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Abstract: This project is concentrated on the planning, the carrying out and
the effect of different teaching methods in teaching geology in the field. The 5E
model for teaching frames the constructivist idea about teaching. The hypothesis
is that by applying this model to teaching geology in the field the students will
be motivated to engage in the teaching lesson and their their ability to construct
their knowledge is present. The empiric foundation is based on observations in
the field and in focus group interviews with the students. The interpretation of
the empiric material shows that the differences in teaching model have an effect
on the students’ motivation to engage in the teaching and in their learning out-
come. This project shows that focus on motivation and learning can strengthen
the teaching of geology in the field and help students to optimize their learning
outcome.
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1. Rammesætning

1.1. Problemstilling

Dette projekt handler om studerendes læring og motivation i forbindelse med undervis-
ning i felten. Feltundervisningen sættes i et nyt lys, ved at bruge de konstruktivistiske
tanker omkring læring og konstruktion af viden. Ved at bruge dette teoretiske perspektiv
gives der et billede, af hvordan grundlæggende læringsteoretiske perspektiver kan bruges
i denne type undervisning. Samt hvilke konsekvenser dette perspektiv har for opbygnin-
gen af undervisningen, for de studerendes konstruktion af viden og deres motivation i
undervisningssituationen. Dette er interessant at undersøge, da det ikke tidligere er un-
dersøgt for feltundervisningen p̊a universitetsniveau i Danmark. Projekter som Nordlab1

er koncentreret omkring udvikling af undervsining p̊a Folkeskole- og Gymnasieniveau.
Dette projekt er en undersøgelse af læringsteoretisk kakakter p̊a universitetsniveau, som
vil undersøge feltundervisningen ud fra et praktisk perspektiv. Det betyder at metoderne
afprøves i praksis for derigennem at kunne stille skarpt p̊a de studerendes læring og mo-
tivation i feltundervisningen.
Feltundervisning betragtes som en central del af uddannelsen i Geologi-geoscience p̊a
Københavns Universitet. Grundlaget for den geologisk videnskabelige metode bygger p̊a
at foretage observationer i felten, for derefter at kunne argumentere videnskabeligt for
en tolkning. Derfor er der stor fokus i uddannelsen p̊a, at de studerende lærer disse
færdigheder. Dette opn̊as gennem feltundervisning. Feltundervisning kan forst̊as som
”undervisning i felten”, men handler i højere grad om ”undervisning i feltarbejdets
udførsel og dataindsamling”. Det resulterer i feltkurser af forskellig længde i løbet af
bachelor- og kandidatuddannelsen. Feltundervisningen er alts̊a vigtig i hele dannelsespro-
cessen af den geologiske tankegang hos de studerende. Derfor er det bemærkelsesværdigt
at der findes s̊a f̊a undersøgelser af feltundervisningens natur p̊a universitetsniveau i
Danmark.
Projektet vil undersøge, hvorledes undervisning efter de konstruktivistiske tanker kan
bruges i feltundervisningen i geologi. Samt hvilken effekt denne undervisning har for
de studerendes læring og motivation. Der gives konkrete bud, p̊a hvordan undervisning
kan tilrettelægges, s̊a der skabes et godt læringsmiljø, og hvordan motivationen hos de
studerende kan styrkes.

1.2. Problemformulering

Denne opgave vil undersøge: Hvordan 5E modellen og de konstruktivistiske tanker mod-
ellen bygger p̊a, kan bruges i planlægningen af geologisk feltundervisning og hvilken
effekt det har, med særligt henblik p̊a læring og motivation hos de studerende.

1Se mere p̊a http://nordlab.emu.dk/
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1.3. Beskrivelse af feltkurset

Projektet vil tage udgangspunkt i undervisningen p̊a det feltkursus, der er integreret i
kurset Materialer og processer, som er placeret p̊a 1. studie̊ar p̊a bacheloruddannelsen i
Geologi-geoscience p̊a Københavns Universitet.
Kurset Materialer og processer er et introduktionskursus der har til form̊al at:
”Fastholde og udvikle de studerendes interesse for geologi samt give en introduktion til
en overordnet vifte af geologiske discipliner og deres samspil. Blokken skal fungere som
basis for de efterfølgende blokke p̊a første studie̊ar.” (Bilag A, SIS beskrivelse).
Kompetencebeskrivelsen beskriver endvidere at:
”Ved kursets afslutning skal den studerende p̊a et elementært niveau være i stand til at:

