS er, så vidt jeg er orienteret, aldrig tidligere blevet 
anvendt i en dansk sammenhæng.  

� Jeg har udviklet en særlig metodik til undersøgelse af værdi-kongruens i 
naturfagsundervisningen. Metodikken sammenholder individuelle værdiprofiler 
fra SVS-analyse med samme elevers evaluering og præferencer i.f.t. deres 
konkrete naturfagsundervisning. Sammenholdningen bliver her mulig, fordi jeg 
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har udviklet et særligt værdiorienteret evalueringsskema til elevbrug (benævnt 
’Temperaturen på Fysik’, se bilag 6.6 ).  

 

10.5 Relevant opfølgende og videregående forskning i kølvandet 
på denne afhandling. 
Forskningen i denne afhandling afføder naturligt en række spørgsmål og 
problemer, som med fordel kan afklares gennem opfølgende og/eller videregående 
forskning. I nogle tilfælde er der tale om at forskningen har genereret helt nye 
spørgsmål eller åbninger for undersøgelse – i andre situationer har den 
aktualiseret allerede formulerede spørgsmål. Her vil jeg kort påpege de mest 
umiddelbare spørgsmål til fremtidig forskningsindsats: 
 
� Hvad er den relative betydning af de forskellige grundlæggende værdimæssige 

kulturbarrierer i.f.t. unges forhold til fysik? Ud fra en pædagogisk og 
udviklingsrettet synsvinkel er det en vigtig afklaring. Som omtalt ovenfor vil 
man kunne tage udgangspunkt i beskrivelsen af de grundlæggende 
kulturbarrierer og operationalisere disse med henblik på atter at anvende 
metoden fra kapitel 5. Resultaterne kompliceres af samtidige 
værdiorienteringer og kulturbarrierer, se næste. 

 
Proces-rettede spørgsmål: 
� Hvordan er dynamikken i samspillet mellem forskellige værdiorienteringer i den 

enkelte elevs værdistruktur? Undersøgelsen af unges generelle værdistruktur i 
denne afhandling har vist, at den enkelte unge typisk vil have adskillige 
markante værdiorienteringer samtidig i deres værdiprofil – men i den 
opfølgende analyse er disse analyseret enkeltvist ved hjælp af endimensionale 
idealtyper. Det reducerer den analytiske kompleksitet – og er tilstrækkeligt til at 
analysere, hvilke kulturbarrierer der er på spil. Hvis man imidlertid vil studere i 
hvilken grad og på hvilken måde disse virker ind på unges ’holdning til’ fysik, 
må man ifølge Ford (Ford, 1992) medtænke mod- og samspil af samtidige 
værdiorienteringer. Elever vil fx foretrække at indgå i handlinger (’Adfærds-
episoder’), hvor de kan forfølge flere prioriterede værdiorienteringer på samme 
tid (’alignment’). På samme måde kan værdiorienteringer modarbejde 
hinanden i den konkrete ’adfærds-episode’. Noget tilsvarende må forventes at 
gøre sig gældende m.h.t. CBC’er. Detaljerne i værdiorienteringers ’interferens’ 
mangler imidlertid at blive belyst.  

 
� Værdi-kongruent adfærd i.f.t. fysik kan have to udtryk: afstødning af aspekter 

som ikke stemmer med vore værdier – eller affinitet overfor de aspekter af 
fysik, som faktisk stemmer med vore værdier. Er de to typer lige vigtige for 
unges forhold til fysik – eller kan den holdningsmæssige ’gevinst’ ved fx tre 
tilfælde af værdioverensstemmelse (ingen CBC) udviskes af en enkelt 
hændelse med værdi-uoverensstemmelse (med CBC)? 
Afhandlingens fokusering på kulturel uoverensstemmelse som afgørende for 
elevers respons på naturfag henter først og fremmest sine belæg i den 
oprindelige, kvalitative CBC-forskning (Phelan et al., 1991; Costa, 1995). Der 
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synes at være et mere kraftfuldt drive i afvisning og fravalg – en empirisk 
iagttagelse, som bl.a. anvendes flittigt i  ’Market Research’ (fx (Dahl, 2005)). 
Spørgsmålet er så om, ’adfærds-episoder’ med værdioverensstemmelse blot er 
holdningsmæssigt neutrale – eller om de ikke har en vis positiv effekt. Motiv-
interpretationen af prediktorerne fra den eksplorative undersøgelse (se ovenfor) 
indikerer, at fx elever med en ’videns-performance’-orientering vil få et positivt 
tilskud til deres holdning til fysik, ved at opleve, at de kan klare sig godt i faget. 
Det vil være en vigtig udvidelse af denne afhandlings arbejde, at nå til en 
forståelse af afstødningens og tiltrækningens relative dynamik og betydning – 
og helst i den relevante kontekst (frem for undersøgelser af forbruger-adfærd). 

 
� Internaliseringens dynamik – hvordan når man til at værdsætte noget?(fx dé 

værdier som er en del af fysiks kerne)? 
Dette forskningsspørgsmål ligger i umiddelbar forlængelse af det foregående. 
Hvordan kan situerede ’adfærds-episoder’ bidrage til en elevs bevægelse fra at 
respondere værdiladet (’value affects’, (Oldemeyer, 1978)) på fx fysiks 
fremtræden, til at anerkende det værdifulde i, at den slags forekommer (’value-
judgment’) til selv at indlejre fysikværdier i sin personlige værdistruktur (’value-
orientation’)? Selv om målet for en almendannende undervisning rimeligvis 
’kun’ er mellemste trin af disse, er det afgørende vigtigt at kunne understøtte en 
internaliserende bevægelse i undervisningen. Bagom disse formuleringer ligger 
også Schraw et al’s ((Schraw and Lehman, 2001) opsummering: ”A number of 
authors have proposed that initially fleeting situational interests may develop 
into long-standing personal interest… Very little is known about this 
developmental process even though it carries tremendous educational 
implications for educators who strive to promote long-standing interest in 
topics….” (p.46). Bevægelsen fra ‘situational interest’ til ‘longstanding personal 
interest’ er internaliseringsproblematikken påny, blot iklædt andre ord. Som det 
fremgår af citatet er forskningsspørgsmålet ikke nyt, men denne afhandling 
aktualiserer det. 

 
� Hvordan forhandler eleverne de forskellige kulturbarrierer? Hvordan hjælper  

man elever med at håndtere kulturbarrierer? Hvad er en hensigtsmæssig 
lærerrolle? 
Der er indlysende behov for kvalitative case-studier til at belyse selve 
forhandlingsprocessen af de grundlæggende kulturbarrierer. Ét relevant fokus 
(blandt mange) kunne fx være, om der er kønsforskelle i den måde 
kulturbarrierne forhandles på. Her kunne en hypotese være, at pigernes mere 
belastede forhold til fysik mindre skyldes kønsforskelle i kulturbarrierer end 
forskelle i måden at håndtere disse på (fx at piger i særlig grad stræber efter at 
handle i overensstemmelse med deres værdier). Behovet for at udvikle en/flere 
hensigtsmæssigt medspillende lærerroller vil blive uddybet nedenfor i afsnittet 
om de pædagogiske muligheder og perspektiver. 
 

� Komparative studier af fagkultur og fagspecifikke CBC’er – indenfor og på 
tværs af vidensfakulteter. 
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I afhandlingen sandsynliggøres det bl.a. via et komparativt pilotstudium i.f.t. 
biologifaget, at gymnasiets fysikundervisning er karakteristisk ved den 
skarphed, hvormed bestemte værditræk fremstår i fagets Ethos. En mere 
fyldestgørende undersøgelse kunne foretages med udgangspunkt i TESSA-
analyserammen. Perspektivet i at gøre dette er dobbelt: dels at skabe klarhed 
omkring, hvad der faktisk er undervisningsfagenes egenart – og dels 
tydeliggørelse og refleksion m.h.t., hvad fysikundervisningen kan lære af andre 
fag, fx det beslægtede, men anderledes elev-vellidte biologifag. Struktureret 
analyse af fagene i direkte samspil, fx indenfor de nye gymnasiefag 
Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) og Almen Studieforberedelse (AT), har 
her et stort komparativt potentiale. 
 

� Systemisk evaluering af reforminitiativer og udviklingsbestræbelser v.h.a. 
TESSA-analyserammen. 
Den analytiske ramme TESSA er designet til at strukturere og fastholde et 
multidimensionalt blik på fysik/naturfagsundervisningen. Derfor vil den også 
kunne bruges til en bredspektret kortlægning og evaluering af, hvorledes 
reformer og interventioner påvirker elevernes muligheder i 
naturfagsundervisningen. I den aktuelle situation vil det være relevant og 
interessant at undersøge, hvorledes fysik-i-samspil-i-AT adskiller sig fra fysik-
udenfor-samspil. En særlig mulighed ligger i at bruge TESSA-rammen til at 
undersøge, hvorvidt og hvorledes fysikfaget over tid ændres p.g.a. samspillet 
med andre fag. I afhandlingen antydes et sådant longitudinalt aspekt akkurat, 
via diskussionen af, hvorledes de eksterne rammer i dimensionen Struktur og 
Handlerum flytter sig i fysik fra Bk(1999) til Bk(2004).  

 
Endelig er det relevant at etablere specifik følgeforskning i forbindelse med, at 
denne afhandlings resultater søges omsat til forskningsbaseret udvikling af 
fysikundervisningen i gymnasiet. I næste afsnit vil jeg diskutere forskellige 
pædagogiske implikationer og perspektiver i relation til afhandlingens 
forskningsmæssige resultater. 
 

10.6 Pædagogiske muligheder og perspektiver med udgangspunkt i 
afhandlingens forskning 

Afhandlingens mål har hele tiden været at forstå (’Explanatory understanding’), 
hvorfor så mange unge afstødes af gymnasiets fysikundervisning. Men bag dette 
mål har der naturligt været en hensigt om, at indsigter fra forskningen skulle kunne 
bidrage til udvikling af faget. Allerede i kapitel 1 erklærede jeg en særlig interesse 
for at forbedre den store gruppe af unges forhold til fysikfaget, ud fra en forestilling 
om at dette også på længere sigt vil kunne mindske deres fremmedgørelse i.f.t. 
naturvidenskabelige islæt i deres personlige og samfundsmæssige liv. Heldigvis 
peger afhandlingens resultater på, at nogle faktorer og tiltag både vil kunne 
tilgodese dette dannelsesorienterede sigte og samtidig have gunstig indvirkning på 
rekruttering til A-niveau-fysik (og dermed et mere instrumentalistisk perspektiv).  
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I den følgende diskussion vil jeg redegøre for de umiddelbare muligheder og 
perspektiver jeg ser for, at afhandlingens forskning kan bidrage til udvikling af 
fysikfagets praksis. Det vil først og fremmest foregå ud fra ’et-holdningsmæssigt-
godt-fysikfag-for-alle’-perspektiv. Afslutningsvist vil jeg dog også perspektivere den 
del af forskningen, som specielt retter sig mod rekrutteringen til det valgfrie, 
videregående Fysik A.  
 
Afhandlingen peger med sit kulturelle perspektiv på værdier og værdiforskelle som 
afgørende for unges forhold til fysik. Spørgsmålet er altså, hvorledes de 
forskningsmæssige indsigter i unges generelle værdier, i Fysikfagets Ethos og i de 
grundlæggende værdimæssige kulturbarrierer mellem unge og fysikundervisning, 
kan komme eleverne og fysikundervisningen til gode.  
 
Lad mig dog først klargøre min opfattelse af forholdet mellem forskning og 
udvikling: lige så lidt som jeg tror, at man kan ’tanke læring på folk’, tror jeg på, at 
man kan udvikle nogen. I forlængelse af afhandlingens konstruktivistiske grundlag 
og kulturelle perspektiv ligger min mulighed for - som forsker - at udvikle praksis i 
at stille nye synsmåder til rådighed for aktørerne (primært lærerne), i at bringe 
mine forskningsmæssige konstruktioner og deres belæg i dialog med lærerne, i at 
udvikle værktøjer til at håndtere problemerne med, samt i at modellere 
hensigtsmæssige (efter min opfattelse) eksemplarer for pædagogisk handling (se 
fx HodsonII). I den sidste ende er det feltets aktører, der bestemmer i hvilken 
forstand og i hvilken udstrækning, der kommer udvikling ud af det.  
 
Indledningsvis vil jeg diskutere nogle pædagogiske muligheder og perspektiver, 
knyttet til selve værdioptikken og analyserammen TESSA. Sidenhen vil jeg 
forholde mig til pædagogiske implikationer af afhandlingens centrale afdækning af 
værdimæssige kulturbarrierer.  

10.6.1 Værdioptikken og TESSA-analyserammen i et pædagogisk 
udviklingsperspektiv. 
’At se fysikundervisningen med værdiøjne’ -  en ny synsmåde som udgangspunkt 
for generel og langsigtet udvikling af fysikundervisningen 
Afhandlingens værdioptik er ikke kun en forskningsmæssigt, men også 
pædagogisk og fagdidaktisk en ny og anderledes synsmåde. For mangen en 
fysiklærer vil såvel det generelle værdifokus som TESSA-rammens fremhævning 
af mere specifikke værdidimensioner, bl.a. Magt og Ideologi, formentlig forekomme 
overraskende, irrelevant - eller måske endda upassende.  
 
Fysiklærere er i almindelighed socialiseret til længst muligt at distancere deres 
professionelle faglighed (forskning og undervisning) fra enhver værdimæssig 
overvejelse. Langt størstedelen af lærerne er igennem en lang uddannelse 
indenfor akademisk naturvidenskab præget af Mertons’s CUDOS-normsæt. Ziman 
kalder  Disinterestedness  (‘D’et i CUDOS) en del af ‘naturvidenskabens attitude’ 
og skriver i fortsættelsen: ”Academic scientists are taugth to think of themselves as 
persons who know nothing, and care less, about social problems, who solve 
intellectual puzzles without reference to their practical significance, and who do 
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good automatically by producing valid knowledge that sometimes turns out to be 
useful” (Ziman, 2000, p.161).  
 
Der ligger således et stort udviklingspotentiale i slet og ret at få fysiklærerne til at 
se deres undervisning og eleverne i en værdimæssig optik118. Til sammenligning 
kan jeg nævne, at et stort udsnit af gymnasiets fysiklærere gennem et 
efteruddannelsesforløb (’HOT’, Center for Naturfagenes Didaktik, AU, 2002-2003) 
har fået mulighed for at se (problemer med) grundlæggende kognitive 
tankemønstre (Piaget-inspirerede) som anledning til gymnasieelevers kognitive 
problemer indenfor fysik. Efter tilbagemeldingerne at dømme har det for mange 
lærere været lidt af en åbenbaring/’øjenåbner’. Uden sammenligning i øvrigt, er 
denne afhandlings værdioptik et tilsvarende ambitiøst bud på at relatere 
gymnasiefysikkens affektive problemer til et mindre antal grundlæggende 
værdimønstre. Det antyder i hvert fald potentialet i den nye optik119.   
. 
Værdioptikken som bevidstgørelse om valg og muligheder i undervisningen: 
Værdioptikken og i særdeleshed TESSA opererer med bipolare værdidimensioner 
og bipolare indikatorer. For enhver praktisk undervisningsmæssig udmøntning er 
der praktisk taget altid et realisabelt alternativ. Når man har indset dette, bliver 
enhver aktuel udmøntning udtryk for et mere eller mindre bevidst (lærer)valg. 
Håndhævelse af fx ’objektivitet’ som en norm i fysikundervisningen er således et 
valg – som man kan tilvejebringe mere eller mindre holdbare begrundelser for 
(nogle sikkert relateret til ’fagets umistelige kerne’). Den udstrakte brug af 
lærerstyret klassesamtale er tilsvarende et valg – med tilsvarende gode og mindre 
gode begrundelser. Med bevidsthed om det mulige alternativ vil man fx kunne 
opdage, at der åbner sig reelle valg og handlemuligheder, hvor 
undervisningstraditionen tidligere har fremstået som eneste farbare vej. Ved at 
være opmærksom og reflekterende i forhold til den kontinuerte strøm af valg, som 
undervisningen stiller én overfor som lærer, vil man således kunne afdække 
mønstre og underliggende værdier bag de valg, man træffer.  
 
Bevidstheden om pædagogiske valg og reflektionen over gyldige begrundelser er 
centrale aspekter af lærerkompetence. Den kendte amerikanske 
professionsteoretiker D. Schön giver stemme til lærer-professionen som ’reflection-
in-action’, men påpeger samtidig behovet for metakognitiv ’reflection-on-reflection-
in-action’ (Schön, 1987). Dette sidste er, hvad afhandlingen lægger op til og 
fokuserer. 
 

                                              
118 Som absolut uvidenskabelig og anekdotisk ’evidens’ kan jeg anføre, at jeg her 20 år efter et 
efteruddannelseskursus om pige-drenge-bias i undervisningen, stadig kan huske, hvorledes det gav 
mig et nyt syn på min egen undervisning. Dét kom der faktisk udvikling ud af. 
119 En forventningsmodererende betragtning: Der er god grund til at tro, at også lærerne er ’guidet’ 
af deres værdier. Det betyder, at undervisningens kraftige kognitive orientering med pæn 
sandsynlighed også afspejler deres værdier. Hvis fysiklærerne således er kognitivt orienterede (og 
det tror jeg de er!), vil de (af værdimæssige ’årsager’) formentlig ikke være alt for motiverede for at 
tackle affektive problemer – og med en værdimæssig optik. Hvis det kommer dertil, vil det 
paradoksalt nok kunne ses som en bekræftelse på værdioptikkens anvendelighed! 
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Værdioptik og selv-evaluering: Lærernes bevidsthed om, at deres 
undervisningsmæssige valg også er værdiorienterede valg (i hvert fald når de 
anskues ud fra et elevperspektiv) kan skærpes ved at konstruere en selv-
evalueringsversion af TESSA til lærerbrug i tilknytning til deres egen 
fysikundervisning. Versionen skal selvfølgelig tilpasses lærermålgruppen (modsat 
den nuværende fagdidaktiske version), d.v.s. al fagdidaktisk indforståethed skal 
fjernes fra operationaliseringen, abstrakter skal erstattes med mere konkrete 
beskrivelser, dimensionernes poler skal måske formuleres som kraftfulde 
metaforer o.s.v. 
 
