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Hvorfor FYMA?



MATEMATIK C I 1.g FYSIK C I 2.g

Hvad skal vi egentlig 
bruge det her til?

Jeg har da aldrig lært 
den matematik, som 
min fysiklærer siger, 
jeg skal bruge!



FYMA I 1.g & 2.g



”Matematikdidaktisk forskning dokumenterer, at det er helt afgørende 
for succesfuld matematiklæring, at den enkelte elev på den ene side kan 
knytte mening, dvs. forståelig fortolkning, til de matematiske emner, 
begreber og metoder der undervises i, og på den anden side kan 
forbinde de matematiske begreber i sammenhængende og 
velstrukturerede begrebsnetværk.”

(Niss et al. 2006, min fremhævelse)



Særligt såkaldt gymnasiefremmede elever 
kan have særlig glæde af det faglige samspil:

“Et væsentligt element er at give 
begrundelser for indholdet: hvorfor skal man 
overhovedet lære det her?”

(Ulriksen 2009, s. 203)



• Synergieffekter
• Øget dybde i analysen af fysiske problemstillinger i forhold til det, der 

umiddelbart lægges op til i den dannelsesorienterede fysik C-læreplan

• Meningsfuld imødekommelse af matematik C-læreplanens krav om en 
eksperimenterende og anvendelsesorienteret tilgang med betydelig vægt på 
projektforløb

• Reduceret tidspres pga. kompetencemæssige overlap

• Skabe øget sammenhæng i uddannelsen



• Øget dannelse
• Bedre mulighed for at gøre erfaringer med selv at undersøge sagsforhold

• Øget mulighed for at lære, at virkelighedens problemer kan anskues fra 
forskellige synsvinkler

“De traditionelle grænser mellem fagene i gymnasieskolen afspejler 
langtfra matematikkens rolle i den moderne interdisciplinære 
videnskabelige virksomhed og anvendeligheden af matematik i praksis” 
(Michelsen, 2009, s. 23)



Imødekommelse af den ”kritik”, der i forhold til matematik fremsættes 
af både aftagerinstitutioner (videregående udd.) og nabofag:

”Eleverne har mangler i forhold til at sætte matematikfagligheden på 
spil i nye og ukendte kontekster.”
(Matematikudredningen, Jessen et al., 2015, s. 16)



• Ét 2-årigt fagligt forløb frem for to 1-årige forløb
• Øget modenhed i 2.g kommer begge fagligheder til gode

• Opbygning af relation mellem lærer og elever

• En lærergruppe med undervisningskompetence i matematik og fysik 
samt en tro på og interesse for tæt fagligt samspil



”Der ikke en omfattende og passende designet forskning i effekten af 
integreret scienceundervisning i forhold til elevers eksamensresultater, 
evne til problemløsning, evne til at kombinere forskellige faglige 
domæner mv. til at man med stor sikkerhed kan konkludere vedrørende 
effekten af en fagintegreret tilgang!”

(Honey, 2014, s. 53)



International forskning peger dog på sammenhængen mellem tæt fagligt 

samspil og styrkelse af self-efficacy:

“Elevmotivation til at mestre kan fremmes gennem integrerede science-matematik-erfaringer

baseret på personlige og sociale emnekredse og interesser. Involvering i denne slags

oplevelser kan også bidrage til at opmuntre, støtte og nære elev-tillid til egne evner (dvs.

self-efficacy) til at håndtere science og matematik” 
(Berlin, 1994, s. 4)



Hvordan?

- Om etablering af rammer og gennemførelsen



Læreplan – faglige mål

Matematik C:
Eleverne skal kunne anvende variabelsammenhænge i 
modellering af givne data, kunne foretage 
fremskrivninger og forholde sig reflekterende til disse 
samt til rækkevidde af modellerne

Fysik C:
Eleverne skal kende og kunne anvende enkle 
modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan 
forklare forskellige fysiske fænomener

FYMA:
Eleverne skal kunne anvende 
simple modeller til beskrivelse af 
et givet datamateriale samt af 
forskellige fysiske fænomener og 
kunne forholde sig reflekterende 
til rækkevidden af modellerne 



Læreplan - eksamen

• Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en bredt formuleret 
opgave inden for de områder, klassen har arbejdet med, og som 
indeholder et ukendt bilag, der kan være grundlag for perspektivering 
af opgavens emne … Der skal normalt indgå elementer fra både fysik 
og matematik i den enkelte opgave. 



Periode Klasse Klassestørrelse Studieretning Lærer(e)

2014-16

1cm 
2cm 

33 
EN A – MU A – Bi B
EN A – MU A – Dr B  

TL (mat-fys) & 
MWJ (mat-fys)

1bf 
2bf 

24
EN A – Sa B – Ps B  
EN A – Sa B – Fi B 

TW (mat-fys)

1k 
2k 

16 LA A – GR A BC (mat-fys)

2015-17
1h
2h

27 EN A – Sa B – Ps B BRO (mat-fys)

2016-18

1ak
2ak

31
EN A – SP A – Ty B
LA A – GR A 

BC (mat-fys)

1c
2c

30 EN A – MU A – Bi B MWJ (mat-fys)

1h
2h

33 EN A – Sa B – Ps B  TW (mat-fys)

Dertil som pilotprojekt 3 ét-årige FYMA-forløb i 2013-14 med separate læreplaner og eksamener.