• udføre observationer i felten samt at registrere disse p̊a en hensigtsmæssig m̊ade

• genkende og beskrive almindelige geologiske materialer i felten og i laboratoriet

• formidle egne observationer i skriftlig form

• Den studerende skal endvidere have opn̊aet kendskab til den dynamiske Jord set i
pladetektonisk ramme samt de dertil relaterede processer og materialer.”
(Bilag A, SIS beskrivelse)

Form̊als og kompetencebeskrivelsen handler overordnet om hele kurset, der løber fra
september 2009 og har afsluttende eksamen i slutningen af oktober 2009. Nogle af punk-
terne hænger dog direkte sammen med udformningen af feltkurset. Det beskrives at de
studerende skal være i stand til at udføre observationer af bjergarter i felten. Undervis-
ningen p̊a feltkurset skal understøtte disse kompetencer. For mere specifikke læringsm̊al
se afsnit 5.1.

Feltkurset afholdes p̊a Bornholm i perioden 14-19. september 2009 det vil sige, at
deltagerne har modtaget to ugers undervisning inden de deltager i feltkurset. Feltkurset
danner alts̊a ramme om det første møde med geologi i naturen for de studerende. Dermed
har kurset ogs̊a en dannende effekt, da det er første gang de studerende ser en geolog
(en underviser) i aktion i naturen.
De studerende er delt i to hold. To undervisere vil undervise hold 1 fra mandag til
onsdag. To andre undervisere har ansvaret for undervisningen p̊a hold 2 fra torsdag til
lørdag. Feltkurset er bygget op af undervisning p̊a forskellige lokaliteter, med øvelser i
grupper i felten og med opsamlende undervisning om aftenen. De to hold skal gennem
de samme lokaliteter, men med forskellige undervisere.
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1.4. Metode og rammerne for undersøgelsen

Projektet omhandler nærmere bestemt lokaliteten Listed, som er placeret p̊a Bornholms
nordkyst. Lokaliteten best̊ar af fire forskellige bjergarter, der skærer hinanden. Gen-
nem tolkning af deres indbyrdes forhold kan en dannelseshistorie konstrueres. Hold 1 vil
modtage undervisning, som de to første undervisere gennemfører. Hold 2 vil gennemg̊a
et undervisningsforløb, der er konstrueret ud fra de konstruktivistiske ideer om læring.
Disse ideer er konkretiseret i 5E modellen, som undervisningsforløbet er planlagt efter,
se afsnit 4.1. Konstruktivismen handler om, at de studerende selv aktivt, skal være en
del af undervisningen og konstruere deres viden, se afsnit 4.1.
Det empiriske materiale til undersøgelsen best̊ar af observationer af de to holds forskellige
undervisning. Om aftenen p̊a feltkurset gennemg̊ar underviserne p̊a de to hold dagens
lokaliteter, dette materiale er tillige en del af empirien. Desuden er der foretaget fokus-
gruppeinterview med de studerende. Disse metoder vil tilsammen give et billede, af hvad
forskellen p̊a undervisningsgangene er, og hvilke konsekvenser det har for de studerendes
læring og motivation.
Den teoretiske vinkel opn̊as ved brug af Piagets konstruktivisme og Vygotskys sociale
perspektiv p̊a læring, som eksempel p̊a læringsteorier, se afsnit 2. Der redegøres for teori-
ernes konsekvenser for planlægning og gennemførsel af undervisning i afsnit 2.4. Moti-
vationsteorier inddrages som eksempel p̊a en faktor i undervisningen, som kan styrkes
ved fokus p̊a undervisningsplanlægningen og i gennemførslen af undervisningen, se afsnit
3.2. Disse teorier og det empiriske materiale danner teoretisk grundlag for projektet.

1.5. Hypoteser

Ud fra problemformuleringen er følgende hypoteser opstilles:

• Det er muligt at identificere forskellene p̊a de to undervisningsforløb, gennem ob-
servationer og fokusgruppeinterview. Effekten af 5E modellens undervisning kan
alts̊a identificeres.