Værdioptikken som udgangspunkt for undervisningsplanlægning og differentieret 
fysikundervisning: 
Det fremgik af E-TESS-analysen i kapitel 8, at lærerne har et vist øje for elevernes 
faglige og kognitive forudsætninger. Der har endda i ny tid været systemiske 
forsøg på at screene disse elevforudsætninger ved indgangen til gymnasiet 
(Uddannelsesstyrelsen, 1999). Værdioptikken gør det fuldt ud lige så relevant at 
afdække elevernes værdimæssige forudsætninger – for efterfølgende at kunne 
bruge dette i undervisningens planlægning. Det vil være meget nemt at udforme en 
reduceret version af SVS til pædagogisk diagnostisk brug. Et sådant værdi-profil-
instrument vil rimeligvis indeholde 36 items – samt en simpel procedure for at 
aggregere scorerne for hver værdiorientering. Da den enkelte elevs værdiprofil i 
princippet er unik, er de samtidig et godt udgangspunkt for en designe en 
differentieret undervisning med størst mulig appeal til den enkelte.  
 
Værdioptikken og lærebogsudvikling: Afhandlingen har demonstreret, at man kan 
lave en værdimæssig TESSA-analyse af lærebøger i fysik – og at dette føjer en ny 
række af kvalitetsovervejelser til designet af en hensigtsmæssig lærebog. 
Analysen har også synliggjort, at en lærebog under normale omstændigheder ikke 
bare er et ’add-on’ til en i øvrigt uanfægtet fysikundervisning – men i allerhøjeste 
grad lægger sine bånd og struktureringer ind over den øvrige pædagogiske 
tænkning. På den måde er en værdireflekteret lærebog ikke kun et nyt materiale til 
undervisningen, men et bidrag til værdireflekteret udvikling af undervisningen.   

10.6.2 Et pædagogiske perspektiv på arbejdet med 
elevværdiorienteringer og værdimæssige kulturbarrierer – vejen til et 
’Holdnings-Optimeret Fysikfag-For-Alle’ (’HOFFA’) 

Gennem afhandlingen er der udviklet en progression med tre ’lag’ af resultater, der 
hver for sig i princippet kan bruges som udgangspunkt for udvikling af fysik i en 
affektivt gunstig retning: 
 

� de relativt specifikke prediktorer fra kapitel 5 peger på, at undervisningen med 
fordel kan udvikles på følgende punkter:  

o forbedr lærer-elev-relationen (’Personlig lærer-interesse’) 
o styrk elevernes oplevelse af at kunne ’klare faget’ (’Faglig selvopfattelse’) 
o begræns elevernes mulighed for at opleve fysikfaget som kedeligt, sært, 

anderledes (faktoren Omdømme). 
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� Efter den systematiske undersøgelse af de unges generelle værdistruktur (kapitel 
6) er det blevet muligt at se ovenstående prediktorer som special-tilfælde/specielle 
udtryk for, at unges forhold til fysikfaget betinges af fysikundervisningens samspil 
med unges mere grundlæggende værdiorienteringer. Overensstemmelse med 
disse værdiorienteringer synes at påvirke holdningen til faget positivt, mens 
uoverensstemmelse går ud over holdningen til faget. Bagud inklusivt lyder den 
mere generelle anbefaling til udvikling af fysikfaget herefter: 
”Undervis (længst muligt) i positiv overensstemmelse med elevernes 
værdiorienteringer og/eller undgå (længst muligt) at komme i konflikt med 
orienteringen mod: 

� Relationer (Samvær- og Identitetsorientering) 
� Autonomi-/selvorientering 
� Potensering 
� Videns-performance 
� De unges Egenverdener” 

 En fysikundervisning, der efterlever denne anbefaling, vil samtidig være i 
overensstemmelse med moderne motivationspsykologi (jf. konvergensen i 
beskrivelsen af menneskers rettethed, som omtalt ovenfor).  
 

� Med afdækningen af fysikfagets Ethos (kapitel 8) har det været muligt på 
systematisk vis at føre værdiorienteringerne og samspils-ideen tilbage til 
fysikfagets kontekst. Da samtidig den oprindelige CBC-forskning (som udgør en 
slags startsted for afhandlingen) peger på kulturelle uoverensstemmelser som de 
mest afgørende for unges forhold til naturfag får den mere målrettede 
rekommandation for et Holdnings-Optimeret Fysikfag-FOR-ALLE (’HOFFA’) 
følgende slutformulering: 
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ET HOLDNINGS-OPTIMERET FYSIKFAG-FOR-ALLE (’HOFFA’) 
- overordnede komponenter. 

 
� Grundlaget: øget lærerbevidsthed og –refleksion over værdiaspekter 

i.f.t.deres egen undervisning, samt kendskab til elevernes dominerende 
værdiorienteringer og de grundlæggende CBC’er 

� Undervisningsstrategier, der kan håndtere CBC’er: 
a. Minimér unødvendige værdimæssige kulturbarrierer mellem  faget 

og eleverne (jf. tidligere box med de 6 grundlæggende værdimæssige 
kulturbarrierer).  

� Afklaring: Hvilke kulturbarrierer kan man ’blive nødt til at leve 
med (i en eller anden udstrækning)? Hvilke aspekter af de 
forskellige kulturbarrierer har relation til en ’umistelig kerne’ af 
undervisningsfaget? 

� Afklaring i de tilfælde, hvor faget ikke kan flyttes: hvilke 
muligheder har man for at udfordre/og bevæge eleverne 
værdimæssigt – vel at mærke ’på den gode måde’ (fx via 
’autonomous acculturation’ (Aikenhead et al)) 

�  Afklaring: Hvad kan man konkret gøre for at 
’blødgøre’fysikfaget på de punkter, som problematiseres af 
kulturbarriererne? Her specificerer TESSA-
operationaliseringen for hver dimension en række indikatorer, 
som den enkelte lærer kan tage udgangspunkt i – og evt. 
yderligere konkretisere.  

b. Optimér elevernes mulighed for at forfølge deres Videns-
performance-orientering (For en ganske stor del af eleverne vil det 
være et holdningsmæssigt lift, at få lov til at opleve og vise, at de kan 
noget i fysik) 

c. Tydeliggør, begrund og støt bearbejdningen af CBC’er. 
d. (Gen)overvej fx følgende pædagogiske tilgange og aspekter – nu i 

lyset af CBC’er: frihedsgrader (bl.a. i eksperimenter), ’dialogisk 
undervisning’, ’autenticitet’ (samfundsmæssig, personlig), ’collaborative 
learning’ (fx i gruppe- og projektforstand), ’læringsfællesskaber’, 
formativt feedback, elevdemokrati….- og find på nye! 

e. Gå som fysiklærer mere aktivt og mere reflekteret ind i rollen som 
kultur- og relationsarbejder. 

� Undervisningsmaterialer, herunder lærebøger, som er 
værdireflekterede. 

 

 
HOFFA-konceptet har indbygget et antal ’afklaringer,’ som i lidt forskellig grad er 
foretaget i selve afhandlingen. Éen ting er, at afhandlingen har vist, at hvis man vil 
have et fysikfag, som ikke afstøder den store gruppe af elever, må man ’strække’ 
det traditionelle fysikfag længst muligt i retning af elevernes grundlæggende 
værdimønstre. Men det er fortsat til diskussion i alle relevante fora, hvor langt man 
kan, bør og vil gå i en sådan tilpasning af faget.  
 



. 

 309 

Ikke overraskende mener jeg personligt, at man kan og bør gå ganske langt for at 
forbedre de mange elevers forhold til fysikfaget. Uden at gå i nogen som helst 
detalje vil jeg personligt forfægte, at: 
 
� Fysikundervisningens konflikt med unges Relations- og Samværsorientering er 

langt henad vejen unødvendig. Den nuværende barriere kan reduceres 
væsentligt, såfremt lærerne erstatter deres overvejende objektivistiske og evt. 
mentalt-konstruktivistiske læringssyn med mere sociale og 
fællesskabsorienterede varianter (social-konstruktivisme eller praksislæring, fx 
Wenger, Crawford). Dertil kommer, at lærerne skal anerkende, at 
læreprocesserne i faget i dén grad er vævet sammen med – og måske endda 
underlagt – de unges identitetsprocesser. Først når disse to kameler er slugt, vil 
lærerne kunne se det meningsfulde i at planlægge undervisningen med øje for 
fællesskab og samvær – og først da vil fysiklærerne kunne træde i karakter 
som de relations- og kulturarbejdere de også bør være.  

 
� Fysikundervisningens kommunikative afsnøring af de unge er unødvendig. Kun 

det bekendgørelsesfastlagte krav om, at eleverne skal kunne kommunikere i 
fagsprog om fysiske problemstillinger lægger et uundgåeligt bånd på, hvordan 
der (i perioder) kommunikeres.  

 
� Fysikundervisningens Epistemologiske Lukkethed kan blødgøres – men ikke 

elimineres. Donnelly diskuterer bl.a. fysikfagets epistemiske praksis i nyere 
curriculumreformtiltag, hvor elevernes egne undersøgelser vægtes (’the inquiry 
strand’). Her ser han en spænding mellem to mere eller mindre uforenelige 
positioner: på den ene side, at ”’Inquiry’ must lead to the established scientific 
corpus, or something consistent with it. It must also affirm that corpus in other 
senses, by drawing on and acknowledging it” – og på den anden : “The 
possibility of creativity, criticality, independence….’Inquiry’ must somehow 
emulate this quality of openness if it is to be, in the present-day formulation, 
‘authentic’, and appeal to and promote that involvement of a ‘humanistic ‘self’..” 
(Donnelly….p.774). Altså tilsyneladende en uundgåelig konflikt mellem den 
funktion eksperimentelt arbejde (ifølge Donnelly) må have i fysikundervisningen 
og en åbenhed, der imødekommer elevernes orientering mod Autonomi-
/selvorientering. Her mener jeg imidlertid, at Donnelly er blind for sin egen 
præmis – som han først blotlægger i artiklens allersidste lille afsnit (p. 781): 
”..the need for rehabilitation of the legitimacy of the natural sciences understood 
as a body of knowledge..”. Hvis man som Donnelly fokuserer på 
naturvidenskabens produkter som det legitime læringsmål, så er der da en 
konflikt mellem at ville åbne for elevernes autonome undersøgelser m.m. og 
samtidig ville sikre sig, at de får ’de autoriserede resultater’ (afhandlingens 
’Organiserede Konfirmation’). Hvis derimod man tilsigter, at det eksperimentelle 
arbejde skal lære eleverne naturvidenskabelige processer – eller at det skal 
lære eleverne noget om naturvidenskab – så ser konklusionen helt anderledes 
ud! Med et passende mål for det eksperimentelle arbejde vil man både kunne 
arbejde autentisk i naturvidenskabelig forstand og personligt autentisk. Der er 
bestemt ikke nogen nødvendig konflikt.  
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I dét omfang fysikkens veletablerede produkter faktisk er et mål for 
undervisningen, er der en uundgåelig tendens til indholdsmæssig ’closure’. I 
disse tilfælde er det desto vigtigere, at anvende åbnende tilegnelsesformer  (fx 
dramatisering, formidlingsopgaver, ’take-home’-projekter m.m.). Derved 
mindskes kulturbarrieren i hvert fald i.f.t. de autonomi-orienterede unge. 
  

� Fysikundervisningens Eksklusive lærer-Magt kan klart blødgøres – eleverne 
kan være medbestemmende omkring det meste. Lærerens kompetencer og 
ansvarlighed som faguddannet ressourceperson behøver ikke at udfoldes 
indenfor et vidensmonopol.  

 
� Fysikundervisningens Anderledeshed i forhold til elevernes Egenverden–

orientering udgør i nogen grad en uomgængelig kultur barriere.   
Det er relativt ukompliceret at tilvejebringe objektiv livsverdensrelevans af 
undervisningens indhold. De mange forskellige STS-curricula er rimelige belæg 
for denne påstand. Det er imidlertid sværere at sikre sig, at indholdet samtidig 
får subjektiv relevans for eleverne – specielt hvis undervisningen qua sit 
epistemologiske grundlag i øvrigt signalerer fremmedhed. Personligt har jeg 
svært ved at forestille mig en fysikundervisning, som ikke på en eller anden 
måde (fx italesat og perspektiveret) udfolder en grad af Empirisme120, Induktion, 
reduktionisme, kausalitet, valideringsmål og -procedurer (fx intersubjektivitet, 
som et videnskabsfilosofisk antageligt alternativ til  ’Objektivitet’), samt 
generalisering og generaliserende symbolske repræsentationer (ikke 
nødvendigvis traditionelle formler med med matematiske symboler). Især de 
sidste aspekters systematiserede bestræbelse på at overskride det subjektive 
og det lokale kommer fysik – både videnskabsfaget og skolefaget – er på 
konfliktkurs med ’fremmedhedsafvænnede’ elevtyper.  

 
� Fysikundervisningens Kognitive motivationstænkning er ikke et must. Der er 

ingen tvivl om, at fysikken som disciplin og skolefag først og fremmest er af 
kognitiv natur – udtryk for en kognitiv måde at gribe verden på (modsat fx den 
poetiske og den religiøse måde). Men: at man skal beskæftige sig med 
kognitive aspekter af en verdensbeskrivelse, betyder ikke nødvendigvis, at 
motivationen for dette arbejde skal være kognitiv. Motivationen kunne være en 
oplevelse af skønhed, en følelse af fællesskab, spænding o.s.v. Alle disse 
affektive undervisningsmotivationer kan indarbejdes i undervisningens afvikling 
uden i øvrigt at anfægte undervisningens (kognitive) indhold.   

 
Det er således min opfattelse, at samtlige kulturbarrierer vil kunne mildnes eller 
direkte elimineres. Jeg er heller ikke i tvivl om, at en sådan drejning af 
fysikundervisningen vil være (endnu) et eksempel på ’humanizing science 

                                              
120 Det engelske ’Science for Public Understanding’-curriculumprojekt (AQA…Millar  ) var i første 
udformning aldeles uden eksperimentelt indhold. Den systematiske evalueringsrapport Breaking the 
Mould (Duschl et al…) mere end antyder, at dette ikke var god ide – i særdeleshed ikke ud fra et 
perspektiv, hvor elevernes holdning til faget er i fokus. 
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education’ (Donnelly, 2004)121. Til gengæld er jeg nok mere optimistisk end fx 
Donnelly, som afslutter med følgende betænkelighed: ”science curricular reform 
[’inquiry strand’ og STS] risks weakening the founding and distinctive educational 
purpose of science in the curriculum (p.781). En reflekteret ’rekonstruktion’ af 
fysikfagsundervisningen vil efter min mening ikke kunne true naturfagenes distinkte 
bidrag til almendannelse og studieforberedelse, lige så lidt som det vil være en 
misrepræsentation af naturvidenskaben som sådan. Grundlæggende er al 
uddannelse af humanistisk natur, så selvfølgelig må et skolefag betjene sig af 
’humanistic approaches’ (Donnelly med reference til Jarrett (Jarrett, 1973). Det er 
der i sig selv ikke noget fordækt i. Fysikfagets problem og fysikdidaktikkens 
udfordring er, at netop at skabe den bæredygtige syntese af en humanistisk tilgang 
til undervisning, naturvidenskabens produkter – lukkede og veletablerede, 
naturvidenskabelige processer – åbne, men norm-satte og viden om 
naturvidenskab - perspektiver og problemer. Og vel at mærke en syntese, som 
både elever og samfundet kan være tjent med. Kun naturvidenskabens 
imponerende evne “to achieve closure  in relation to knowledge claims” 
(Donnelly…)og dermed den fyldige stak af ’afklarede’ vidensprodukter frembyder 
en indbygget konflikt i.f.t. en yderligere humanisering af fysikundervisningen. 
 
I naturlig forlængelse af afhandlingens kulturelle perspektiv og dokumentationen 
for kulturbarrierernes betydning for unges forhold til fysik peges der på, at 
fysiklærere må udvikle sig til også at fungere som kulturarbejdere i mødet mellem 
elever og fysikfaget. Udvikling af den tidligere omtalte værdi-optik er selvfølgelig en 
absolut nødvendig forudsætning for dette arbejde. Derudover er der en række 
pejlemærker for, hvad dette fag-relaterede kulturarbejde indebærer. Donnelly 
fremfører således: “At a pedagogic level it seems likely that science 
teachers pursuing this course have a good deal to learn from teachers in the 
humanities…” (p.780). På nogle punkter er dette synspunkt indlysende rigtigt - 
specielt måske i.f.t. at udfolde et humanistisk syn på selve det at undervise. Mere 
konkret vil fysiklærere med stor fordel kunne lære af humanistiske læreres evne til 
at håndtere kontingens, relativisme og ’ideas-about-ideas’. Alt sammen 
komponenter, som er uundværlige i et fysikfag, som vil større åbning (fx 
diskussioner) og explicitering af ’ideas-about-science’. I evalueringsrapporten fra 
det engelske ‘AS Science for Public Understanding’-curriculum-reform-tiltag 
fremhæves håndtering af netop disse aspekter som problematiske for engelske 
science-lærere:   
”our findings suggest that teachers have found it difficult to break free of the 
modes of interaction with students which are acquired by teaching standard 
science courses. Too many lessons were observed where explaining the science 
predominated, to the detriment of exploring other aspects of science, in particular 
the ideas-about-science component…” (Osborne et al., 2002 p.9)122. 
 