Eksempel 1: 

Undersøgelse af afkøling af te
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Afkøling af te

a) Hvor meget energi er der afgivet 
efter 30 min.?

b) Hvad er halveringskonstanten, og 
hvad fortæller den?

c) Hvornår har teen ifølge den 
matematiske model samme 
temperatur som lokalet?

d) Hvad fortæller svaret i c) om den 
matematiske model? 

e) Hvorfor får man en kurve, der 
aftager stadig langsommere?

f) Hvornår afgiver teen effekten 5 W?
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Gennemsnitlig temperaturforskel for måleperioden 
(grader Celcius)

Effektafhængighed af temperaturforskel … nogle elever når frem til, at den afgivne 
effekt tilnærmelsesvis er proportional med 
temperaturforskellen!



Eksempel 2: Projektforløb om sammenhænge

• Find to størrelser, som I formoder har en sammenhæng. 

• I kan søge inspiration blandt de 12 problemformuleringer på ideliste 1.

• Opstil en hypotese for den forventede sammenhæng.

• Foretag dernæst en indsamling af data og undersøg, om der er en 
sammenhæng, som I kan beskrive matematisk.

• Kan I forklare, hvorfor der er den fundne sammenhæng?

• Hvilke forudsigelser kan der laves vha. en eventuel matematisk model?

• Hvilke begrænsninger har en eventuel matematisk model?

DELOPGAVE:



Dykningsinteresseret elev: 
Hvor hurtigt bliver det mørkt, når man bevæger 
sig ned gennem vandet?
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Hvordan udvikler temperaturen sig 
med tiden i midten af et kogt æg, 
når man putter det i koldt vand?

Eksempler på afledte overvejelser:
- Hvorfor stiger temperaturen i 

begyndelsen?
- Hvordan laves en passende matematisk 

model, når den asymptotiske grænse er 
20 °C?

- Estimér den effekt, hvormed blommen 
afgiver energi på forskellige 

tidspunkter.



Uafhængig
matematik

Fysikfokus hvor matematik-
begreber anvendes for at 
støtte fysikbegreber

Matematikfokus hvor 
fysikbegreber anvendes til at 
støtte matematikbegreber

Balanceret mat-
fys-undervisning -
integration

Uafhængig
fysik

Lonings kategorisering af fagligt samspil – et spektrum

Lærerne i forsøget har selv besluttet graden af integration, idet det skulle give 
mening for dem.

Alle fyma-lærerne har anvendt samtlige kategorier, men med hovedvægt på de tre 
midterste.

“Typisk integreres fagene ved, at man har et fysikfagligt tema, der med fordel kan behandles
efter indførelse af en række matematiske begreber. Når matematikken er på plads, kan den
så anvendes til databehandling, løsning af opgaver mv.” (Lærer)



Evaluering
• Eleverne i seks af de syv forsøgsklasser har anonymt besvaret to 

spørgeskemaer:
• En forundersøgelse helt i begyndelsen af fyma-forløbet i 1.g (N=152, 88 %)
• En undersøgelse sidst i 2.g lige før afslutningen af fyma-forløbet (N=142, 82 %)

• De deltagende lærere har evalueret forsøget gennem spørgeskema og 
samtaler 

• Årskarakteranalyse (sammenligning med fysik C og matematik C for 
elever på samme studieretninger)
• Få var til fyma-eksamen



Studentereksamen
- et eksempel

Opgave 9: Potenssammenhæng

Du skal præsentere potenssammenhæng. 

Du skal i den forbindelse komme ind på 
bestemmelse af ligningen for sammen-
hængen vha. to punkter og forsøget 
’Undersøgelse af sammenhæng mellem 
afstand til en lyskilde og lysintensiteten’.



Er det en god ide at slå fagene sammen til 
fyma?

En lille andel af eleverne er skeptiske:

“Jeg synes det er en dårlig ide, og jeg synes eleverne skal have ret til selv at 
bestemme, hvorvidt de vil have fyma eller fysik og matematik” (Elev)

“Der må gerne være en større forskel på matematik og fysik, så man ved, 
hvornår man lærer noget matematik og hvornår man lærer fysik” (Elev)



De fleste elever er positive:

“Det giver i bund og grund god mening at slå fagene sammen, og det har 
været to gode år, på trods af at matematik for eksempel aldrig har været mit 
yndlings fag, men med supplement af fysik har det været bedre” (Elev)