• Hvis feltundervisningen planlægges efter 5E modellen, og faserne gennemføres efter
intentionen, vil de studerendes motivation til at deltage aktivt i undervisningen
blive tydelig og det vil understøtte de studerendes læring.

• Tankerne bag 5E’s implementering i undervisningen fører til, at dialogen mellem
de studerende, og interaktionen mellem de studerende og underviserne, giver de
studerende mulighed for selv at skabe viden og læring.
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2. Læring

Læringsteorierne inddrages i projektet for at stille skarpt p̊a læringsforst̊aelse i forhold
til undervisning i felten. Det er interessant at se p̊a, hvordan de forskellige læringsteorier
kan bruges konkret i udarbejdelsen af undervisning. I denne opgave behandles overord-
net Piagets konstruktivisme og Vygotskys sociale perspektiv p̊a læring. Disse teorier er
relevante, da 5E modellen grundlæggende bygger p̊a konstuktivistiske tanker, og da det
sociale aspekt af læringen typisk har betydning for undervisningen i felten, da de stud-
erende ofte arbejder sammen. I afsnit 3 redegøres der nærmere for motivationsteorier,
og grunden til, at dette er specielt interessant for feltundervisningen.

2.1. Læringsteorier

Redegørelsen for læringsteorierne er ikke fuldstændig, da nogle af de centrale aspekter er
valgt ud. De er udvalgt ud fra deres relevans i forhold til opgavens problemformulering.

2.2. Konstruktivisme - Piaget

Jean Piaget (1896-1980) har udviklet en række teorier om læring og udvikling. Han er
især kendt for stadie-teorien om børns udvikling. Derudover har han spillet er stor rolle
i udviklingen af de konstruktivistiske ideer (Illeris [5] s. 48). Efter Piagets død er disse
ideer kommet i fokus og har skabt en konstruktivistisk opfattelse, som Knud Illeris ([5]
s. 49) beskriver s̊aledes:

”At mennesker gennem læring og erkendelse selv konstruerer deres forst̊aelse
af omverdenen”.

Læringsforst̊aelsen er, at hvert enkelt menneske, selv aktivt skal konstruere sin forst̊aelse
og viden. Det gør op med tanken om, at det er underviseren der ”overføre” viden til de
studerende.
Tanken er, at viden konstrueres i mentale skemaer eller strukturer. To centrale begreber
i denne forbindelse er assimilation og akkomodation. Den eksisterende viden sidder i de
mentale strukturer, og n̊ar ny viden skal læres, kan det ske ved assimilation eller akko-
modation (Dolin, [4] s. 158). Ved assimilation bliver den nye viden optaget i strukturen
og der sker en konsolidering af viden. Denne ”optagelse” skal ikke forst̊as som, at den
nye viden ”sættes ind” i den eksisterende struktur, men at den eksisterende struktur
tilpasser den nye viden til strukturen. Der sker alts̊a en tolkning af den nye viden, p̊a
baggrund af strukturen. Jens Dolin (Dolin, [4] s. 159) problematisere endvidere:

”N̊ar assimilation s̊aledes reducerer nye erfaringer til en bekræftelse af i
forvejen eksisterende strukturer, rejser det uvægerligt spørgsm̊alet, hvordan
ny viden s̊a kan opst̊a.”
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Det leder fint videre til begrebet: akkomodation, som sker hvis den nye viden ikke
umiddelbart kan passes ind i den eksisterende struktur. S̊a vil der foreg̊a en slags mental
forstyrrelse, det intenderede sker ikke og assimilationsprocessen g̊ar i st̊a. Dermed skal
strukturen ændre sig, eller der skal skabes en ny struktur. Ved akkomodation sker der en
ændring p̊a baggrund af den nye viden, der fører til udvikling af strukturen. Som netop
er det, der skaber læring i Piagets optik. Der sker en forstyrrelse af ens forst̊aelse, og ved
aktivitet ændres og udvides forst̊aelsen, og ny læring opst̊ar (Dolin, [4] s. 159).