                                              
121 Først og fremmest ved at rette sig ind efter et ’autonomous Self’ og tilstræbe en Egenverdens 
’Meaningfulness in Subject Matter’. Disse er to af de væsentlige karakteristika, som Donnelly 
fremhæver for det humanistiske curriculum. 
122 Den første evalueringsrapport fra Almen Studieforberedelse i det reformerede gymnasium 
belyser ikke disse forhold.  
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Hvad angår de mere (fag)specifikke aspekter vedrørende håndtering af 
værdimæssige kulturbarrierer, må man indlysende søge sine pejlemærker 
andetsteds. Mest udfoldet ser man en diskussion af kulturreflekterede lærerroller 
indenfor naturfag hos Jegede et al (Jegede and Aikenhead, 1999). Denne er ekstra 
relevant her, idet den foretages indenfor det oprindelige CBC-forskningsprogram. 
Derfor ses den hensigtsmæssige lærerrolle også i relation til forskellige 
elevkategorier og grader af CBC. Forfatterne udskiller behovet for tre 
kulturmedierende lærertyper, som de anskueliggør med metaforer: Mesteren (i en 
opdateret forståelse af mesterlære-begrebet (Nielsen and Kvale, 1999), Jegede et 
bruger rollekarakteristikken ’coaching apprentices’, p.51), Rejseagenten (’travel 
agent culture broker’) og Rejselederen (’tour guide culture broker’). For at blive i 
metaforerne kan man sige, at Mesteren indfører sit segment af lærlinge til den 
kultur, som de ønsker at gøre til deres - også i et mere langsigtet perspektiv. 
Rejseagenten fremhæver bemærkelsesværdige ting, samt bistår med kort og 
transport, så mere selvstændige elever selv kan udforske det kulturelle landskab. 
Endelig laver Rejselederen en ’guidet’ tur, hvor de mest barrierebelastede elever 
assisteres ved forhindringerne. Jegede & Aikenhead anfører en række mere 
specifikke ’teaching strategies for culture brokers’  - samtidig med kommentaren 
”Many specific teaching strategies for culture brokers have yet to be identified’ 
(p.56). Nærlæsning af de mere explicitte pejlemærker for den kulturarbejdende 
fysiklærer tydeliggør, at mange af de hidtidige erfaringer og operationaliseringer af 
’culture broker’-begrebet indenfor naturfag primært er gjort i.f.t. kulturbarrierer 
mellem naturfag og elever, som p.g.a. race, etnicitet, religion har et ganske 
anderledes verdensbillede end den vestlige fysik. Kulturarbejdet i forbindelse med 
fysikkens Anderledeshed har derfor kun delvist samme karakter, og der er i høj 
grad behov for at udvikle kulturarbejderrollen med henblik på en vestlig, 
senmoderne ungdomskulturkreds.  

10.6.3 Et pædagogisk perspektiv på afhandlingens resultater 
vedrørende rekruttering af elever til videregående fysikkurser. 
Afhandlingens resultater giver først og fremmest et billede af forskellige 
elevgrupper – og den relative sandsynlighed, hvormed man vil kunne rekruttere 
dem til videregående fysikkurser (Fysik A i gymnasiet og Fremtidige 
uddannelsesplaner). I den forstand kan afhandlingen bruges til instrumentel 
targeting af en ekstraordinær rekrutteringsindsats.  
 
Afhandlingens undersøgelse viser, at den nuværende skare af faktiske Fysik(A)-
vælgere mestendels er drenge (75%) med meget få kulturbarrierer i.f.t. faget 
Resultaterne godtgør, at antallet af kulturbarrierer en elev har, er en glimrende 
indikator for valget af A-niveau-fysik. Denne gruppe har således typisk kun én af 
slagsen. Det betyder, at mange af dem kommer fra et hjem, hvor mindst én af 
forældrene har uddannelse/job indenfor naturvidenskab eller teknik. Samtidig er 
deres valg af Fysik A i høj grad koblet til fremtidsmuligheder og uddannelsesplaner 
indenfor det teknisk (38%)-naturvidenskabelige (23%) område. Kombinationen af 
en habitusprægning hjemmefra og et uddannelses-/karriereperspektiv er ganske 
hyppig – og formentlig i én eller anden grad kausal. Med øje for disse 
omstændigheder er det måske ikke så overraskende, at en ganske betydelig andel 
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(knap 30%) af Fysikvælgerne har truffet dette valg på trods af, at de ikke er 
synderligt interesserede i fysikfaget ved slutningen af 2.g.  
Eleverne i denne gruppe er ikke på kant med fysikkens tænkemåder og 
vidensideal, er relativt fordybelsesorienterede og utypisk glade for ’hard-core’-
indhold (beregninger, forklaringer og teknik). Det antyder i hvert fald, at de som 
gruppe ikke har de store grundlæggende, værdimæssige barrierer i.f.t. fysikfagets 
Anderledeshed (i epistemologisk og indholdsmæssig forstand) og Kognitive 
Motivatorer. Indtrykket (som i den grad er bestyrket af 45 interviews med 3.g’ere, jf. 
oversigten i bilag til indledningen) er, at vi her står overfor en relativt nøjsom og 
traditionsbundet elevgruppe, som har langt flere indholdsmæssige end 
formmæssige forventninger til undervisningen.  
 
Afhandlingen indkredser en tilsvarende stor gruppe af Potentielle Fysikvælgere, 
som det mest indlysende bud på et ekstra/alternativt rekrutteringsgrundlag for 
fysik. Disse elever angiver at ville have valgt fysik, såfremt de blot havde haft en 
ekstra valgfagsmulighed. Givet er det i hvert fald, at de Potentielle Fysikvælgere, 
hvad angår ’holdning til’ fysik og antallet af (eksplorative) kulturbarrierer, næsten er 
lige så velvillige i.f.t. faget som Fysikvælgerne. For godt 40% af gruppens elever er 
uddannelsesplanerne også tonet i retning af naturvidenskab og teknik, men nu blot 
ligeligt fordelt mellem disse (og med mulighed for, at der er tale om andre typer af 
naturvidenskabelige uddannelser). Med matematik som et tilsyneladende 
’stensikkert’ A-niveau-fag (93%) er det fristende at udpege fysiks reelle rivaler i 
kampen om elevernes gunst som 2. valgfag til at være: engelsk (31%), kemi (23%) 
og musik (16%). Der er således ikke udelukkende tale om, at gå på skovhugst 
internt blandt naturfagene. Undervisningsmæssigt er der en gennemført tendens til 
’blødere værdier’ i denne elevgruppe end hos Fysikvælgerne:  de er således mere 
humanistiske i deres vidensideal, mere ’frelser’-orienterede, oplever flere 
følelsesmæssige barrierer i.f.t. fysik og opprioriterer et perspektiverende indhold, 
hvor fysiks menneskelige sider træder frem. Det peger på større værdimæssige 
CBC’er i.f.t. fysikkens Anderledeshed. Derudover indikeres det, at elevernes 
Autonomi-/selvorientering er særlig udtalt (tendens til opprioritering af selvstændigt 
arbejde og eksperimenter). De værdimæssige forskelle afspejler ganske godt, at 
pigeandelen i gruppen er oppe på 50%. Med en voksende pigeandel vokser også 
orienteringen mod relationer og nedtoningen af aspekter af potensering og videns-
performance (jf. de kønsspecifikke forskelle i topprioriterede værdier, kapitel 6). 
Konklusionen må være, at man ikke skal omkalfatre fysikundervisningen aldeles 
for at tilnærme sig denne elevgruppe, men at man nok med fordel kan tone 
undervisningen i retning af en mere ’humanized science education’.  
 
De resterende tre elevgrupper (med ca. 75% af eleverne!) er (som grupper 
betragtet) mere eller mindre  tvivlsomme ud fra en rekrutteringsperspektiv. 
Grupperne af ’Fysik-outsidere’ og ’Anderledes & Kvikke’ har reelt fravalgt faget – 
indikeret af et næsten maximalt antal (eksplorative) kulturbarrierer. Det ligner 
således spild af god energi at forsøge at ’omvende’ fx ’høje’/kvikke 
samfundsfagsvælgere til et Fysik-A-valg. Gruppen af ’Mellemfornøjede, 
Middelelever’ er numerisk stor nok til at være interessant – og vurderet ud fra 
antallet af (eksplorative) kulturbarrierer er der da også en vis sandsynlighed for at 
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rekruttere sådanne elever (op mod 10%). Antallet af kulturbarrierer indikerer 
imidlertid samtidig, at grænseoverskridelsen til faget vil være hasarderet 
(’hazardous CBC’). Sandsynligheden for, at et evt. uddybende møde med faget 
bliver ulykkeligt, er stor – og i et videregående uddannelsesperspektiv er der en 
forøget sandsynlighed for frafald. En habitusprægning fra familiebaggrunden i 
retning af fysik er formentlig det bedste bud på en faktor, der vil kunne stabilisere 
deres forhold til fysik.   
 

10.7 Afsluttende bemærkninger 
 
”Find og I skal søge” 
(digteren Benny Andersen, ’Vendinger’, 1991) 
 
Noget af værdi har jeg vel fundet – måske endda noget som flytter forskningen en 
inciterende nanometer - og som på sigt kan bidrage til, at eleverne får en bedre 
oplevelse ud af deres møde med fysikfaget. I hvert fald er det et lønligt håb. 
 
Under alle omstændigheder er en lang afsøgning ved at være til ende. Uden at 
være tilendebragt. Det gælder jo, at ikke så snart har man fundet ét svar, før netop 
dette svar sender én afsted i en ny søgen. Som det er fremgået af dette sidste 
kapitel, er der masser af uddybende og videregående spørgsmål vedrørende 
unges forhold til fysik, som trænger sig på til fortsættelsen. For ikke at snakke om 
opfølgende udviklingsprojekter, endnu ubearbejdede data o.s.v. 
 
Det må imidlertid blive i en evt. fortsættelse. Her og nu skal der sættes punktum.    
Tilbage er kun at sige tak til enhver læser, som fulgte med helt hertil.    
 
 
 
 
 

Lars Brian Krogh 
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unges forhold til fysik.  
 
 

Bilag til Indledning: Oversigt over egne del-undersøgelser som 
har relevans for dette studium af unges forhold til fysik. 
 
Nedenfor giver jeg en skematisk og kronologisk oversigt over de relevante 
delstudier. Skemaet angiver de overordnede tematikker/forskningsspørgsmål, 
væsentlige metodiske træk, samt en præcisering af i hvilken udstrækning det 
enkelte delstudium indgår i nærværende ph.d.-afhandling. De centrale elementer 
er fremhævet med fede typer i kolonnen ’Bidrag til denne afhandling’.  
 
Der knytter sig en række kommentarer til skemaet. 
 
For det første udvælgelsen og inddragelsen af de relevante bidrag: Det er klart, 
at afhandlingens overordnede problemformulering ’Cultural Border Crossings i 
naturfagsundervisningen – unges forhold til fysik i et kulturelt perspektiv’ har 
været det ultimative filter for udvælgelsen. Da hverken delundersøgelserne 1. 
eller 2a. er tænkt i termer af kulturbarrierer falder de relativt uproblematisk ud af 
opgavesammenhængen. Delundersøgelse 3 ’Elevinterviews (2001)’ falder 
derimod væsentligt indenfor den aktuelle problemformulering. Materialet er 
imidlertid så omfattende, at det i princippet kunne bære eet separat ph.d.-arbejde 
– og iøvrigt vil det bedst kunne udfoldes på egne præmisser. Da det øvrige 
materiale skønnes tilstrækkeligt, og for at fastholde størst muligt fokus i 
afhandlingen, har jeg valgt at tildele elevinterviewene en ydmyg rolle i denne 
sammenhæng.   
 
De mest centrale bidrag til afhandlingen er den eksplorative undersøgelse af 
forskellige typer af kulturbarrierer og disses mulige betydning for unges forhold til 
fysik (delundersøgelse 2B), samt en mere systematisk undersøgelse af typen 
’værdiorienterede’ kulturbarrierer (delundersøgelserne 5A og 5B). Der er en klar 
rød tråd mellem disse delundersøgelser, idet den første explorative peger på, at 
værdiorienterede kulturbarrierer kan være blandt de allermest betydningsfulde 
faktorer, der virker ind på unges ’forhold til’ fysik. De værdibarrierer, som indgår i 
undersøgelsen, udgør på ingen måde et fuldstændigt sæt, ligesom de heller ikke 
udspringer af et eksplicit teoretisk grundlag. Derfor er det indlysende at lave et 
mere systematisk og teoretisk forankret studium af værdiorienterede 
kulturbarrierer. Tilgangen til at studere kulturbarrierer er imidlertid forskellig i den 
explorative, henholdsvist den systematiske del: i den første operationaliseres 
samspillet elev vs. naturfagsundervisningen på integreret form i det enkelte item. 
I den systematiske del studeres elevernes generelle værdier og værdierne i 
naturfagsundervisningen hver for sig. Derfor de to adskilte delundersøgelser (5A 
og 5B). Først ved samkøringen af disse undersøgelser bliver det muligt fra en 
slags ’first principles’ at udpege de potentielt mest betydningsfulde 
værdiorienterede kulturbarrierer.  
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Bilag til indledning: Oversigt over egne del-undersøgelser, som har relevans for dette studium af 
unges forhold til fysik.  
 
 
For det andet den metodiske diversitet: Kvantitative undersøgelser dominerer 
afhandlingen (væsentligst via delundersøgelserne 2A og 5A). Men: der indgår 
også empirisk lærebogsanalyse (del 5B), interviews og allehånde elevmaterialer 
(undervisningsevalueringer,essays m.m) (del 4), samt egentligt analytisk arbejde 
(del 5B). Det er derfor væsentligt for mig og for afhandlingen, at der etableres et 
fælles paradigmatisk og teoretisk grundlag for de diverse metodiske udspil. Jeg 
håber, at jeg med diskussionerne i kapitel 3 og 4 har tilvejebragt en sådan 
bæredygtig ramme, så delundersøgelserne kan anskues som en 
sammenhængende bestræbelse, ud fra en ’Unity Thesis’ (1 p.29).  
 
Og endelig, for det tredie, deklarationen af og dokumentationen for de enkelte 
delstudier: Da delstudierne 1. og 2A ikke er centrale for afhandlingen, og da de 
allerede er rapporteret andetsteds, vil jeg undlade at deklarere dem yderligere i 
denne sammenhæng. Her vil jeg henvise evt. interesserede læsere til de 
netbaserede rapporter (2,3) og til afhandlingens bilagsektion, hvor 
spørgeskemaet til ’GFIII-undersøgelsen’ (2A og 2B på integreret form) findes. 
Hvad angår det sidste relativt marginale delstudium med ’Elevinterviews (2001)’ 
(punkt 3 i skemaet) vil jeg heller ikke foretage yderligere uddybning1, dog findes 
guides for de semi-strukturerede interviews i bilag.  
De resterende delstudier og deres metodiske forhold vil blive deklareret og 
dokumenteret i de kapitler og den sammenhæng, hvor de først anvendes. Jeg 
har valgt denne løsning ud fra en forestilling om, at størst mulig overskuelighed 
opnås  - i en metodisk divers situation – når de enkelte metodiske udspil 
anbringes i deres relevante kontekst.  

Delstudium  
(titel & år) 

Forskningsspørgsmål Metodisk Bidrag til denne 
afhandling: 

Uddybende 
oplysninger: 

                                            
1 Måske med undtagelse af reflektioner omkring forskellige metoders muligheder og 
begrænsninger i forhold til at undersøge unges værdier, evt. et særligt bilagsafsnit. 

1. GFII-undersø-
gelsen (1999): 

 
”Undervisningsstil og  
læringsudbytte – en 
undersøgelse af 
fysikundervisningen i 
1.g”” 

- Deskriptivt: Hvordan 
undervises der i fysik i 
1.g?, Hvilket udbytte 
(affektivt, fagligt) får 
eleverne af 
undervisningen?, Hvad 
er lærernes oplevelse af 
egen undervisning? 
 
- Analytisk: Er det muligt 
at identificere bestemte 
mønstre af undervisning 
og lærerinteraktion 
(=’undervisningsstile’)? 
Er der en sammenhæng 
mellem undervisningsstil 
og elevudbytte? 

- Kvantitativ 
spørgeskemaundersøgelse 
omfattende: 

 Elevspørgeskemaet 
om fysikunder-
visningen, læreren 
og deres oplevelse 
af disse.  

 Lærer 
spørgeskema om 
deres undervisning, 
dennes mål og 
deres tilfredshed m. 
egen undervisning. 

 Elevtest med et mix 
af 
forståelsesorientere
de opgaver 

Undersøgelsen er ikke 
central for denne 
afhandling.  
Men: 
I kapitel 8 laver jeg en 
karakterisering af 
grundlæggende 
værdiorienteringer i 
fysikundervisningen, 
med udgangspunkt i et 
nyudviklet 
analyseredskab ’The 
Ethos of School Science 
Analysis’ (’TESSA’). 
Relevante elevdata fra 
GFII indgår som en del 
af grundlaget for en 
empirisk positionering af 

Se rapporten af 
Krogh & 
Thomsen (2) 
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 den faktiske 
undervisning langs 
analyseredskabets 
dimensioner.  
 