“Jeg synes, det fungerer rigtig godt, til trods for, at de naturfaglige fag ikke er 
min spidskompetence. Jeg finder det rigtig svært, men at bruge 
matematikken i praksis gør det for mig mere relevant, og det hjælper mig 
med at bevare fokus, til trods for at jeg er i den dårligere ende i klassen. Dog 
er der stadigvæk mulighed for at klare sig godt, når man fx som mig forstår 
sig godt på astronomi. Matematikken bliver derfor nemmere at forstå, da 
den bliver koblet på konkrete eksempler og muligheder” (Elev)



”Genialt! Vi lærer at tænke langt bredere end bare 2+2=4, men at vi nu 
også kan hive eksempler fra fysikken og dermed få et langt større 
visuelt billede af det” 

(Elev)



0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

1 Meget dårlig ide

2

3

4

5 Meget god ide

Holdning til integration af fysik og matematik

Slutevaluering 2.g Forundersøgelse 1.g

Er det en god idé at 
slå undervisningen i 
fysik og matematik
sammen i faget 
fyma?



Hvad med læringen?

• 89 % af eleverne tilkendegiver, at de opfatter matematik som et 
nyttigt redskab til at forstå og beskrive naturfænomener i fysik

• 64 % af eleverne mener, at de bliver bedre til matematik ved at bruge 
det i fysikfaglige sammenhænge, mens 24 % ikke oplever at blive 
bedre til matematik



Forundersøgelse, 1.g:
”Hvor god tror du, at du vil 
være til at klare de faglige 
krav i fysik og matematik 
(fyma)?” 

Spørgeskema sidst i 2.g:
“Hvor god synes du, at du 
har været til at klare de 
faglige krav i fysik og 
matematik (fyma)?”

0 10 20 30 40 50 60

1 Meget dårlig

2

3

4

5 Meget god

Vurdering af egen faglig formåen sammenlignet 

med forventningen

Forundersøgelse 1.g Slutevaluering 2.g



“Når vi snakker om lysbølger og interferens, vil man i fysik C typisk 
anvende gitterligningen til at bestemme bølgelængden for lyset fra en 
laser. I fyma kan vi analysere situationen med anvendelse af 
trigonometri, og dermed forklare hvorfor interferensmønsteret ser ud, 
som det gør, hvilket er på et væsentligt højere taksonomisk niveau” 
(Lærer)
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fy C 2009ff (N=385) ma C mdt 2008ff (N=412) ma C skr 2008ff (N=412) fyma 2016-18 (N=132)

Statistisk signifikant karakterforskel i forhold til maC
og fy C på den ene side og fymaC på den anden.

Karaktergennemsnit:
Skr. maC: 6,3
Mdt maC: 6,0
FyC: 6,4
FymaC: 7,9



Hvad med interessen for fagene?

En stor del af eleverne giver udtryk for, at fyma har medvirket til en 
øget interesse for fysik og matematik, mens en lille del (16 %) har fået 
reduceret interessen.

“Jeg synes, det er meget federe at have det som et samlet fag. Jeg har 
oplevelsen af at begge fag hver for sig for mig ikke har skabt meget 
interesse, eller været specielt spændende i folkeskolen samt 
grundforløbet. Men ved at slå dem sammen har de suppleret hinanden 
på en positiv måde, og øget min interesse for begge fag, og det er 
blevet mere overskueligt ved at de har været et fag” 

(Elev)



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

1 Meget lille interesse

2

3

4

5 Meget stor interesse

Hvor stor er din interesse samlet set i fagene fysik 

og matematik på nuværende tidspunkt?

Forundersøgelse 1.g Slutevaluering 2.g



Sammenfattende konkluderes (1):

• At eleverne efter adskillige års erfaring med fagopdelt undervisning i 
matematik og naturfagene på baggrund af fyma-forløbet anbefaler 
integration af fysik C og matematik C, idet det eksperimentelle 
arbejde vurderes særlig positivt.

• At elevernes interesse for fysik og matematik styrkes gennem fyma-
forløbet.

• At eleverne, i højere grad end de selv forventer, oplever at kunne leve 
op til de faglige mål i fyma.



Sammenfattende konkluderes (2):

• At lærerne vurderer at der er faglige synergieffekter ved integration af 
fysik og matematik (jf. årskarakterer).

• At det er en fordel for udviklingen af faglige kompetencer samt lærer-
elevrelationen, at fyma-forløbet har været toårigt. Dette er særlig 
væsentligt for matematikkompetencerne, idet faget normalt 
færdiggøres i 1.g.

• At det har været betydningsfuldt for forsøget at en eventuel 
afsluttende eksamen var fagintegreret og dermed afspejlede den 
daglige undervisning.



Sammenfattende konkluderes (3):

• At trods ovennævnte samlede positive evaluering af fyma-forløbet 
reduceres andelen af elever (20 %), der principielt ikke mener, at fysik 
og matematik skal være obligatoriske fag i gymnasiet, ikke gennem 
fyma-forløbet.

• At lærerne anbefaler at det bliver muligt for gymnasier at undervise i 
fysik C og matematik C som et integreret fag, fyma.



Spørgsmål?