2.3. Vygotsky

Lev S. Vygotsky (1896-1934) tager udgangspunkt i, at læring sker i sociale sammen-
hænge. Hans arbejde havde fokus p̊a sprog og sprogudvikling, som han mente var helt
centralt for bevidsthedsudviklingen. Hans tanker spiller en central rolle i den moderne
forst̊aelse af undervisning. Gennem hans sociale perspektiv kan læring forst̊as som en
betydningsskabelse gennem kultur. Kulturen kan skabes i en gruppe, alts̊a mellem flere
mennesker og derefter bliver den en del af det enkelte individ. Dette er rammen om Vy-
gotskys internaliseringsproces (Dolin, [4] s. 166). Internaliseringsprocessen foreg̊ar gen-
nem mediering, det vil sige den enkeltes forbindelse til omverdenen. Denne forbindelse
kan skabes p̊a flere m̊ader, gennem mennesker eller gennem konkrete kommunikation-
sredskaber(fx Internettet). I denne teori beskrives redskaberne som artefakter. En person
kan være artefakt i en anden persons mediering i forhold til omverdenen. En underviser
kan være et artefakt for en studerendes forst̊aelse for og forbindelse til omverdenen. I
forholdet sker en formidling af omverdenen og en forst̊aelse kan skabes. P̊a den m̊ade kan
en underviser være en del af de studerendes kultur og dermed være betydningsskabende
for de studerende.
Som nævnt spiller sproget en stor rolle i Vygotskys teori omkring læring. Vygotsky frem-
lægger det s̊aledes, at det er gennem sproget, gennem formuleringen, at en forst̊aelse
opst̊ar (Dolin, [4] s. 167). Det er alts̊a ikke i tanken, men i formuleringen af tale, at
forst̊aelser bliver til.
Vygotsky arbejdede ogs̊a med zone for nærmeste udvikling, som beskriver det læringspo-
tentiale, der findes hos hver enkelt studerende. Illeris citerer Vygotskys definition (Illeris,
[5] s. 72):

”Afstanden mellem det aktuelle udviklingsniveau som det kan konstateres
ved individuel problemløsning og niveauet for den potentielle udvikling som
det kan konstateres ud fra problemløsning med vejledning fra voksne eller i
samarbejde med dygtigere jævnaldrende.”

Denne afstand findes alts̊a mellem det den studerende kan alene, og det som den stud-
erende har mulighed for at lære sammen med andre. En undervisers vejledning kan
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udfordre, hjælpe og guide den studerende. Samarbejdet med andre kan give et nyt per-
spektiv, da de studerende ofte tale samme ”sprog” og dermed kan udfordre hinanden p̊a
en anden m̊ade. Der ligger alts̊a et forskelligt potentiale for læring mellem de studerende,
og mellem studerende og underviser.

2.4. Læringsteoriernes konsekvens for planlægning og gennemførsel af

undervisning

Konstruktivismen beskriver, at viden opbygges individuelt, og at gennem forstyrrelser af
eksisterende forst̊aelser, kan der ske en udvikling og læring. Konsekvensen af konstruk-
tivismen er, at undervisningen skal bygges op p̊a en m̊ade, s̊a de studerende selv har
mulighed for, at konstruere deres forst̊aelser.
I undervisningen skal de studerendes eksisterende viden i spil, for at sætte gang i assim-
ilationen i de rigtige mentale strukturer i hjernen. Ved at fremkalde eksisterende viden
kan underviseren ogs̊a f̊a et indblik i de studerendes læringssituation, for derefter bedre
at kunne tilrettelægge relevant undervisning. For at akkomodation kan ske, skal der i un-
dervisningen skabes mentale forstyrrelser og der skal være plads til individuel refleksion.
Dette er forudsætningen for, at de studerende selv kan udvikle deres mentale konstruk-
tioner. For at b̊ade assimilation og akkomodation kan forekomme, skal de studerende
selv aktivt deltage i indlæring- og undervisningsprocessen. For at fordre disse processer
skal der i undervisningen være mulighed for at være aktiv i forbindelse med løsning af
opgaver, øvelser, praktisk arbejde og ligende.

Jens Dolin (Dolin, [4] s. 160) videreudvikler her p̊a Piagets tanker:

”Meget tyder p̊a at læring frem for en generel kognitiv udviklingsproces(der
foreg̊ar i stadier) snarere er en specifik tilegnelse af kompetencer inden for
konkrete vidensomr̊ader hvor undervisningens tilrettelæggelse har stor ind-
flydelse p̊a disse kompetencers udvikling.”