 
- Sample: Et repræsentativt 
udvalg, bestående af 100 
1.g-fysikklasser i Stx: 
N(elev)=2247 og 
N(lærer)=100.  
 

2. GFIII-
undersøgelsen 
(2000): 

 
”Fysikundervisning, 
kulturbarrierer og 
elevudbytte ved 
slutningen af 2.g” 
 
 

2A. Opfølgning på 
GFII-undersøgelsen: 
”Hvordan gik det så med 
fysikundervisningen og 
elevernes udbytte?” 
 
2B. Eksplorativ 
undersøgelse af 
kulturbarrierer 
(Cultural Border 
Crossings) og 
elevtyper: 
• Hvordan studere 

attitudes i et 
kulturelt perspektiv? 

 Hvilke typer af 
Cultural Border 
Crossings 
forekommer 
hyppigt? 

 Hvilke typer af 
Cultural Border 
Crossings er mest 
betydningsfulde for 
elevernes ’holdning 
til’ og evt. tilvalg af 
fysik? 

 Hvor 
betydningsfulde er 
disse Border 
Crossings i forhold 
til personlige 
variable og andre 
faktorer i 
klasserummet? 

 Væsentlige 
elevtyper af 
relevans i forhold  til 
at forstå elevers 
holdning og 
handling i relation til 
fysikfaget? 

 

- Kvantitativ 
spørgeskemaundersøgelse 
 
- Longitudinalt i forhold til 
GFII 
 
Sample: Elever fra et 
subset på 43 klasser af 
GFII-samplet . N=789. 

- Del A indgår på 
samme måde, som 
GFII. 
 
 
 
 
 
- Del B er en væsentlig 
del af afhandlingen. 
Kapitel 5 vil redegøre i 
større detalje for 
undersøgelsen og 
dens resultater. 

- Del A: Se 
rapporten af 
Krogh et al (3)  
 
- Del B: 
spørgeskemaet 
foreligger som 
bilag til 
afhandlingen. 
    
- De 
væsentligste 
resultater i.f.t. 
Cultural Border 
Crossings er 
nyligt 
publiceret i 
International 
Journal of 
Science 
Education  (4) 

3. Elev-interviews 
(2001):  

 Hvordan ser 
eleverne sig selv i 
forhold til fysikfaget 
– og i forhold til 
gymnasiet? 

- Kvalitative interviews, 
narrative OG reflekterende.   
”semi-strukturerede”. 

Delundersøgelsen er 
ikke central for 
afhandlingen her.  
 Ca. 45 min. pr elev.  (”Fagligt selvværd, 

 I den aktuelle 

 Forskellige 
varianter af det 
semi-
strukturerede 
spørgeskema 
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Bilag til indledning: Oversigt over egne del-undersøgelser, som har relevans for dette studium af 
unges forhold til fysik.  
 
 

Sample:  En elevgruppe fra 
6 klasser indenfor GFII- og 
GFIII-samplet blev 
interviewet, nu som 3.g’ere. 
Maximal diversitet var 
udvælgelseskriteriet.  

lærerrelationer og 
værdiorienterede 
barrierer i 
fysikundervisningen? 
– 3.g’eres 
perspektiv”). 
 

 Hvilken oplevelse af 
fagligt selvværd, 
lærerrelationer og 
værdier har 
eleverne i forhold til 
fysikfaget? 

 Hvilken betydning 
tillægger eleverne 
disse faktorer – for 
deres forhold til 
faget? 

 

N=45. 

sammenhæng er 
undersøgelsen 
sekundær i forhold til  fx 
GFIII, del B: den vil kun 
blive brugt fragmentarisk 
til at give ”stemme”, 
substans eller afklaring i 
forhold til 
sammenhænge 
erhvervet ad andre veje.  
 

findes som 
bilag til denne 
denne 
afhandling. 

4. Participant-
Research 
(2003-2005) 

-  Der foreligger et stort og 
meget diverst empirisk 
materiale (interviews, 
løbende 
undervisningsevalueringer, 
elev-essays & opgaver, 
elevmalerier, 
karakterfortegnelser, fag-
tilvalg…..) fra dette forløb.  

Dele af materialet vil i 
denne kontekst blive 
brugt til at: 

Ikke tidligere 
beskrevet 

 Hvordan ser unge 
deres egne værdier 
– og værdierne i 
hjemmet, skolen og 
kammeratskabs-
gruppen? 

Een fysikklasse i 
1.g og 2.g, 
Marselisborg 
Gymnasium. 

• Validere survey-
undersøgelsen af 
unges værdier (se 
nedenfor)  Hvilken 

sammenhæng er 
der mellem unges 
generelle 
værdiorienteringer 
og deres adfærd og 
vurderinger i den 
konkrete 
fysikkontekst? 

• Undersøge, i 
hvilken 
udstrækning unge 
faktisk overfører 
deres generelle 
værdier til den 
situerede praksis i 
naturfagsunder 

 
Sample: matematiske 
gymnasieelever  (25-28 
stk., antallet vekslende 
p.g.a. udmeldinger, men 
gennemgående med ligelig 
kønssammensætning) fra 
det socialt bedre-stillede, 
urbane Århus. 

 Hvordan arbejde 
med værdier i 
fysikundervisningen 
– og elevernes 
oplevelse af 
varianter af dette 
arbejde? 

• Diskutere og 
perspektivere de 
pædagogiske 
konsekvenser og 
handlemuligheder 
i tilknytning til 
”Cultural Border 
Crossings”. 

Ikke tidligere 
publiceret. 

- kvantitativ undersøgelse: Denne undersøgelse 
er særdeles central for 
afhandlingens 
’hovedspor’. 

5A. 
”Gymnasieelevers 
overordnede 
værdier – samt 
deres forestillinger 
om uddannelse og 
fremtidige jobs”. 
Empirisk 
undersøgelse (dec. 
2004-jan. 2005). 

• Hvilke værdier 
anser urbane elever 
i det almene 
gymnasium for 
ledetråde i deres 
personlige liv? 

 Generelle værdier 
undersøgt med det 
validerede og 
anerkendte instrument  
Schwartz Value Survey 
(5) • Hvilke mønstre af 

værdier tegner sig 
som de vigtigste for 
disse elever, d.v.s. 
hvad er det 
værdimæssige 
grundlag som først 
og fremmest må 
anses at 
gennemtrænge og 
guide deres  
evalueringer og 
handlinger? 

 
 unges forestillinger om 

uddannelse og 
fremtidige jobs kortlagt 
med kraftig inspiration 
fra ROSE-instrumentet 
(6). 

Århus. 
      
 

 
Sample:  
370 elever fra 5 forskellige 
gymnasier i urban Århus. 
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Bilag til indledning: Oversigt over egne del-undersøgelser, som har relevans for dette studium af 
unges forhold til fysik.  
 
 

• Hvordan er 
sammenhængen 
mellem de unges 
generelle værdier 
og deres 
forestillinger om 
uddannelse og jobs. 

 

 

Ikke tidligere 
publiceret. 

- Analytisk arbejde i relation 
til de tre mest anvendte 
fysiklærebøger i det danske 
gymnasium. 

 Er det muligt at 
opstille en analytisk 
ramme til at 
indfange væsentlige 
værdier i 
naturfagsundervisni
ngen (”The Ethos of 
School Science”)? 

Arbejdet med at 
udvikle 
analyserammen 
’TESSA’ – og 
anvendelsen af denne 
til at karakterisere 
lærebøger er et 
centralt element i 
afhandlingen. Da 
lærebøger indgår som et 
centralt element i 
naturfagsundervisningen 
vil en karakterisering af 
lærebøgerne være et 
væsentligt bidrag til 
empirisk positionering af 
”The Ethos of School 
Science”. 

5B. 
“The Ethos of 
School Science 
(’TESS’) - herunder 

Lærebogen 
som bærer af 
værdier” 

      (medio 2005).  
  Hvordan 

operationaliseres 
denne ramme til at 
analysere 
naturfagslærebøger
? 

 Hvordan fremstår 
The Ethos of 
Science i danske 
fysikbøger for 1.g – 
forskelle og 
ligheder? 
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Bilag 3.1: Meta-analyse af den ’konventionelle’ forsknings resultater 
vedrørende elevers ’holdning til’ naturfag. 
(meta-analysen foretaget på basis af  (Gardner, 1975), (Schibeci, 1984), (Simon, 2000),(Osborne 
et al., 2003)).  
 
 (positiv) Indvirkning på ’attitude’ i henhold til det pågældende review 
Domæner af  
‘forklarende’  
variable 

Gardner, P.L. 
(Gardner, 1975) 

Schibeci, R.A. 
(Schibeci, 
1984) 

Simon, S.(Simon, 
2000) 

Osborne, et al 
(Osborne et al., 
2003) 

Cognitive variable 
(udtrykt ved 
testscorer eller 
karakterer) 

 
 (correlation 
0.2-0.3 til test-
score) 

 
(correlation 
0.11 til 
karakterer) 

 
(“moderate 
correlation”) 

 
Som foregående 

Andre 
personlighedstræk 

 
(“achievement-
oriented, 
conformist, 
realistic, 
independent 
and 
conformist”) 

-  
”Relatively 
few studies”  
”may be 
important..” 

  

Køn  
“the single most 
important vari-
able..” 

 
(flere studier 
dokumenterer 
– men meget 
lidt ny viden) 

 
bud på 
forklaringer på 
kønsforskelle. 
Ukoherente 

 
Flere bud på 
forklaringer på 
kønsforskelle. 
Ukohe-rente 
(mangel på 
erfaringer i 
science, ”better at 
other subjects”, 
”science at odds 
with feminine 
values, too much 
technology”) 

Familiebaggrund, 
socio-økonomi… 

( ) 
betyder noget 
for om LVU 
påbegyndes, 
men ikke arten 

( ) 
”do not appear 
to influence 
attitudes in a 
substantial, 
direct way” 

 ( ) 
 “Some conflicting 
results” 
- “a significant 
determinant … is 
the attitude of 
peers” 

Klassetrin/alder   
“In general.. 
decline with 
increasing 
grad level 

 
“We should quit 
teaching science 
in third grade” 
(Yager & Penick) 

- 
Identitetsprocesser 
og pubertet 
foreslås som vigtig 

Fagforskelle ( )  
forskel på 
fysik og fx 

 
fysik (og kemi) er 
mindst populære. 

 

Bilag til kapitel 3



biologi Biologi mest 
populært 

Naturfag vs. 
naturvidenskab 

   
holdning til 
naturvidenskab er 
klart mere positiv 
end holdning til 
skolefag 

 
Som foregående 

Curriculum - 
“General failure 
of new 
curricula..” 

( ) 
“difficult to 
draw any 
simply-stated 
conclusion 
from such a 
diverse set of 
studies” 

 - 
“the influence of 
curriculum on 
students’ attitudes 
remains an 
unanswered 
question” 

Læringsmiljø  
- Klima: 
engagement, 
organisering, 
klikefri 
- “Discovery 
methods, group 
work” 
- intellectually 
stimulating 
teachers (well-
organized, 
achievement-
motivating, 
enthusiastic) 

) 
“difficult to 
draw any 
simply-stated 
conclusion 
from such a 
diverse set of 
studies” 

 
- elevinvolvering 
- variation 
- støtte 
- 
lærerpersonlighed 

 
- “strong 
confirmatory 
evidence about the 
influence of 
teacher” 
- elevinvolvering 
- variation 
- støtte 
- 
lærerpersonlighed 
- hensyntagen til 
elevernes 
erfaringer, 
læringsstile og 
evne til at kapere. 
 

Kulturelle 
aspekter 

    
”ethnic origin is 
significantly 
associated with 
attitudes.. and 
careers in science” 
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Poul V. Thomsen
SYW#LID�DX�GN

ZZZ�QDW�DX�GN�FQG

'LUHFW WHOHSKRQH� ��� ���� ����

Den 10. april 2000

Obligatorisk fysik i gymnasiet - elevundersøgelse

Midt i 1.g deltog du i en undersøgelse, som havde til formål at finde ud af, hvad der
egentlig skete i fysikundervisningen dengang, og hvordan det virkede på eleverne.
Og nu vender vi så tilbage med et spørgeskema, der skal belyse

• hvad der siden er sket i din klasse (i fysikundervisningen)
• hvad du synes, der skal lægges vægt på
• dine tanker om fysik
• din baggrund for valg af valgfag
• dine uddannelsesønsker

Formålet er igen todelt - dels at finde ud af, hvad der egentlig sker, og dels at finde
ud af, hvordan faget fysik måske kunne ændres.

Lidt om det praktiske arbejde med at udfylde spørgeskemaet:

De enkelte spørgsmål eller udsagn er udformet, så du typisk skal angive,
hvor ofte du har oplevet noget sådant i undervisningen, hvor vigtigt noget er, eller
hvor enig i et udsagn du er. Der vil være 4-5 afkrydsningsmuligheder på en skala,
som fx kan se således ud:

                                   aldrig              sjældent            af og til               ofte                   altid

�            �            �            �            �

Det udfyldte spørgeskema bliver aflæst elektronisk (optisk læser), så det er vigtigt at

• bruge en blyant, så du kan viske ud, hvis du fortryder en afkrydsning
• kun at sætte ét kryds ud for hvert udsagn
• at krydset anbringes indenfor én af fortrykte svarboxe
• at besvare samtlige udsagn

Du har ca. 40 min til at udfylde spørgeskemaet!

Tak for din hjælp!

Peter Arnborg, Lars Krogh & Poul V. Thomsen
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GFIII Side 2

� �

Din baggrund:

1. Køn:

Jeg er af                       hunkøn:  �                       hankøn:  �

2. Har dine forældre en uddannelse eller et job indenfor naturvidenskab eller
teknik? (Fx ingeniør, laborant, datamatiker, cand. scient, dyrlæge....)

Ja Nej

Far � �

Mor � �

Valgfag:

3. Hvilke fag har du valgt på højt niveau:

� Begyndersprog (fx fransk, russisk, spansk, tysk)

� Fortsættersprog (fransk, tysk)

� Engelsk

� Biologi

� Fysik

� Kemi

� Matematik

� Musik

� Samfundsfag

� Andet
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� �

4. Hvilke(t) fag har du valgt på mellemniveau:

� Astronomi

� Biologi

� Datalogi

� Erhvervsøkonomi

� Filosofi

� Geografi

� Idræt

� Kemi

� Psykologi

� Samfundsfag

� Billedkunst, Design, Dramatik, Film og TV, Musik

� Ingen mellemniveaufag

� Andet

5. Hvad var dine vigtigste grunde til at vælge netop disse fag til høj- og mellem-
niveaufag:

   ikke                                                                         meget
  vigtigt                                                                      vigtigt

a. Jeg er god til faget �         �         �         �         �   

b. Mine bedste venner valgte det �         �         �         �         �   

c. Jeg skal bruge det i uddannelse og/eller job �         �         �         �         �   

d. Jeg er interesseret i faget �         �         �         �         �   

e. Mine forældre syntes, det var et godt valg �         �         �         �         �   

f. Det giver mig flere muligheder i fremtiden �         �         �         �         �   

g. Andet �         �         �         �         �   
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� �

6. Ville du vælge fysik på højt niveau, hvis du fik 1 ekstra valgfagsblok i 3.g ?

Ja     � Nej     �

Valg af uddannelse:

7. Hvis du skulle vælge en uddannelse lige nu, hvilket område ville du så vælge
at uddanne dig inden for?

Sæt kun ét kryds!

 � Humaniora (fx sprog, psykologi, journalist, bibliotekar)

 � Samfundsvidenskab (fx økonom, sociolog, jurist, socialrådgiver)

 � Sundhedsvidenskab (fx læge, sygeplejerske, jordemoder, laborant)

 � Teknik (fx ingeniør, arkitekt, videregående tekniske uddannelser)

 � Naturvidenskab (fx matematik, kemi, fysik, skovbrug, landbrug)

 � Pædagogiske uddannelser (fx folkeskolelærer, pædagog)

 � Andet

 � Ved ikke

Fysikundervisningen:

Omfanget af klasseundervisning:

Lærerstyret klasseundervisning er, når hele klassen er samlet, og læreren
har ordet og/eller styrer det.

