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Naturerkendelse. Objektivitetens sammenbrud  
 
I foredraget præsenteres det nybrud, der fandt sted i vores opfattelse af naturen i årene 
efter 1900. 
Nye forskningsresultater inden for atomfysik tvang fysikerne – med bl.a. Niels Bohr i 
spidsen – til at udvikle en helt ny fysisk teori: Kvantemekanikken. 
Centralt i dette nybrud står spørgsmålet:  Findes der en objektiv verden, uafhængigt af 
vores iagtagelseaf den? 
 
Vi begynder med at se på den klassiske fysik, især Newtons love for bevægelse. Den 
klassiske mekanik (bevægelseslære) er deterministisk, dvs. alle fremtidige 
begivenheder kan i princippet forudsiges. I sin yderste konsekvens påstår den klassiske 
mekanik, at vi ikke har en fri vilje.  
Vi diskuterer konsekvenser heraf og ser også på grænser for forudsigeligheden. 
 
Vi diskuterer forskellige tiders opfattelse af lys. Spørgsmålet, om lys er bølger eller 
partikler, har været diskuteret gennem flere hundrede år. I dag er det fysikernes 
opfattelse, at det kommer an på forsøgsopstillingen. 
 
Vi ser dernæst på spørgsmålet om atomernes opbygning. 
Omkring 1900 sker mange nye opdagelser inden for atomfysik. Bohrs atommodel fra 
1913 giver en forklaring på atomernes spektre og viser retningen for den fremtidige 
forskning. 
I løbet af 1920-erne når fysikerne til en række nye erkendelser. Disse sammenfattes 
ofte under overskriften Københavnerfortolkningen. Nogle af hovedpunkterne er: 
 

-‐ Lys, samt elektroner og andre atomare objekter kan opfattes som bølger eller 
partikler alt efter forsøgsomstændighederne. 

-‐ Når atomer overgår fra én tilstand til en anden, sker det i spring uden 
mellemtilstande. 

-‐ Vi kan ikke bestemme f.eks. en elektrons position og hastighed samtidigt. Jo 
mere præcist vi kender positionen, desto mere upræcist kender vi hastigheden 
og omvendt. 

-‐ Når vi udfører en måling på et atomart objekt, forstyrrer vi objektet så meget, at 
det ikke længere ”er sig selv”. 

-‐ ”Kvantemekanikkens belæring til os om vores stilling som iagttagere af den natur 
hvoraf vi selv er en del”. Citat af Niels Bohr. 

-‐  
Vi diskuterer nogle af disse resultater og deres konsekvenser. 
 
Det er fristende at udvide kvantefysikkens resultater til dagligdagen og psykologien. Vi 
diskuterer muligheder og begrænsninger. 
 
Til beroligelse for mange, der føler den faste grund smuldre, slutter vi med at begrunde, 
at den klassiske fysik stadig gælder for objekter af dagligdags størrelse. 
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Forslag til videre fordybelse: 
Filmen Københavnerfortolkningen af Lars Becher-Larsen.  
Findes på www.filmstriben.dk  (adgang med Uni-Login) 
www.denstoredanske.dk 
Søgeord f.eks. Københavnerfortolkningen, Komplementaritet og kvantemekanik. 
Den frie vilje. Af Claus Münchow.  http://kortlink.dk/munchow/cmnx 
Kerne- og atomfysik. (Især side 22 og 25-34. Af Claus Münchow. 
http://kortlink.dk/ntsnet/cmnp 
 