Her bekræftes det at af planlægningsprocessen og de grundlæggende tanker om lærings-
forst̊aelse, har betydningen for undervisningens succes, i forhold til at fordre at de stud-
erende udvikler deres læringskompetancer.

Vygotskys tanker om den sociale side af læringen, stiller ogs̊a krav til planlægningen af
undervisningen. Det understreger, hvor eksistentielt det er, at undervisningen bidrager
til, at de studerende kan tale sammen og udvikle deres fælles forst̊aelse. Dette kan ske
gennem samarbejde omkring løsning af en opgave eller ved projektorienteret arbejde.
N̊ar underviseren arbejder med de studerende og med zone for nærmeste udvikling,
møder underviseren de studerende p̊a deres præmisser, og derfra kan en udvikling ske.
Ved at udfordrer de studerende p̊a deres forst̊aelser, spørge ind til den viden de har, kan
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underviseren udvide perspektivet eller konkretisere læringen.
N̊ar de studerende arbejder sammen om løsningen af en opgave, arbejder de ogs̊a med
zonen. De vil i den proces stille hinanden spørgsm̊al til deres forskellige forst̊aelser. De
vil typisk stille spørgsm̊al ud fra et studenter-perspektiv, dermed bliver det en anden
type spørgsm̊al end dem underviseren stiller. De studerende kan stille mere konkrete
spørgsm̊al, da de kan sætte sig i hinandens sted som studerende. Derfor bliver samar-
bejdet mellem de studerende en vigtig faktor for undervisningen og udviklingen af de
studerendes læring.

3. Motivation

Motivation er en af faktorerne i en læringssituation. Motivation kan betragtes som en
personlig kompetance, eller som en faktor i større grupper. De studerendes motivation
for at deltage aktivt undervisning kan være afgørende for, en optimal læringssituation.
Feltundervisningen er et eksempel p̊a en undervisningssituation, hvor der ofte er stor
motivation, at spore hos de studerende. Grundlaget for denne motivation, kan være
naturoplevelsen i højere grad end undervisningen p̊a lokaliteten2. Derfor er det relevant
at se p̊a hvordan motivationen til at være aktiv i undervisningen kan styrkes. I det
følgende ses der nærmere p̊a de forskellige motivationsfaktorer og i afsnit 3.2 beskrives
de konsekvenser, viden om motivation kan have for planlægning og gennemførsel af
undervisningen.

3.1. De fire motivationsfaktorer

Ydre motivation

Den ydre motivationsfaktor handler om positiv eller negativ forstærkning af situationen.
En positiv forstærkning kan være rosende og konstruktive kommentarer. Dermed bliver
den studerende anerkendt for arbejdsindsatsen, og føler at arbejdet er vigtigt at udføre.
Alts̊a en konstruktiv og brugbar feedback. Hvor den negative forstærkning kan komme
ved d̊arligt formuleret feedback, som ekskluderer i stedet for at være konstuktiv. Det kan
ogs̊a udmynte sig i forbud og social udelukkelse. Den ydre motivation afhænger dermed af
eksterne personer. Den feedback den studerende modtager fra underviseren eller karak-
teren for en opgave/eksamen har afgørende betydning for motivationen (Damberg, [4] s.
263).

Social motivation

Denne motivationsfaktor handler om omverdenen og de mennesker der er knyttet til det
sociale netværk. Det er vigtigt for alle, at føle sig anerkendt, forst̊aet og opn̊a social

2Baseret p̊a observationerne af de studerende p̊a hold 1, se bilag C.
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anseelse i en gruppe. Denne motivationsform hænger ofte sammen med projektarbejde
eller andre situationer, hvor en gruppe skal opn̊a et fælles resultat. Her vil de enkelte
i gruppen føle en tilfredsstillelse ved at bidrage til det fælles projekt, og deltagerne vil
lære af hinanden. Derfor er denne motivation meget stærk, da den hænger sammen med
en grundlæggende drivkraft: At være en del af et fællesskab. Underviserens interesse og
forst̊aelse for den enkelte studerende er ligeledes vigtig, da underviserens engagement
kan smitte af p̊a de studerende (Damberg, [4] s. 264).