Tænk på en typisk fysiktime. Hvor stor en del af tiden vil du mene plejer at gå med :

ingen tid                                                                   al tiden

8a. gennemgang, oplæg og foredrag ved
læreren

�         �         �         �         �   

8b. klassen indgår i dialog med læreren �         �         �         �         �   
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Arbejdsformer og aktiviteter i fysikundervisningen:

Hvor ofte forventes du i fysiktimerne at:

aldrig         sjældent        af og til          ofte             hver
                                                                              time/blok

9. iagttage demonstrationsforsøg udført af
læreren

�         �         �         �         �   

10. regne opgaver �         �         �         �         �   

11. udføre elevforsøg �         �         �         �         �   

12. arbejde i en formaliseret gruppe (med én
eller flere andre) for at:       

          a) sætte Jer ind i et emne

 

          b) løse eller forklare et problem

          c) planlægge en undersøgelse

          d) regne opgaver

�         �         �         �         �   

�         �         �         �         �   

�         �         �         �         �   

�         �         �         �         �   

13. arbejde projektorienteret (som i 9./10. klas-
se)

�         �         �         �         �   

14. skrive om fysik (ikke fysikrapport) �         �         �         �         �   

15. fremlægge et emne, som du har beskæfti-
get dig særligt med

�         �         �         �         �   

16. redegøre for dagens lektie ved tavlen �         �         �         �         �   

17. besvare en skriftlig prøve �         �         �         �         �   

18. være med til at planlægge undervisningen �         �         �         �         �   

19. være med til at diskutere, hvordan undervis-
ningen fungerer

�         �         �         �         �   

20. træne i studieteknik - fx lektielæsningstek-
nik

�         �         �         �         �   

21. deltage i ud-af-huset-aktiviteter �         �         �         �         �   

22a. se video �         �         �         �         �   

22b. lave plancher eller rollespil �         �         �         �         �   
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Herunder kommer en række påstande om ting, som kan ske i fysikundervisnin-
gen. Angiv, hvor hyppigt det sker:

                                                                             
                                                                                 

 aldrig          sjældent        af og til          ofte             altid 

23. Vi læser tekster taget fra mange forskellige
steder (lærebøger, tidsskrifter, aviser...) �         �         �         �         �   

24. Undervisningen tager udgangspunkt i for-
slag og materialer, som vi er kommet med �         �         �         �         �   

25. Når vi skal lave fysikøvelser, får vi udleveret
en udførlig øvelsesvejledning, som forklarer
hvordan forsøget skal udføres

�         �         �         �         �   

26. Det er spændende at have fysik �         �         �         �         �   

27. Vi er med til at bestemme arbejdsformerne,
fx om der skal arbejdes i grupper �         �         �         �         �   

28. Vi kan mærke, at vores lærer interesserer
sig for os som personer �         �         �         �         �   

29. Vi arbejder med noget, der er vedkom-    
mende og kan bruges i livet uden for skolen �         �         �         �         �   

30. Der er en god atmosfære i klassen, så alle
kan trygt komme med deres bidrag �         �         �         �         �   

31. I fysikøvelserne efterviser vi teoristof, som
allerede er blevet gennemgået �         �         �         �         �   

32. Der bliver stillet forskellige opgaver til de
dygtige og de mindre dygtige elever �         �         �         �         �   

33. Læreren taler engageret og begejstret om
sit fag �         �         �         �         �   

34. Vi undersøger, om det nye vi lærer stem-      
mer overens med det, vi vidste i forvejen  �         �         �         �         �   

35. Vi starter med de generelle formler, og først
senere kommer der eksempler og anvendelser �         �         �         �         �   

36. Vi bliver sat til at tænke over/skrive om,
hvad og hvordan vi lærer �         �         �         �         �   

37. I fysiktimerne lærer vi, at videnskaben har
gyldige svar på alt �         �         �         �         �   

38. Efter en fysiktime har man virkelig følelsen
af at have lært noget �         �         �         �         �   
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Og så nogle få spørgsmål om dit forhold til faget: 
(Bemærk, at der er nye overskrifter til afkrydsningsfelterne!)

                                                                                               

ikke så             nogen-                    godt                   meget
 godt                 lunde                                                godt

39. Hvordan synes du selv, at du klarede dig i
fysik i folkeskolen?

�            �               �              � 

40. Hvordan synes du selv, at du klarer dig i
fysik i gymnasiet?

�            �               �              � 

41. Hvordan synes du selv, at du klarer dig i
gymnasiet i almindelighed?

�            �               �              � 

42. Hvordan var dit engagement og din lyst til
fysik i folkeskolen?

�            �               �              � 

43. Hvordan er dit engagement og din lyst til
fysik på nuværende tidspunkt i gymnasiet?

�            �               �              � 

44. Hvordan er dit engagement og din lyst til
gymnasiefagene i almindelighed?

�            �               �              � 

Dine holdninger:

Hvor enig er du i hvert af følgende udsagn (igen nye overskrifter!):

 helt              overvejende        overvejende            helt
uenig                 uenig                     enig                  enig

45. Det må være sådan, at man når frem til det
samme resultat, uanset hvem der frembringer
viden

 �             �             �             �

46. Mine forældres måde at tænke på ligger 
langt fra fysikkens måde at tænke på

 �             �             �             �

47. Fysikundervisningen går ud over mine ople-
velser af naturen ved at sætte dem på formler
og matematik

 �             �             �             �

48. Man kan ikke diskutere fysik - alt er enten
rigtigt eller forkert

 �             �             �             �

49. Mine bedste kammerater synes, at fysik er
kedeligt

 �             �             �             �

50. Fysik er en videnskab, hvor der stort set
ikke er mere at opdage eller udforske

 �             �             �             �

51. Det er kun den viden, der er frembragt gen-
nem forsøg og objektive målinger, man kan
regne med. Alt andet må karakteriseres som
subjektive vurderinger

 �             �             �             �

52. Man skal være lidt sær for at arbejde med
fysik 

 �             �             �             �
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 helt              overvejende        overvejende               helt
uenig                 uenig                    enig                       enig

53. Fysikkens måde at tænke på er meget for-
skellig fra min egen måde

 �             �             �             �

54. Når man læser, udvikler man sig og bliver
et andet menneske. Det er formålet med at
uddanne sig

 �             �             �             �   

55. Man skal være kreativ for at blive en god
fysiker 

 �             �             �             �

56. Det eneste, der rigtig interesserer mig, er at
studere og blive klogere. Allerhelst vil jeg i mit
fremtidige arbejde være med til at skabe ny
viden

 �             �             �             �

57. Jeg synes, at mange andre fag er vigtigere
end fysik

 �             �             �             �

58. Mine forældre er interesserede i, hvad der
foregår på skolen

 �             �             �             �

59. Jeg regner med at tage en del af min ud-
dannelse i et andet land. Det er man nødt til,
hvis man virkelig skal blive til noget

 �             �             �             �

60. Det gør ikke så meget, om man forstår fy-
sikken, hvis bare man kan bestå til eksamen

 �             �             �             �

61. Fysik har gjort mig i stand til selv at finde ud
af ting og se, om noget er rigtigt eller forkert

 �             �             �             �

62. Min uddannelse skal kunne bruges til noget,
der gavner andre end mig selv. Ellers har det
ingen mening at læse i mange år

 �             �             �             �

63. Jeg vil tage en uddannelse for på den måde
at kunne arbejde med mig selv. Det er det vig-
tigste for mig

 �             �             �             �

64. Jeg vil have et arbejde, hvor jeg kan være
med til at gøre noget for andre mennesker. Det
er vigtigere end løn og status

 �             �             �             �

65. Fysikere og andre naturvidenskabsmænd
tror, at de med tiden vil kunne forklare alt 

 �             �             �             �

66. Jeg vil ikke være bundet til noget bestemt
land. Man må være så fri, at man den ene dag
kan arbejde i New York og den anden dag i
Tokyo

 �             �             �             �

67. Når man læser, må man samtidig fortolke.
Man bliver som person meget påvirket af denne
proces

 �             �             �             �

68. Mine bedste kammerater er seriøse med
skolearbejdet

 �             �             �             �

69. Jeg synes, at det er et problem, at der er så
lidt plads til følelser i fysik.

 �             �             �             �
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 helt              overvejende        overvejende               helt
uenig                 uenig                    enig                       enig

70. Man må prøve at gøre viden så uafhængig
af menneskers værdier som overhovedet mu-
ligt. Ellers kan man ikke regne med den

 �             �             �             �

71. Mit arbejde må gerne være af en sådan
karakter, at jeg kan blive ved med at læse og
fordybe mig i et bestemt område

 �             �             �             �

Hvad skal der efter din mening lægges vægt på for at få en god
fysikundervisning?

                   

meget lille                         nogen                      meget stor  
  vægt                                 vægt                                vægt

72. Beregning af fysiske størrelser ved hjælp af
formler og teorier (fx lysstrålers brydning i en
grænseflade)

�         �         �         �         �   

73. Eksperimentelt arbejde �         �         �         �         �   

74. Principper og grundlæggende forklaringer
(fx hvad skal vi egentlig forstå ved varme?,
hvorfor udsender atomer lys med liniespektre?)

�         �         �         �         �   

75. Tekniske anvendelser af fysik (fx hvordan
virker en termokande?, hvordan fungerer en
computer?...)

�         �         �         �         �   

76. Fysiks menneskelige sider (hvordan fysik
skabes af mennesker, og hvordan fysik kan
bruges til gavn for mennesker, fx til strålebe-
handling af kræft)

�         �         �         �         �   

77. Naturfænomener (fx jordskælv, nordlys, lyn) �         �         �         �         �   

78. Hvordan fysiske opdagelser hænger sam-
men med teknologi, og hvordan de bidrager til
samfundsudviklingen (fx udviklingen af TV og
telekommunikation)

�         �         �         �         �   

79. Diskussion af kontroversielle emner (fx
a-kraft, atomvåben, fremtidens energiforsyning)

�         �         �         �         �   

80. Selvstændigt arbejde (fx informationssøg-
ning eller eksperimenter, hvor du/I selv bestem-
mer og planlægger målingerne)

�         �         �         �         �  

Det var så det spørgeskema - tak for hjælpen!
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Bilag 5.2: ANOVA-analyser for signifikante forskelle mellem 
elevgrupper.  
 
Analyserne er foretaget i SAS med Tukey’s option og et signifikansniveau på 
p<0.05. Elevgrupper, som ikke er signifikant forskellige på dette niveau, betegnes 
i tabellen med samme bogstav. Index ordner grupperne efter deres middelværdi 
m.h.t. den relevante variabel, således at lavest index modsvarer højest 
middelværdi. I forbindelse med spørgsmålet Q40 gælder det fx, at 
’Fysikvælgere’, ’Potentielle fysikvælgere’ og ’Anderledes & kvikke’ ligger 
signifikant over ’Mellemfornøjede, middelelever’, som igen signifikant ligger over 
gruppen af ’Fysik-outsidere’. Gennemsnitligt ligger ’selvopfattelsen i.f.t. fysik’ hos 
de ’Anderledes & kvikke’ umiddelbart højest af alle.  
 
 
 stikord Fysikvæl

gere 
Potentiel
le 
fysikvæl
gere 

Anderle
des & 
Kvikke 

Mellem- 
Fornøjed
e, 
middle-
elever 

Fysik- 
Outside
re 

       
Q39 Folkeskole – selvopfattelse- 

fysik 
A1 A2 A3 A4 A5 

Q40 Gym. Selvopfattelse- fysik-  A3 A2 A1 B C 
Q41 Gym-almindel.-

selvopfattelse 
B1 B3 A B2 C 

Q42 Engag. –fysik-folkeskole A1 A2 A5 A3 A4 
Q43 Engag-fysik-gym A1 A2 B1 B2 C 
Q44 Engag-skoleIAlm-gym B2, C1 C2 A B1 C3 
q omdømme C2 C1 A2, B1 B2 A1 
q følelser B3 A4, B2 A3, B1 A2 A1 
q Hjem&Fysik B4 A4, B3 A3, B2 A2, B1 A1 
q Skoleinteresse A4 A3 A2 A1 A5 
q Naturvid. vidensideal A2, B1 A4, B3 B4 A3, B2 A1 
q Humanist. vidensideal B4 A3, B2 A1 A2, B1 B3 
q Frelserstrategi A5 A3 A4 A1 A2 
q Erobrerstrategi B3 A2, B1 A1 B2 B4 
q Fordybelsesstrategi A1 A3 A2 A4, B1 B2 
q Planer for fremtid. 

uddannelse 
A1 A2 B3 B1 B2 
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Bilag 6.1 
Undersøgelsen: 

”Gymnasieelevers overordnede værdier 

- samt deres forestillinger om uddannelse 

og fremtidige jobs” 
 
 

Kære gymnasieelev  

Værdier er oppe i tiden. Debatten om hvilke værdier vi skal basere 
samfundsudviklingen på fylder meget i diverse medier. Men værdier  kan også 
være personlige og som sådan påvirke og filtrere vore beslutninger og handlinger 
i dagligdagen. Dette gør dem både vigtige og interessante. 

I denne undersøgelse forsøger vi at kortlægge de grundlæggende værdier, der 
karakteriserer unge i det danske gymnasium. Derfor beder vi dig give dit bud på, 
hvilke værdier du har som ledetråde i tilværelsen. Bagefter stiller vi nogle 
spørgsmål om dine forestillinger om uddannelse og om fremtidige jobs.  

Vi håber selvfølgelig, at du vil give os en seriøs hjælpehånd. 

 
Venligst 

 
Lars Brian Krogh 

Center for Naturfagenes Didaktik 
lkrogh@phys.au.dk 
www.nat.au.dk/cnd 

Direct telephone: +45 8942 5509 
 
 
 
Spørgeskemaet udfyldes elektronisk via internettet på følgende måde: 

• åbn Internet Explorer (eller en anden browser, fx Netscape) 
• i address-bjælken øverst tastes:  www.datafabrikken.dk 
• du vil nu blive stillet om til en side med overskriften SurveyXact, hvor du 

bliver bedt om at indtaste din personlige 12-cifrede ”respondent-kode”. For 
dig er det: 
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lighed 3 3 6 23 105 47 58 98 4,17 
indre harmoni 0 7 6 33 92 43 57 105 4,18 
magt over andre 60 86 61 81 30 13 9 3 *1,07 
at få opfyldt dine behov 1 3 2 30 119 52 65 71 4,01 
frihed 1 1 2 5 45 35 51 203 5,13 
et åndeligt liv 12 48 43 69 71 36 24 40 2,58 
følelse af at høre til 0 7 4 21 69 41 69 132 4,53 
social orden 2 10 5 51 114 54 53 54 3,65 
et spændende liv 1 2 6 16 68 49 69 132 4,59 
mening med livet 6 22 12 45 72 35 53 98 3,80 
høflighed 2 6 10 25 113 71 59 57 3,84 
velstand 11 39 41 98 82 43 17 12 2,34 
national sikkerhed 7 19 23 58 111 40 31 54 3,22 
selvrespekt 1 3 0 9 81 57 76 116 4,56 
at gengælde folks 
tjenester 3 7 11 49 109 52 58 54 3,66 
kreativitet 0 15 22 54 71 56 49 76 3,70 
Fred i verden 1 12 19 45 82 30 58 96 3,91 
respekt for traditioner 15 39 45 91 58 38 26 31 2,49 
Dyb kærlighed 1 5 5 30 74 27 75 126 4,45 
selvdisciplin 5 12 11 44 89 67 45 70 3,71 
at kunne trække dig 
tilbage 10 29 32 53 110 46 32 30 2,87 
tryghed i familien 1 1 2 12 36 41 65 184 5,05 
anerkendelse 4 7 6 28 88 57 87 65 4,02 
at være eet med naturen 11 70 60 93 60 20 13 15 1,90 
variation i tilværelsen 1 9 5 31 78 76 64 78 4,07 
visdom 1 9 16 52 86 57 61 60 3,71 
autoritet 10 36 38 92 92 37 21 16 2,45 
venskab 2 0 2 3 22 32 51 230 5,37 
skønhed 1 25 25 66 83 31 50 61 3,35 
retfærdighed 4 6 8 44 88 42 75 75 3,94 
uafhængighed 4 7 16 43 97 67 56 52 3,65 
mådehold 25 34 39 73 83 32 29 27 *2,47 
loyalitet 0 2 0 5 43 37 83 172 5,07 
ambitioner 2 8 9 31 79 60 70 83 4,08 
tolerance 1 2 2 28 110 66 63 70 4,05 
beskedenhed 14 36 26 89 85 45 27 20 2,57 
at turde 5 30 17 57 91 55 34 53 3,24 
miljøbevidsthed 3 20 32 74 96 37 43 37 3,07 
indflydelse 3 18 17 47 100 65 48 44 3,43 
at vise forældre og  
ældre respekt 3 7 5 45 109 54 43 76 3,82 
at kunne vælge egne mål 0 3 4 16 65 52 76 126 4,61 
sundhed 1 2 2 8 45 36 78 170 4,99 
kunnen 1 5 4 19 69 67 89 88 4,35 

Bilag 6.2 

Bilag til kapitel 6



at affinde dig med din 
plads 47 30 21 56 97 45 21 25 *2,37 
ærlighed 0 2 7 10 68 49 79 127 4,63 
at værne om dit image 19 40 37 80 71 34 31 30 *2,52 
fpligtopfyldelse 0 7 6 38 96 57 75 63 3,95 
intelligens 2 12 3 26 88 58 73 80 4,08 
hjælpsomhed 0 3 4 42 106 66 68 53 3,88 
nydelse 5 10 11 21 66 35 66 128 4,34 
fromhed 60 121 42 41 35 15 7 20 *1,13 
ansvarlighed 0 3 2 11 57 44 85 139 4,78 
nysgerrighed 1 6 11 32 92 79 65 55 3,87 
tilgivelse 1 7 7 44 100 58 79 45 3,79 
succes 1 2 4 19 69 57 76 113 4,50 
fremtræden 14 24 29 60 90 40 50 34 2,99 
accept 2 13 11 31 85 56 72 72 3,92 
selvudvikling 0 2 8 22 81 72 74 82 4,24 
sammenhæng 1 3 8 27 111 67 69 55 3,92 
ubesværethed 32 49 39 80 67 33 26 15 *2,11 
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FAKTOR-analyse af værdier, PROC FACTOR, nfactor=15 (scree), rotation=varimax, N=343  
 Factor-loadings efter rotation, p.1 
 faktor1 faktor2 faktor3 faktor4 faktor5 faktor6 faktor7 faktor8
lighed 0,1653 -0,15385 -0,03896 0,55645 0,02056 -0,05478 -0,02553 0,19886
harmoni (indre) 0,1463 0,01782 -0,16491 0,16005 -0,0404 0,17375 0,08409 0,24124
magt -0,12124 0,06649 0,17933 -0,09208 0,54764 0,01211 0,07007 0,06124
behovsopfyldelse 0,09116 0,18503 0,29019 0,00868 0,20888 -0,00422 0,13816 -0,03788
frihed 0,04239 0,02885 0,28847 0,39053 0,0353 -0,25472 -0,01801 0,12658
et åndeligt liv -0,07828 -0,07726 0,16806 0,1824 -0,22708 0,3025 0,1886 0,3511
tilhørsforhold 0,26566 -0,02137 -0,01585 0,22599 0,01834 0,06678 0,60791 0,17
orden (social) 0,13108 0,05249 -0,0344 0,56745 0,10611 0,11844 0,12613 -0,02568
et spændende liv 0,15951 0,09918 0,72894 0,14185 -0,0746 -0,04159 0,11862 0,03117
mening -0,05584 0,28442 0,13076 0,26913 -0,23444 0,14263 0,43546 -0,07937
høflighed 0,03504 0,10922 -0,04061 0,06544 0,15286 0,37574 0,20844 0,10722
velstand -0,06822 0,26711 0,25661 -0,07811 0,50464 -0,16077 0,23573 -0,06529
sikkerhed(nation) 0,09212 -0,01216 0,19946 0,12096 -0,00048 0,20582 0,10949 -0,27708
selvrespekt 0,34018 0,24711 0,17814 0,10167 0,1974 0,06612 -0,01096 0,03137
gengæld (positiv)  0,34341 0,11028 0,05636 0,12811 -0,01625 0,06482 0,01544 0,01395
kreativitet -0,03105 0,00958 0,08836 0,10468 -0,02874 0,00411 0,02914 0,69608
fred 0,02069 -0,03377 0,06609 0,62584 -0,09865 0,21142 0,02831 0,06749
traditionsrespekt 0,02651 -0,03409 0,13447 -0,06203 0,22737 0,71731 0,06679 -0,08131
kærlighed (dyb) 0,12727 0,05032 0,07149 0,06682 -0,07057 0,323 0,30212 0,31247
selvdisciplin 0,04445 0,27723 -0,10402 -0,01009 0,03298 0,12045 -0,08776 0,01779
tilbagehold 0,05212 -0,1942 -0,11166 0,10246 0,03349 0,17883 0,04921 0,21029
tryghed (familie) 0,47996 0,01022 -0,02027 0,16927 -0,13566 0,34113 0,11342 0,0898
anerkendelse 0,24068 0,18945 0,14059 -0,13128 0,29257 -0,04042 0,63401 0,02196
være ét m. natur -0,0031 0,04321 0,12131 0,11352 -0,12072 0,10615 0,05403 0,29465
variation  0,2349 0,18522 0,53678 0,11669 0,10124 -0,05128 0,16663 0,25542
visdom -0,18842 0,43214 0,05278 0,29692 0,13437 0,06497 -0,02496 0,35352
autoritet -0,10381 0,05049 -0,03218 0,05038 0,70462 0,10869 0,11029 -0,0957
venskab 0,67103 0,01251 0,16829 0,04673 0,00253 0,06447 0,14928 0,09355
skønhed 0,01776 0,07852 0,12693 0,00747 0,00897 -0,0214 0,03487 0,75469
retfærdighed 0,11408 0,11941 0,00924 0,69805 -0,05514 0,16935 -0,00802 0,0009
uafhængighed 0,04886 0,20684 0,24573 -0,05655 0,0652 0,00604 -0,0911 0,06568
mådehold 0,01635 0,17624 -0,06019 0,03023 0,09379 0,07154 -0,19432 0,03369
loyalitet 0,69249 0,07522 0,14152 0,0392 -0,03687 -0,01741 0,06618 -0,00541
ambitioner 0,10093 0,67653 0,1467 0,01335 0,04365 0,15731 0,10308 0,00412
tolerance 0,17655 0,06594 0,01239 0,22664 -0,01507 -0,00002 0,04335 0,13182
beskedenhed -0,07978 -0,00924 -0,26789 0,10946 -0,09199 -0,02977 -0,03461 -0,01428
at turde -0,01898 0,09974 0,71153 -0,08716 0,04634 0,12117 -0,09714 0,08013
miljø-bevidsthed 0,08479 -0,08126 0,03646 0,24099 0,09521 -0,04194 -0,05231 -0,03814
indflydelse 0,02708 0,23585 0,10503 0,05286 0,56662 0,11897 0,15594 0,08245
respekt for ældre 0,17298 0,15291 -0,06898 0,20926 -0,02937 0,66498 -0,00367 0,02533
vælge egne mål 0,13272 0,1273 0,19299 -0,0919 0,22135 0,03605 -0,04023 -0,04142
sundhed 0,37902 0,3699 0,14626 -0,12856 -0,01274 -0,03441 0,00522 -0,05098
kunnen 0,28765 0,4961 -0,01079 0,05834 0,26744 -0,12673 0,07847 0,11697
affinde sig 0,07305 -0,06686 -0,04281 -0,01523 0,03412 0,21429 0,14088 -0,1564
ærlighed 0,6771 0,02138 0,03318 0,17854 -0,1006 0,13311 0,00654 -0,1011
værne om image -0,22196 0,29024 0,20097 -0,14786 0,05449 0,08956 0,35212 -0,17427
pligtopfyldelse 0,16786 0,462 -0,15451 0,19022 0,08496 0,14618 0,24262 -0,07841
intelligens 0,05732 0,5323 -0,11723 0,02673 0,44548 -0,0726 0,01774 0,1299
hjælpsomhed 0,23084 0,17988 0,03229 0,2909 -0,02737 0,21276 0,03466 0,12644
nydelse 0,0328 -0,1595 0,57774 -0,11249 0,27771 -0,16876 0,14448 0,10518
fromhed 0,0822 0,10997 -0,09466 0,16315 -0,04615 0,68249 0,02455 0,01099
ansvarlighed 0,59024 0,15318 -0,0611 0,1057 0,02068 0,10526 0,13017 -0,05016
nysgerrighed 0,106 0,0036 0,30062 0,06259 0,18686 -0,03651 -0,06561 0,39635
tilgivelse 0,04403 0,02832 0,02392 0,12757 -0,18167 0,04358 0,0569 0,13525
succes 0,14546 0,61971 0,22114 -0,04196 0,15955 0,13552 0,08213 0,0568
fremtræden -0,12911 0,24522 0,29458 -0,10156 0,27071 0,08869 0,38392 -0,05621
accept 0,16682 0,03528 0,04247 0,01057 0,22514 0,06064 0,75134 0,0373
selvudvikling 0,06953 0,20445 0,20545 0,20635 0,05263 -0,07623 0,08042 0,22909
sammenhæng 0,15637 0,2304 -0,10058 -0,10984 0,30143 0,04335 0,08698 0,04463
ubesværethed 0 10018 -0 15037 0 12441 0 04109 0 20588 0 04128 0 06638 -0 02169
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FAKTOR-analyse af værdier, PROC FACTOR, nfactor=15 (scree), rotation=varimax, N=343 
 Factor-loadings efter rotation, p.2 
 faktor9 faktor10 faktor11 faktor12 faktor13 faktor14 faktor15 
lighed 0,18402 0,13486 -0,00087 0,02625 0,0379 0,12672 0,06407 
harmoni (indre) 0,60862 0,1008 0,04482 -0,01058 0,10287 0,23519 0,06906 
magt 0,04273 -0,43242 0,05785 0,06989 -0,0255 -0,09439 0,05169 
behovsopfyldelse 0,45635 -0,2524 0,07008 0,01107 -0,15278 -0,11404 0,04039 
frihed 0,46228 0,11046 -0,08021 0,1749 -0,01238 -0,06024 0,10413 
et åndeligt liv 0,25129 0,04886 0,03214 -0,01586 0,2884 0,26346 0,12613 
tilhørsforhold 0,15452 0,04814 -0,02238 -0,18459 0,18809 -0,14398 -0,10182 
orden (social) 0,21738 -0,01309 0,16623 0,10417 0,17809 -0,08451 0,04258 
et spændende liv 0,07488 -0,03357 -0,03755 0,04377 -0,00834 0,03672 0,0831 
mening 0,04306 -0,03429 -0,09091 0,06684 -0,09888 0,26303 0,12977 
høflighed 0,02609 0,08382 -0,05706 0,53315 -0,0944 -0,07284 0,08005 
velstand 0,02998 -0,13201 0,15797 0,04682 -0,08541 -0,00838 -0,17642 
sikkerhed(nation) 0,39042 -0,16161 0,01814 0,35879 0,01458 0,17728 -0,04411 
selvrespekt 0,47502 0,11387 -0,12048 -0,03189 -0,1031 0,10168 0,22946 
gengæld (positiv)  -0,05223 -0,15106 0,16028 0,6 0,01653 -0,04122 -0,15643 
kreativitet 0,02993 0,03373 -0,14335 0,08019 -0,01594 0,17743 0,03713 
fred -0,01914 0,1494 -0,05411 0,00518 0,22923 0,1032 -0,24564 
traditionsrespekt 0,10129 0,12585 0,00221 0,1842 -0,01724 -0,03522 -0,03027 
kærlighed (dyb) 0,34091 0,30148 -0,136 0,1169 0,12212 0,02818 -0,14141 
selvdisciplin 0,19008 0,19625 0,12764 0,5722 0,05929 0,03051 0,08475 
tilbagehold 0,00171 0,10511 0,09963 0,45446 0,17914 0,07108 0,32934 
tryghed (familie) 0,22118 -0,05834 0,02362 0,17521 -0,08259 -0,08386 -0,17483 
anerkendelse 0,02072 -0,03076 0,06947 0,21674 0,11711 0,00088 0,1363 
være ét m. natur -0,03265 0,00545 0,0447 0,01697 0,71601 -0,02509 0,12259 
variation  0,10205 -0,11935 -0,05211 0,00232 0,10427 0,21496 0,12346 
visdom -0,08072 0,05286 0,1157 -0,08779 0,01287 0,19021 0,26062 
autoritet 0,09891 -0,02595 0,1319 0,05979 -0,0649 0,08136 0,10998 
venskab 0,18186 0,02509 -0,07408 -0,05364 -0,02674 -0,18914 -0,08776 
skønhed 0,06943 0,12223 0,01608 0,04209 0,15756 -0,00786 -0,01097 
retfærdighed -0,08368 0,17892 0,01804 0,03609 0,04579 0,06105 0,04721 
uafhængighed 0,21114 -0,02186 0,21474 0,07806 0,10856 0,04293 0,65975 
mådehold -0,01325 -0,09247 0,65251 0,27085 0,07818 -0,01362 0,21658 
loyalitet 0,05143 0,14263 0,06011 0,14865 -0,05994 0,03528 0,00617 
ambitioner 0,07346 0,07888 -0,03958 0,21877 -0,01439 0,04628 0,09923 
tolerance 0,07177 0,66475 0,04292 0,16854 0,14634 -0,02631 0,09168 
beskedenhed -0,01504 0,19649 0,49687 0,16309 0,12741 -0,0245 0,01689 
at turde 0,02777 0,0064 0,0174 -0,11659 0,19736 0,19385 0,06536 
miljø-bevidsthed 0,07329 0,0928 -0,04023 0,05466 0,77724 0,03745 -0,03192 
indflydelse -0,01725 -0,05124 -0,13289 0,03868 0,1678 0,2909 -0,00993 
respekt for ældre 0,03808 0,05366 0,07415 0,04285 0,02699 -0,04103 -0,08004 
vælge egne mål 0,3678 0,19183 -0,20785 0,19555 0,26625 0,01049 0,162 
sundhed 0,39382 -0,05438 0,13355 0,00618 0,18123 0,0832 -0,31464 
kunnen 0,32657 0,15604 0,04616 0,12934 0,1669 0,05442 -0,19511 
affinde sig 0,02888 0,34573 0,54046 0,01031 -0,02953 0,08166 0,17725 
ærlighed -0,02687 0,09089 -0,02652 0,02901 0,18379 0,2684 0,12006 
værne om image -0,01118 -0,12974 0,51005 0,13631 0,00428 0,06412 -0,04989 
pligtopfyldelse -0,0393 0,19622 0,00718 0,23046 0,16274 0,20072 -0,04629 
intelligens 0,02004 0,03481 0,21861 -0,1817 0,00645 -0,10346 0,08871 
hjælpsomhed -0,0181 0,48 -0,01364 0,03648 0,08615 -0,19668 0,00459 
nydelse 0,03103 0,17202 -0,02259 -0,04666 -0,05272 -0,15216 -0,13231 
fromhed -0,04977 -0,04283 0,15401 0,1181 0,06685 0,07423 0,16905 
ansvarlighed 0,06385 0,13497 0,01097 0,10935 0,08218 0,10823 0,10509 
nysgerrighed 0,0215 0,1649 -0,0049 -0,06497 0,01583 0,55071 0,03335 
tilgivelse 0,03483 0,65986 0,20065 -0,06925 -0,06806 0,26621 -0,08454 
succes 0,13106 0,07403 -0,10929 0,07041 -0,21191 0,06732 0,03988 
fremtræden 0,06992 -0,14828 0,22275 0,06355 -0,21737 -0,01639 -0,27227 
accept 0,01361 0,13098 0,01615 0,02497 -0,11191 0,08824 -0,07731 
selvudvikling 0,2122 0,05024 -0,12761 -0,00351 -0,05111 0,54247 0,0843 
sammenhæng 0,14646 0,06714 0,14537 0,30281 0,1548 0,39973 -0,1938 
ubesværethed -0,01813 0,02161 0,61797 -0,12521 -0,15689 -0,09496 -0,09228 
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Bilag 6.6: Temperaturen på fysik 
 
I. Hvad synes du karakteriserer samværet og miljøet 
omkring fysiktimerne ? 

Den slags er vigtigt for mig- 
og jeg ser gerne… 

Min oplevelse  
peger... 

me- 
get 
← 

lidt 
 
← 

neu- 
tral 
 

lidt 
 
→ 

me-
get 
→ 

 ændring   
   ←           

At 
tingene 
forbliver 
som nu   

ændring 
       → 

Det er 
ikke 
vigtigt 
for 
mig  

1. Marginalisering 
(jeg  er mest 
overladt til mig selv) 

□ □ □ □ □ 
Tilhørsforhold (jeg 
føler mig 
accepteret i 
klassen,  og at jeg 
er en del af 
klassefællesskabet)

□   □   □  □ 

2. Fjendskab (man 
taler ondt om og til 
hinanden) 

□ □ □ □ □ 
Venskab (Man 
hjælper hinanden 
og jeg har et 
netværk af venner i 
klassen, som 
støtter mig) 

□   □   □  □ 

3. Utryghed (jeg 
føler mig utilpas og 
utryg i fysiktimerne) 

□ □ □ □ □ 
Tryghed (jeg føler 
mig tryg og godt 
tilpas i fysiktimerne)

□   □   □  □ 

4. Underkendelse 
(der er ingen som 
hører eller 
værdsætter, hvad 
jeg siger eller gør) 

□ □ □ □ □ 
Anerkendelse (jeg 
føler at de andre og 
læreren anerkender 
det jeg kan og gør) 

□   □   □  □ 

Den slags er vigtigt for mig- 
og jeg ser gerne… II. Hvad synes du karakteriserer faget og 

undervisningen i fysik? 
 

ændring   
   ←           

At 
tingene 
forbliver 
som nu    

ændring 
       → 

Det er 
ikke 
vigtigt 
for 
mig  

5. Individuelt 
arbejde 
(Der er en klar 
overvægt af 
individuelt arbejde i 
fysiktimerne) 

□ □ □ □ □ 
Samarbejde 
(Der er en klar 
overvægt af 
opgaver som skal 
løses sammen med 
andre 
(gruppearbejde, 
projekter) 

□   □   □  □ 

6. Elev-styret snak 
om faget (Eleverne 
har ordet langt det 
meste af tiden) 

□ □ □ □ □ 
Lærerstyret snak 
om faget (Læreren 
har ordet langt det 
meste af tiden) 

□   □   □  □ 

7. Teoretisk 
arbejde 
(Al vægt bliver lagt 
på at arbejde med 
begreber, teorier, 
opgaver, emner .. 
ud fra 
lærebogen/tekster) 

□ □ □ □ □ 
Eksperimentelt 
arbejde 
(Al vægt bliver lagt 
på at planlægge og 
udføre 
eksperimenter og 
praktiske forsøg)  

□   □   □  □ 

8. Objektivitet (man 
forholder sig sagligt □ □ □ □ □ 

Subjektivitet (Der 
er plads til □   □   □  □ 
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til tingene og holder 
personlige forhold 
ude) 

diskussioner og til 
at man kan give 
udtryk for sin egen 
mening) 

9. Monotoni (der 
arbejdes hele tiden 
på samme måde 
med stoffet) 

□ □ □ □ □ 
Variation (der er 
stor variation m.h.t. 
arbejdsformer og 
emner) 

□   □   □  □ 

10. Ingen 
valgfrihed (jeg  har 
ingen indflydelse på, 
hvad jeg vil arbejde 
med og hvordan det 
gøres) 

□ □ □ □ □ 
Egne mål (der er 
mulighed for at 
efterprøve egne 
ideer/spørgsmål og 
arbejde med egne 
mål) 

□   □   □  □ 

10. Læreren 
bestemmer alt 
(uden synligt at 
være lydhør overfor 
elevønsker og kritik) 

□ □ □ □ □ 
Elev-indflydelse ( 
Vi har rimelig 
indflydelse på 
emner, 
arbejdsformer, 
grupper..) 