Præstationsmotivation

Præstationsmotivation viser sig, n̊ar de studerende m̊aler sig med hinanden. Der er ikke
fokus p̊a interessen for emnet, den viden der opn̊as eller de kompetancer der udvikles,
men p̊a personlig stolthed og status i det sociale netværk. Det handler om at præsterer
godt i forhold til andre. Det kan give to typer af studerende:
Dem der ønsker succes og dem der forsøger at undg̊a fejl.
Den første gruppe af studerende vil søge de udfordrende situationer og belønnes for det,
mens den anden gruppe vil ikke forvente at f̊a succes med de svære opgaver, s̊a de vælger
de lette og bliver belønnet for det. At de ikke kan løse de udfordrende opgaver oplever
de ikke som problematisk, for de havde alligevel ikke forventet at løse opgaven. Dermed
opn̊ar begge grupper succes, men drivkraften bag er forskellig. Hvis drivkraften handler
om at undg̊a fejl, vil den studerende g̊a uden om de svære opgaver (Damberg, [4] s.
264-265). Dermed undg̊ar den studerende den faglige udfordring og læringen kan g̊a i
st̊a.

Indre motivation

Den indre motivationsfaktor giver en indre belønning, n̊ar undervisningen er planlagt
s̊aledes, at den studerende bliver udfordret, f̊ar ny viden og færdigheder. Hvis under-
visningen fordre nysgerrighed og har faglige udfordringer, vil den studerende vil opn̊a
tilfredsstillese ved at beskæftige sig med undervisningen. Undervisningen skal være
væsentligt for de studerende og der skal være fokus p̊a selve indlæringsprocessen.
Indre motivation afhænger ogs̊a af, at kunne se m̊alet og have en ide om udbyttet af un-
dervisningen. Derfor skal underviseren gøre m̊alet med undervisningen klart, og hjælpe
med, at se værdien og det mulige udbytte af arbejdsindsatsen. Dermed kan de studerende
være forberedt p̊a hvilke forventninger der er til dem, og hvad de skal opfylde for at opn̊a
succes (Damberg, [4] s. 266-270).
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Motivation afhænger alts̊a af målet for opgaven, de følelser der er forbundet og evn-
erne til at løse opgaven. Hvis nogle af disse faktorer ikke er tilstede, vil motivationen
ikke eksistere. Undervisningen kan tilrettelægge s̊aledes, at den styrker motivationen ved
(Damberg, [4] s. 270):

• Tydelige læringsm̊al

• Lægge vægt p̊a læreprocessen frem for resultatet

• Gøre det abstrakte konkret

• Give mulighed for selvstændig og kreativ udfoldelse

• Sørge for variation i undervisningen - introducere noget nyt

• Kombinere praksisudfoldelser og undersøgelser med kognitive tiltag

• Sørge for at der bliver mulighed for, at de studerende kan lære ved at arbejde
sammen.

Disse punkter vil tydeliggøre m̊alene for undervisningen og ved at iddrage de studerende
i undervisningen kan de studerende gøres mere ansvarlige for egen læring, derigennem
kan motivationene styrkes.