□   □   □  □ 

11. Rutinearbejde 
(Jeg oplever, at vi 
arbejder med stoffet 
så længe, at det når 
at blive rutine) 

□ □ □ □ □ 
Nye udfordringer 
(Jeg oplever hele 
tiden nye faglige 
udfordringer i fysik) 

□   □   □  □ 

12. Slid (Der er 
meget at lave i fysik) □ □ □ □ □ 

Ret Belastnings-
frit (Det er 
særdeles 
overkommeligt, 
hvad man skal lave 
i fysik) 

□   □   □  □ 

Den slags er vigtigt for mig- 
og jeg ser gerne… Min oplevelse  

peger... 

me- 
get 
← 

lidt 
 
← 

neu- 
tral 
 

lidt 
 
→ 

me-
get 
→ 

 
ændring   
   ←           

At 
tingene 
forbliver 
som nu    

ændring 
       → 

Det er 
ikke 
vigtigt 
for 
mig  

13. Unyttigt og 
fjernt fra 
virkeligheden (det 
jeg lærer har intet 
med  verden 
udenfor fysiklokalet 
at gøre) 

□ □ □ □ □ 
Nyttigt og 
Virkelighedsnært 
(Det jeg lærer er 
relevant og kan 
bruges udenfor 
fysiklokalet) 

□   □   □  □ 

14. Kedsomhed 
(det er kedeligt at ha 
fysik) 

□ □ □ □ □ 
Spænding (Det er 
spændende at ha 
fysik, fx p.g.a. 
forsøg, farver...) 

□   □   □  □ 

15. Konkret (Man 
snakker om ting 
man kan se, på 
måder man kan 
forstå) 

□ □ □ □ □ 
Abstrakt (man 
snakker om 
begreber og med 
megen brug af 
matematik) 

□   □   □  □ 

III. Hvordan oplever du fysiklæreren? 
 

Overskrifter som øverst på 
siden…. 

Bilag til kapitel 6



16. Inkompetent 
(han duer ikke til at 
undervise i fysik) 

□ □ □ □ □ 
Kompetent (han 
kan sit fag og har 
styr på 
undervisningen) 

□   □   □  □ 

17. Uengageret 
lærer (han virker 
overhovedet ikke 
engageret i 
undervisningen) 

□ □ □ □ □ 
Engageret lærer 
(man kan mærke, 
at han brænder for 
sit fag og for at 
lære os det) 

□   □   □  □ 

18. Uinteresseret i 
elever som sådan 
(Han viser ingen 
interesse i os som 
personer) 

□ □ □ □ □ 
Interesseret i een 
som elev (Man kan 
mærke, at han 
interesserer sig for 
os som personer) 

□   □   □  □ 

19. Uretfærdig (Jeg 
får stort set ikke del 
i lærerens tid, 
opmærksomhed - 
og ingen mulighed 
for at vise, hvad jeg 
kan) 

□ □ □ □ □ 
Retfærdig (Jeg får 
en rimelig del af 
lærerens tid og 
opmærksomhed, 
samt mulighed for 
at vise, hvad jeg 
kan)  

□   □   □  □ 

IV. Hvordan vil du beskrive dit eget forhold til 
fysikfaget? 
 

Overskrifter som øverst på 
siden…. 

20. Svært (for mig 
vil fysik altid være 
svært) 

□ □ □ □ □ 
Let (jeg skal nok 
klare de problemer, 
som kommer på 
banen i fysik) 

□   □   □  □ 

21. Det giver mig 
intet  
(personligt får jeg 
intet som helst ud af 
fysikundervisningen) 

□ □ □ □ □ 
Personligt 
udviklende (jeg 
udvikler mig ved at 
diskutere og se 
sammen-hænge og 
ting på nye måder) 

□   □   □  □ 

22. Intet fagligt 
udbytte 
(Jeg lærer 
ingenting) 

□ □ □ □ □ 
Fagligt udbytte 
(jeg lærer en 
masse, og føler at 
jeg kan mere og 
mere) 

□   □   □  □ 

23. Uengageret (jeg 
har hverken lyst 
eller engagement i 
faget) 

□ □ □ □ □ 
Engageret  (jeg 
har stor lyst til og 
engagement i fysik) 

□   □   □  □ 

24. Fiasko (jeg får 
kun faglige nederlag 
i fysiktimerne) 

□ □ □ □ □ 
Succes (jeg får 
masser af succes-
oplevelser i 
arbejdet med fysik) 

□   □   □  □ 

25. Fysik-karriere-
nej  
(jeg ku aldrig 
drømme om at 
beskæftige mig med 
fysik i en videre 
uddannelse og/eller 
job) 

□ □ □ □ □ 
Fysik-karriere-vej 
(jeg ku godt 
overveje at 
beskæftige mig 
med fysik i videre 
uddannelse og/eller 
job) 

□   □   □  □ 
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SamRelation IdRelation Autonomi Potenser Achievem sp1 pc1 sp2 pc2 sp3 pc3 sp4   pc4 sp5  pc5 
Hrela Mgain Hauto Mpot Machi 5  5  4 3 4 3   
Hrela Hgain Hauto Mpot Hachi 4 1 4 1 2 3 4 1 5 1 
Hrela Hgain Hauto Hpot Machi 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
Mrela Hgain Mauto Mpot Machi 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 
Hrela Mgain Hauto Mpot Machi 5 2 4 3 5 2 5 2 3 2 
Hrela Hgain Hauto Hpot Hachi 5   4  5  4  3  
Hrela Hgain Mauto Hpot Machi 5 3 5 2 5 2 5 3 3 2 
Hrela Hgain Hauto Hpot Hachi 4 3 3 3 4 1 3 3 4 1 
Mrela Hgain Hauto Hpot Machi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
Mrela Lgain Lauto Mpot Lachi 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
Hrela Hgain Mauto Mpot Machi 4  5 3 3 2 4 2 3 2 
Hrela Mgain Hauto Mpot Hachi 4 2 4 3 3 3 4 2 3 2 
Hrela Lgain Hauto Hpot Machi 5 2 5 2 5 2 5 2 3 2 
Hrela Hgain Hauto Hpot Machi 5 2 4 3 5  4 3 4 2 
Hrela Mgain Hauto Hpot Hachi 4 2 5 2 5 2 4 2 4 2 
Hrela Hgain Mauto Hpot Machi 5 3 5 3 5 3 5 3 4 2 
Hrela Hgain Hauto Mpot Lachi 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
Hrela Hgain Hauto Hpot Hachi 5 3 4 2 4 3 4 3 3 2 
Mrela Hgain Hauto Mpot Hachi 3 2 4 2 5 3 5  3 1 
Hrela Hgain Mauto Mpot Machi 4 2 4 3 5 2 4 2 3 2 
Mrela Mgain Mauto Hpot Machi 4 2 4 2 5 2 4 2 5 1 
Hrela Hgain Hauto Mpot Hachi 4 3 5 2 4 3 5 2 3 2 
Hrela Mgain Hauto Mpot Machi 5 2 4 2 5 2 4 2 3 2 
Hrela Hgain Hauto Mpot Hachi 5 2 5 2 4 3 4 3 5 2 
Hrela Hgain Hauto Hpot Machi 4 3 5 2 4 3 4 3 5 2 
Mrela Hgain Mauto Mpot Machi 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 
Hrela Mgain Hauto Mpot Machi 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 
Hrela Hgain Hauto Hpot Hachi 5 2 5 2 5 2 5 2 4 2 
Hrela Hgain Mauto Hpot Machi 4 3 5 2 5 2 5 2 4 2 
Mrela Hgain Hauto Hpot Lachi 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 
Hrela Hgain Mauto Hpot Machi 5 2 5 2 4 2 4 2 4 2 
Hrela Hgain Hauto Hpot Hachi 4 2 4 3 4 2 4 2 3 2 
Mrela Lgain Lauto Mpot Lachi 4 4 3 4 4 2 4  3 2 
Hrela Hgain Mauto Mpot Machi 3 3 4 3 4 2 4 2 3 2 
Hrela Mgain Hauto Mpot Hachi 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 
Hrela Lgain Hauto Hpot Machi 5 2 5 2 5 2 5 2 3 2 
Hrela Hgain Hauto Hpot Machi 5 2 4 2 5 2 5 2 3 2 
Hrela Mgain Hauto Hpot Hachi 4 2 5 2 5 2 4 2 4 2 
Hrela Hgain Mauto Hpot Machi 5 2 4 3 5 2 4 3 4 2 
Hrela Hgain Hauto Mpot Lachi 5 2 5 2 5 2 4 2 3 2 
Hrela Hgain Hauto Hpot Hachi 5 2 5 3 4 2 5 2 4 1 
Mrela Hgain Hauto Mpot Hachi 4 2 4 2 4 2 3 2 4 3 
Hrela Hgain Hauto Hpot Machi 4 2 4 2 5 2 4 2 5 2 
Mrela Mgain Mauto Hpot Machi 5 2 4 4 5 1 4 2 3 2 
Hrela Hgain Hauto Mpot Hachi 4 3 5 2 3 3 4 2 4 2 
Hrela Mgain Hauto Mpot Machi 5 2 5 2 5 2 5 2 4 1 
Hrela Hgain Hauto Hpot Machi 5 2 5 2 5 2 4 2 3  
Mrela Hgain Mauto Mpot Machi 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 
Hrela Mgain Hauto Mpot Machi 5 2 5 2 5 2 5 2 4 2 
Hrela Hgain Mauto Hpot Machi 4 2 5 2 5 2 5 2 3 2 
Mrela Lgain Lauto Mpot Lachi 3  4  4  3  3 2 
Hrela Lgain Hauto Hpot Machi 4 3 4 3 5 2 5 2 4 2 
Hrela Hgain Hauto Hpot Machi 5 2 4 3 5 2 5 2 4 2 
Hrela Mgain Hauto Hpot Hachi 3 2 4 2 1 2 3 2 4 2 
Hrela Hgain Mauto Hpot Machi 4 2 3 2 4 2 4 2 3 2 
Hrela Hgain Hauto Mpot Lachi 5 2 3 2 4 2 3 2 3 2 
Hrela Hgain Hauto Hpot Hachi 5 2 4 2 4 2 5 2 3 3 
Hrela Hgain Hauto Hpot Machi 5 2  4 2  5 2 4 2 
Mrela Mgain Mauto Hpot Machi 4 2 4 2 5 2 4 2 3 1 
Hrela Hgain Hauto Mpot Hachi 5 2 5 2 5 3 4 3 4 2 

 

Bilag 6.7. Bilag til kapitel 6



 
sp6  pc6 sp9  pc9 

Sp 
10 

Pc 
10 

Sp 
10b 

Pc 
10b 

Sp 
12 

Pc 
12 

Sp 
14 

Pc 
14 

Sp 
21 

Pc 
21 

Sp 
22 

Pc 
22 

Sp 
24 

Pc 
24 

3 3 4 3 4  4  3 1 4  3   3 3 3  
1 1 1 3 2  5 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 3 
3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 4  3 2 
2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 4 3 4 2 4 2 3 3 
4 3 4 2 3 1 5 2 1 1 2 2 4 3 4 3 3 3 
3  3  3  3  3  4  4  5  4  
2 2 3 2 5 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 2 
3 3 4 2 3 2 4  2 1 4 3 4  4 2 4 2 
2 3 4 1 5 3 1 2 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 3 
3 2 3 2 2 1 4 2 2 3 3 2 3 2 4 2 3 2 
3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
3 2 4 3 4 3 5 3 4 1 3 3 4 3 5 2 3 3 
3 3 4 2 3 2 4 2 2 1 3 2 4 3 4 3 3 2 
4 1 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 
4 3 4 3 4 2 3 3 3  4  4 3 4 2 3 2 
4 2 4 2 3  3  2 2 4 3 3 3 3 3 4  
4 2 3 3 3 2 1 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 3 
3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 5 2 5 3 4 2 
3 2 4 2 4 2 2 3 2 2 4 2 5 2 4 2 4 3 
4 2 4 2 2 2 3 2 2 3 5 2 5 2 5 2 4 3 
2 3 4 2 3  4 2 3 2 4 2 4 2 5 2 3 3 
3 1 3 3 3 2 5 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 
4 2 2 3 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 4 3 3 3 
4 2 4 2 3 2 3 2 2 4 3 2 5 2 4 3 4 3 
3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 3 4 2 4 2 3 2 
3 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 5 2 4 2 
3 2 4 2 3 4 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
4 1 4 2 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
4 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 2 5 2 
4 1 4 3 4 2 4 2 3 3 4 2 4 2 4 2 3 2 
3 4 4 4 4  4 2 3  3 3 3 3 3 3 3 2 
2 2 3 2 4 2 4 2 2 2 3 2 3  4  4  
3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
4 2 3 2 2 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
3 2 4 2 4 2 5 2 3 2 4 3 4 3 5 2 4 3 
4 1 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 2 4 2 2 2 4 2 3 2 4 2 4 2 5 2 4 2 
4 2 3 2 3 2 5 2 4 3 3 2 4 3 3 3 5 2 
3 2 2 3 4 2 4 3 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 
3 2 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 
2 1 4 2 5 2 3 3 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
4 2 3 2 4 2 5 2 3 2 5 2 4 3 5 2 3 3 
3 2 4 2 3 2 5 2 3 2 5 2 4 3 5 2 4 3 
4  3  3  3  3  3  3  4  3  
3 2 4 2 4 2 5 2 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 
3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 5 2 4 2 3 2 
4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 
4 2 3 3   4 2 2  3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 4 2 4 2 5 2 3 2 4 2 5 2 4 2 4 2 
3 2 5 2 4 2 5 2 2   4 3 4 2 5 2 4 3 
2 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 3 2 3 2 
3 2 3 2 4 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 
4 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 
4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 4 2 3 3 
3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 4 2 4 2 5 3 4 2 
3 4 3 3 5 2 5 2 3 2 4 3 4 2 4 3 3 3 
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Bilag 7.1 Analyserammen The Ethos of School Science-Analysis   
                                                  (TESSA)      

 
         
Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension2: Kommunikation 

Kommunikativ Mangfoldighed vs. Kommunikativ Ensidighed 
o Dialog vs. lærermonolog 
o Sprog m. meningsskabende funktion vs. sprog m. meningsoverførende funktion 

(Sutton, Lotman) 
o Flerstemmighed vs. fagets, lærerens eller forfatterens  ‘authoritative stemme’ 

(Bakhtin) 
o Åbenhed overfor hverdagens sociale sprog og talegenrer vs. udstrakt brug af fagets 

distinkte termer og genrer. (Lemke) 
o Åbne spørgsmål og diskursive mønstre vs. lukkede spørgsmål og 

interaktionsmønstre (fx ’IRE’: ’initiation-response-evaluation’) 
o Multi-modal undervisning og læring vs. kun få modaliteter til rådighed for eleverne 

(Kress et al) 
o Multiple repræsentationsformer  vs. enkeltrepræsentationer til rådighed for eleverne 

Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension1: Struktur og handlerum: 
Strukturelt Handlerum (←) vs. Strukturel Indestængthed (→) 

Formelle mål og eksamenskrav: 
o Brede, integrative, tværcurriculære mål vs. Snævre, kernefaglige, skarpt tegnede 

kompetencemål 
o Elevåbne (fx samtale m. disponeringsrum/synopsis,, take-home, 

projektfremlæggelse, disponeringsfrihed, porteføljevalg) vs. Elevlukkede 
eksamensformer (fx multiple choice, regn-dette-opgave-sæt…) 

Pensum/stoffet: : 
o Minimalt  tids- og fart-fleksibelt pensum vs. omfangsrigt, tidskrævende og 

travlhedsinducerende. 
o Valgfrihed vs. Udelukkende obligatorisk stof 
o Åbenhed overfor andre vidensformer vs. Klar afgrænsning af, hvad der tæller som 

viden 
o Tematisk netværk af viden vs. hierakisk vidensopbygning 
o Fagoverskridende perspektiver vs. Fagcentreret fokus (fx Roberts’ Curriculum 

Emphasis’ er: ‘Solid foundation’, ‘Correct explanations’, ‘Scientific skill 
development’) 

Pædagogik/arbejdsmåder: 
o Multiple anbefalede veje til læring vs. én foreskreven/hævdvunden vej til viden 
o Anbefaling af diverst materialevalg vs. systematisk brug af én lærebog  
o Anbefaling af elevstyrede eksperimenter vs. lærerstyrede eksperimenter (’kogebog’) 
Fysiske rammer og ressourcer: 
o Lokaler og faciliteter til en varieret pædagogik  vs. fravær af samme 
o Apparatur (herunder IT) og forsyninger til varieret pædagogik vs. begrænset adgang 

til samme 
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Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension 3: Epistemologi 

Epistemologisk Åbenhed vs. Epistemologisk Lukkethed 
I relation til naturvidenskabens epistemologi: 
o Naturvidenskaben som en Foreløbig vs. en Sikker naturbeskrivelse 
o Naturvidenskabelig viden som Socialt forhandlet vs. Verificeret evt. Falsificeret  
o Interpretation vs. Fact-indsamling 
o ’Organiseret skepticisme’ vs. ’Organiseret konfirmation’ 
o Subjektivitet vs. Objektivitet 
o Det kontekstbundne og Lokale  vs. det Generaliserede og Universale 
I relation til forestillinger om læring (personlig epistemologi):  
o Konstruktivisme vs. Objektivisme  (Viden som personlig konstruktion vs. viden som 

separat objekt) 
o Appropriation/akkomodation vs. reception som læreproces 
o Co-produktion af viden vs. reproduktion af viden 
o Fundering i elevernes opfattelser og forudsætninger vs. Fundering i faglig struktur 
 
Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension4: Ideologi 

Kulturel Vision vs. Kulturel Mission  alias 
Kulturel fremvisning vs. Kulturel omvendelse 

o Autonom akkulturation vs. tvungen akkulturation eller assimilation (Aikenhead) 
o Hverdagsforestillinger accepteret som nyttig parallel vidensstruktur (’conceptual 

fitting’, Linder) ) vs. hverdagsforestillinger som noget der må ændres/fjernes 
(’conceptual change’, Strike et al) 

o Fremvisning af kulturen vs. overtalelse til den  
o Nuanceret og balanceret fremstilling af naturvidenskaben og dens rolle vs. ensidigt 

glorificerende fremstilling 
o Respekt vs. despekt overfor andre vidensformer , livssyn og måder at være i verden 

på 
 
Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension5: Magt 

Inklusivitet vs. Eksklusivitet 
o Elevmedbestemmelse i undervisningen vs. ingen elevinddragelse i beslutninger 

vedrørende undervisningen 
o Klasserummet som et samarbejdende netværk vs. klasserummet som en hierarkisk  

deltagerstruktur 
o Videndeling vs. privatiseret vidensejerskab (institutionaliseret og som 

klasserumsnorm) 
o Læreropmærksomhed,  –forventningsformulering og anerkendelse til alle elever og 

elevstrata vs. selektiv og biased uddeling af ’høj-status’-signaler 
o Diverst og balanceret valg af emner vs. snævert udvalg som ensidigt tilgodeser 

bestemte elevgrupper  
o Perifer deltagelse (novice) som legitim vs. perifer deltagelse som 

marginaliseringsgrund 
o Stilladsering vs. passiv registrering af elever med læringsproblemer 
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Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension6: Livsverden-relation 

Autenticitet vs. Anderledeshed 
o brugbar viden om det personligt relevante vs. gyldig viden om det fagligt relevante 
o Pensumfokus på nytteværdi i hverdagen og i forhold til samfundsmæssig deltagelse 

(fx Robert’s Curriculum Emphasis’er ’Everyday Applications’ og ’STS’) vs. fokus 
på traditionel kernefagligt indhold 

o Anvendelser og problemløsning med udgangspunkt i reelle livsverdensfænomener 
vs. tilsvarende intrafagligt arbejde uden relation til elevernes øvrige livsverdener 

o Et personligt og/eller socialt perspektiv på, hvad fagets viden kan bruges til vs. et 
intrafagligt og akademisk perspektiv på fagets viden  

o Klasserumsoverskridende aktiviteter og ressourcer (ud-af-huset, ekspertkontakt 
m.m.) vs. klasserumsafgrænsede aktiviteter (fx eksperimenter i skolens 
laboratorium) 

o Italesat og dialogisk ’Anderledeshed’ vs. udeklareret og monologisk 
’Anderledeshed’  

 
Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension7: Organisering 

Individualitet vs. Socialitet 
o Individuelt læringssyn (fx Piaget) vs. Socialt læringssyn (fx Vygotsky, Wenger) 
o Individuelt arbejde vs. arbejde i gruppe 
o Individuel ’afregning’/evaluering vs. gruppevis ’afregning’/evaluering 
o Individualitetsorienteret lærerrolle (fx ’coach’) vs. Socialitetsorienteret lærerrolle (fx 

’arbejdsleder’) 
o Personlig autonomi vs. gensidig afhængighed  
o Ansvar for egen læring vs. gensidigt ansvar for fælles forståelser 
o Individualiserede rettigheder og retfærdighed vs. gensidig omsorg 
o Fremstillinger af naturvidenskaben som individuel aktivitet vs. social praksis  
 
Undervisningsmæssige indikatorer for Dimension8: Motivation 

Affektive ’Motivatorer’ vs. Kognitive ’Motivatorer’ 
o Oplevelsesorienteret undervisningsdesign  vs Indsigtsorienteret undervisningsdesign.
o Skæg, spænding, æstetik, ekspressivitet vs. kognitiv udfordring 
o ’Hands & Minds-on’ vs. ’Heads-on’ 
o Varierede undervisningsformer (procesorientering) vs. skiftende emner 

(indholdsorientering) 
o Følelsen af egen formåen som drivkraft vs. kognitiv ubalance som drivkraft 
o Ego-rettet feedback vs. opgaverettet feedback 
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Bilag 8.1:   Kort oversigt over GFII-data af relevans for E-TESS-
positioneringen i kapitel 8 (Krogh & Thomsen, 2000). 

 

GFII-spørgsmål (den sektion, som er relevant for E-TESS-positionering) 

Hyppighe
d 

(Middel-
score, 

skala1-5) 
  
1a. gennemgang, oplæg og foredrag ved læreren 3,52
1b. klassen indgår i dialog med læreren 2,73
2. se på, at læreren udfører demonstrationsforsøg 3,04
3. regne opgaver 3,49
4. udføre elevforsøg 2,93
5a. sætte Jer ind i et emne (m. én eller flere andre i en formaliseret gruppe) 2,35
5b. løse eller forklare et problem (m. én eller flere andre i en formaliseret gruppe) 2,59
5c. planlægge en undersøgelse (m. én eller flere andre i en formaliseret gruppe) 1,98
5d. regne opgaver (m. én eller flere andre i en formaliseret gruppe) 3,05
6. arbejde projektorienteret (som i projektet i 9.klasse) 1,70
7. skrive om fysik (ikke fysikrapport) 1,88
8. fremlægge et emne som du har beskæftiget dig særligt med 1,60
9. redegøre for dagens lektie ved tavlen 2,90
10. besvare en skriftlig prøve 2,38
11. være med til at planlægge undervisningen 2,07
12. være med til at diskutere, hvordan undervisningen fungerer 2,19
13. træne i studieteknik - fx. lektielæsningsteknik 1,57
14. deltage i ud-af-huset-aktiviteter 1,66
15a. se video 1,40
15b. lave plancher eller rollespil 1,18
16. anvende computer  2,48
17. Inden vi får ny teori for, gennemgår læreren det 4,13
18. Tempoet afpasses efter, hvor svært stoffet er 3,55
19. Vi får mulighed for at afprøve vore egne ideer 2,27
20. Læreren hjælper os til at blive dygtigere ved at give gode råd og forslag til hver 
enkelt af os, f.ex. under tilbagelevering af opgaver og rapporter 3,32
21. Vi beslutter hvad det næste emne skal være ud fra en liste, som læreren kommer 
med (evt en pensumliste) 1,60
22. Vi bliver rettet, hvis vi udtrykker os upræcist eller i vendinger, som ikke er helt 
korrekte (fysisk set) 3,77
23. Demonstrationsforsøgene lægger op til, at vi skal undre os og tænke selv 3,32
24. Vi læser tekster taget fra mange forskellige steder (lærebøger, tidsskrifter, 
aviser...) 1,88
25. Læreren er villig til at forklare ting flere gange 3,90
26. Undervisningen tager udgangspunkt i forslag og materialer, som vi er kommet 
med 1,61
27. Når vi skal lave fysikøvelser får vi udleveret en udførlig øvelsesvejledning, som 
forklarer, hvordan forsøget skal udføres 4,46
28. Hvis vi laver gruppearbejde i fysik, får vi lejlighed til at forklare vore fysikideer og 
diskutere dem med hinanden 3,09
29. Det er spændende at have fysik 3,22
30. Læreren sørger for, at der er ro i timerne 3,64
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31. Vi er med til at bestemme arbejdsformerne, f.ex. om der skal arbejdes i grupper 2,25
32. Læreren optræder med stor faglig autoritet 3,96
33. Hvis vi svarer forkert, bliver vi bedt om at forklare, hvorledes vi tænkte 2,96
34. Vi kan mærke, at vores lærer interesserer sig for os som personer 3,01
35. I fysikundervisningen lærer vi, at videnskabens teorier er midlertidige, og at de 
påvirkes af folks værdier og meninger 2,54
36. Hvis der skal arbejdes i grupper, er det os, som sammensætter dem 3,62
37. Hvis vi diskuterer i fysiktimerne, er det kun om fysik 3,78
38. Læreren opfordrer os til at stille spørgsmål 3,61
39. Vi arbejder med noget, som er vedkommende og kan bruges i livet udenfor 
skolen 3,21
40. Hvis man har noget at sige, lytter læreren opmærksomt 4,04
41. Læreren fremlægger sin plan for den enkelte time, som vi så drøfter 2,21
42. Læreren eller de dygtigste elever regner opgaverne på tavlen 3,13
43. Ved starten af et emne undersøger vores lærer, hvad vi allerede ved om emnet 2,85
44. Der er en god atmosfære i klassen, så alle kan trygt komme med deres bidrag 3,87
45. Læreren bliver hurtigt vred 2,04
46. Læreren ændrer undervisningen som følge af forslag eller kritik fra eleverne 2,70
47. I fysikøvelserne efterviser vi  teoristof, som allerede er blevet gennemgået 3,74
48. Vi får vist eksempler på gode/dårlige skriftlige elevarbejder 1,81
49. Læreren ved alt om, hvad der foregår i fysiklokalet 3,12
50. Læreren henviser til Fysikbekendtgørelsen og til eksamen, når han skal forklare, 
hvorfor han underviser som han gør 2,35
51. Vi bliver opfordret til at notere dét, som skrives på tavlen 3,70
52. Der bliver stillet forskellige opgaver til de dygtige og de mindre dygtige elever 1,33
53. Læreren virker utilfreds 2,17
54. Vi kan godt udtrykke skepsis overfor det, læreren siger - uden at han bærer nag 3,80
55. Læreren retter konsekvent samtlige fejl i de skriftlige arbejder - også stavefejl 2,98
56. Inden vi skal svare på mere omfattende spørgsmål, får vi tid til at snakke 
sammen og evt. skrive vores overvejelser ned 2,59
57. Læreren taler engageret og begejstret om sit fag 4,06
58. I vores klasse finder vi selv ud af hvad vi vil gøre, når nogen larmer, så det går 
ud over undervisningen 2,56
59. Hvis vi har problemer med en opgave, viser læreren os, hvordan den skal løses 3,89
60. Vi undersøger, om det nye vi lærer stemmer overens med det, vi vidste i forvejen   2,86
61. Læreren ignorerer larm og “dårlig opførsel” 2,42
62. Læreren er villig til at diskutere lektiebyrden og hvordan den fordeles over tid 3,20
63. Læreren er venlig 4,19
64. Undervisningen retter sig mest mod nogen, som vil læse videre indenfor fysik 2,45
65. Vi arbejder med problemer, hvor der kan være flere mulige løsninger 2,74
66. Læreren kan holde vores opmærksomhed fangen 3,23
67. Vi starter med de generelle formler, og først senere kommer der eksempler og 
anvendelser 3,68
68. Vi bliver sat til at tænke over/skrive om, hvad og hvordan vi lærer 1,68
69. Læreren udviser humoristisk sans 3,46
70. Vi er med til at fastlægge, hvornår og hvordan undervisningen evalueres 2,05
71. Hvis samarbejdet ikke fungerer i en gruppe, skrider læreren ind 2,62
72. I fysiktimerne lærer vi, at videnskaben har gyldige svar på alt 2,73
73. Læreren er sarkastisk 2,26
74. Efter en fysiktime har man virkelig følelsen af at have lært noget 3,08
75. Læreren stiller store krav 3,20
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Bilag 8.2: ”Mine prioriteringer i forbindelse med  undervisning i faget…”. 
Pilotundersøgelse af forskelle mellem naturfagene fysik og biologi, belyst 
via pædagogikumkandidaters refleksion i tilknytning til egen undervisning.  
 
1. Det er vigtigt for mig, at faget fremstår som 

Rank-score: 1 højest prioritet 
og først, 2 næsthøjest.. 

 

Gennemsnits-
ranking blandt 
biologilærerne 
i samplet 
(N=18) 

Gennemsnits-
ranking blandt 
fysiklærerne i 
samplet 
(N=27) 

a. En sum af troværdige resultater og facts om natur 2.29 2.67 
b. En mulighed for at stille spørgsmål og lave undersøgelser af 

dem 
1.76 1.81 

c. En række begrundede, men foreløbige teorier og modeller af 
naturen 

2.12 2.26 

d. En chance for at eftervise/eftergøre store 
naturvidenskabsmænds indsigter 

3.76 3.48 

e. Andet (skriv hvad)    
2. Det er vigtigt for mig, at eleverne indser  
 Biologilærer-

rankings 
Fysiklærer- 
rankings 

a. At faget har relevans og nytteværdi i forhold til hverdagen 1.71* 2.50* 
b. At faget kan bruges når man skal tage stilling til 

samfundsanliggender 
2.06 2.65 

c. Faget som en særlig og anderledes optik på velkendte 
fænomener 

3.17* 2.15* 

d. At der ligger personlige udviklingsmuligheder i faget og i 
arbejdet med det 

3.00 3.12 

e. At samfundets velfærd hviler på, at nogen fortsætter indenfor 
faget 

4.40 4.26 
 
3. Det er vigtigt for mig som lærer 
 Biologilærer-

rankings 
Fysiklærer- 
rankings 

a. At optræde rationelt og at mine beslutninger træffes så 
objektivt og retfærdigt som muligt 

2.29 3.19 

b. At lade mine personlige følelser og holdninger kommer til 
udtryk i undervisningen 

3.94 4.07 

c. At vise interesse for eleverne udover det faglige 3.35 3.30 
d. At vise interesse for hvad og hvordan den enkelte elev lærer 

i.f.t. faget 
1.88 1.61 

e. At eleverne opfatter mig som en faglig autoritet 2.82 2.80  
4. I forbindelse med planlægning og stofudvælgelse prioriterer jeg: 

 Biologilærer-
rankings 

Fysiklærer- 
rankings 

a. At der bliver sammenhæng og struktur i det faglige 1.53 1.33 
b. At der bliver god tid til valgfrit stof, fælles for hele klassen 3.47 3.40 
c. At eleverne får mulighed for at forfølge deres ideer og egne 

mål 
3.35 3.27 

d. At kernestoffet bliver gennemgået omhyggeligt 2.00 2.15 
e. Andet (skriv hvad)    

5. Jeg anser følgende arbejdsformer for vigtigst, når eleverne skal lære mit fag 
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 Biologilærer-
rankings 

Fysiklærer- 
rankings 

a. Individuelt elevarbejde, hvor den enkelte som udgangspunkt 
selv bearbejder tingene 

3.73* 2.92* 

b. Korte gruppearbejder, styret af et fagligt produktkrav ved 
afslutningen 

1.67* 2.64* 

c. Længere gruppe-/projektarbejder,  med frihedsgrader - også til 
det sociale 

3.87 3.68 

d. Summegruppe-arbejde med de nærmeste naboer 2.93 3.40 
e. Lærerstyret  fælles-undervisning for og med hele klassen 2.20 2.36  

6. I forbindelse med undervisning i klasserummet er det vigtigt for mig: 
 Biologilærer-

rankings 
Fysiklærer- 
rankings 

a. At stille spørgsmål, som kan besvares og evalueres præcist 3.59 3.80 
b. At lade eleverne udtrykke sig med deres egne ord 2.65 2.92 
c. At stille åbne spørgsmål – og inddrage de forskellige svar som 

kommer 
1.88 1.62 

d. At eleverne anvender et præcist og dækkende fagsprog 2.47 3.08 
e. At lade eleverne diskutere med hinanden 3.80 3.46  

7. Når en elev kører fast med faglige problemer, foretrækker jeg  
 Biologilærer-

rankings 
Fysiklærer- 
rankings 

a. At give vedkommende et hint til at komme videre 1.60 1.30 
b. At overbevise vedkommende om, at det giver mening selv at 

kigge på teksten/problemet endnu én gang 
2.47 2.73 

c. At opfordre vedkommende at arbejde sammen med nogle af de 
dygtigere elever 

4.00 3.72 

d. At gennemgå ”det svære” ved tavlen (evt. at lade en af de 
dygtige elever gøre det) 

2.67 3.23 

e. At stille en nemmere opgave, som den pågældende elev 
sandsynligvis vil kunne klare 

4.27 3.96 
 
8. Som jeg ser det, opnår man størst elevmotivation gennem 
 Biologilærer-

rankings 
Fysiklærer- 
rankings 

a. Eleveksperimenter og demonstrationsforsøg – gerne med 
kraftige effekter 

1.93 2.4 

b. Faglige udfordringer – ”kognitive nødder” 4.2 3.52 
c. Variation m.h.t. arbejdsformer 1.27* 1.96* 
d. Forskelligt tekstmateriale, herunder populært-videnskabelige 

tekster 
3.87 4.4 

e. Særlige aktiviteter (Diskussioner, rollespil, video, it, ud-af-
huset…)  

3.27 3.4 
 
9. I forbindelse med feedback til og evaluering af eleverne er det vigtigt for mig 
 Biologilærer-

rankings 
Fysiklærer- 
rankings 

a. At gøre opmærksom på de fejl der nu én gang er  3.35 3.88 
b. At give karakterer, hvor det er muligt, så eleverne kan få et 

præcist billede af, hvor de står 
4.11 4.62 

c. At finde noget positivt at kommentere på 2.71 2.72 
d. At lære eleverne kriterierne for, hvad der gør en besvarelse god 1.82 2.08 
e. At anvise de væsentligste forbedringsmuligheder  2.23 1.68  

*angiver signifikant forskel mellem fysik og biologi-rankings (p<0.05).  
Bemærk, at enkelte lærere har fraveget at uddele de autoriserede 15 rank-point (1-2-3-4-
5) til fordel for fx 1-3-3-4-5, fordi de har ønsket at markere en ligestilling mellem to 
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aspekter. Derfor afviger søjlesummen af gennemsnitlige rankings for det enkelte 
spørgsmål som oftest lidt fra 15. 
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Bilag til kapitel 9.
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