3.2. Motivationsteoriernes konsekvens for planlægning og gennemførsel af

undervisning

Den korte gennemgang af motivationsteorierne viser, at en af de væsentlige ting en un-
derviser kan gøre, for at øge motivationen hos de studerende, er at være tydelig omkring
læringsm̊alene for undervisningen. Hvis en underviser er dygtig til at rammesætte under-
visningen og formidle klart hvad der forventes af den studerende, er der større motivation
for den studerende til at deltage aktivt i undervisningen. Derudover skal underviseren
formidle hvorfor denne undervisning er relevant og hvilke færdighedder den studerende
kan opn̊a ved undervisningen.
Den ydre motivationsfaktor kan der arbejdes med p̊a forskellige planer. Underviseren kan
være dygtige til at se de studerende, give dem konstruktiv feedback og give begrundelser
for en eventuel karakter. De første faktorer kan indbygges direkte i undervisningen, og
handler om at have opmærksomheden p̊a de studerende og deres læringsproces. Samt
være opmærksom p̊a positive og negative forstærkninger i undervisningen. I selve karak-
tergivningssituationen kan underviseren være yderst opmærksom p̊a at give konstruktiv
feedback, s̊a karaktergivningen ikke kun handler om et tal, men ogs̊a om at f̊a respons
p̊a det udførte arbejde. Dermed kan situationen vendes til en positiv forstærkning.
Den ydre motivationsfaktor kan ogs̊a styrkes mellem de studerende. Hvis der bliver un-
dervist i, eller der er opmærksomhed omkring at give god feedback, kan de studerende
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hjælpe hinanden og være positive forstærkninger til hinanden. Det hænger ogs̊a sam-
men med den sociale motivationsfaktor. I undervisningssituationer hvor de studerende
arbejder sammen om at løse en opgave eller arbejder projektorienteret, kommer den
sociale motivationsfaktor i spil. Netop fordi de studerende her befinder sig i det sociale
netværk, som de andre studerende repræsentere. I det sociale netværk er det opn̊aelse af
anerkendelse og anseelse der er drivkraften. Derfor spiller den sociale motivationsfaktor
en stor rolle i undervisningen. Underviseren har ogs̊a en rolle i denne sammenhæng, da
underviserens kultur, engagement, sprog vil smitte af p̊a de studerende. Derfor er det
vigtigt at være opmærksom p̊a den sociale motivations betydning i undervisningen.
I forhold til præstationsmotivationen, kan der komme en konkurrencekultur mellem de
studerende, i deres iver for at m̊ale sig med hinanden. Dette faktum kan p̊a den ene
side være en drivkraf i undervisningen, men det kan ogs̊a opst̊a som en usund kultur.
Dette skal underviseren være opmærksom p̊a i forhold til koncekvenserne for udervis-
ningen(Damberg, [4] s. 266). En m̊ade det kan nedtones p̊a, er at skabe klarhed omkring
læringsm̊alene og succeskriterierne for undervisningen. Dermed skabes der tydelige ram-
mer for undervisningen, som de studerende kan arbejde indenfor.

4. Konstruktivisme - Inquiry - 5E

Inquiry er en model for undervisning, der inddrager ideerne fra konstruktivismen. Da
5E modellen bygger p̊a Inquiry, redegøres der kort for tankerne bag Inquirys kobling til
konstruktivismen. I det efterfølgende afsnit er 5E modellens faser beskrevet nærmere, og
i afsnit 4.2 skabes der en kobling fra lærings- og motivationsteorierne til 5E modellen.

Inquiry kan defineres s̊aledes (Apedoe, [1] s. 632):

”Inquiry as a teaching methodology and learning experince emphasizes
providing students with opportunities to engage in activities very similar to
those required for real-world scientific research”

Inquiry undervisning skal alts̊a læne sig op ad eksisterende videnskabelige metoder inden
for undervisningsfeltet. De studerende skal have et indblik i fagets metoder, lære at argu-
mentere videnskabeligt og være i stand til at reflektere over de videnskabelige metoder.
Hvert fagomr̊ade har sit eget sprog, teorier og metoder, og Inquiry undervisning kan
biddrage til at disse metoder bliver inddraget i undervisningen (Apedoe, [1] s. 632).
Som perspektiv kan det nævnes, at en tidligere tanke om undervisning har været den di-
rekte instruktion, hvor underviseren overfører viden til de studerende (Zettili, [11] s. 282).
Denne traditionelle læringssituation kan beskrives s̊aledes, at underviseren præsenterer
den viden, de studerende skal opn̊a til en forelæsning, og bagefter skal de studerende selv
reflektere over den nye viden, de har modtaget (Zettili, [11] s. 283). Sidenhen har tanken
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om undervisning udviklet sig, og Piagets tanker3 om læring inspirerer til at planlægge
undervisning med de studerende i centrum. Derfor betegnes Inquiry baseret undervis-
ning som en studenter-centreret undervisningsform, der fordrer at de studerende selv
kan konstruere deres viden. Der er fokus p̊a at stille spørgsm̊al, som er relevante for de
studerende, og de studerende opfordres til selv at stille spørgsm̊al. Underviserens rolle
bliver ogs̊a anderledes; I stedet for at give svarene p̊a de studerendes spørgsm̊al, skal
underviseren oftere svare med et spørgsm̊al. Hovedform̊alet med dette er, at det er den
studerende, der selv skal løse problemet (Zettili, [11] s. 282). Det kan betyde at under-
viseren i dele af undervisningen skal give ansvaret over til de studerende. Der skal være
plads til at de studerende kan n̊a at tænke selv og løse problemstillingen. Dermed ændrer
underviserens rolle sig fra, at være den eneste der sidder inde med viden, til at være en
facilitator for læringen. Underviseren skal hjælpe de studerende med at lære, da hver
enkelt studerende skal have mulighed for at konstruere deres viden.
Underviseren fungerer som en guide i undervisningssituationen. Form̊alet er ogs̊a, at vi-
den skal bygges op, og der skal være en progression i undervisningen. Det kan styrkes ved,
at underviseren lytter til de studerende og guider dem videre fra deres udgangspunkt
(Zettili, [11] s. 283). Denne progression skal ogs̊a tænkes ind i planlægningsfasen af un-
dervisningen.

Konsekvensen af Inquiry er, at hvert fagomr̊ade skal tænke deres videnskabelige metoder
ind i undervisningen, og at undervisningen skal være studentercenteret. Den geologiske
metode handler bl.a. om at foretage observationer og derefter bruge de indsamlede data
til at tolke forskellige sammenhænge (Apedoe, [1] s. 632). Dermed skal undervisning for
det første bygge p̊a disse metoder, dernæst skal den geologiske undervisning fordre at de
studerende lære, at lave disse observationer og lære at tolke data.

4.1. 5E modellen

5E metoden bygger p̊a Inquiry, som lægger vægt p̊a de konstruktivistiske tanker om
læring. 5E modellen er en helt praktisk model med 5 faser, som sammen kan give en
undervisning, der fordre konstruktivistisk læring.
Al undervisning kan bygges op i 5E modellens faser, det kan være teoriundervisning,
laboratorieøvelser eller feltundervisning. Metoden handler for det første om at f̊a ak-
tiveret den studerende, da der opn̊as større læring ved aktiv deltagelse i undervisningen,
jf. afsnit 2.2 side 6. I 5E modellen lægges der vægt p̊a, at de studerende skal have tid til
selv at undersøge problemstillingen, for at kunne opstille egne hypoteser. Derefter kan
underviseren spørge ind til deres opdagelser og forst̊aelse. I denne proces vil de stud-
erende tale om deres opn̊aede viden, og denne mulighed for at formulere sig er vigtigt i

3Andre, som Dewey og Bruner m.fl., har ogs̊a deltaget i udviklingsprocessen. For historisk gennemgang
se Zettili, [11] s. 282.
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læringsprocessen, da de studerende dermed har mulighed for at koble deres nyopn̊aede
viden med allerede eksisterende viden. Dialogen er en m̊ade de studerende kan deltage
aktivt i læringsprocessen, hvilket er med til at styrke læringen, jf. afsnit 2.2 side 6).
Dette stiller krav til den studerende om at tage ansvar for egen læring og forst̊aelse.
Underviseren deltager i processen som facilitator, og guider de studerende ved at stille
spørgsm̊al (Bass, [2] s. 88).

4.1.1. De 5 faser

Teorien bag de fem faser beskrives i det følgende og i afsnit 5.3 er undervisningen for
hold 2, der er konstrueret p̊a baggrund af 5E modellen, beskrevet nærmere.

Engage - Fang

I første fase af 5E modellen skal de studerende fanges af emnet. De studerende skal føle,
at den viden de nu skal opn̊a, er vigtig. At emnet er spændende og vedkommende. I fasen
skal de studerende motiveres til at begynde at udforske emnet. Her skal de studerendes
forudg̊aende viden i spil, og der skal skabes en forbindelse mellem deres eksisterende
viden, og den nye viden de skal til at modtage (Bybee, [3] s. 184).
Dette kan gøres ved at underviseren stiller de studerende spørgsm̊al til deres viden om
emnet. Dermed vil underviseren engagere de studerende, de vil fokusere p̊a opgaven, og
det de nu skal lære. Hvis dette lykkes, er et godt læringsmiljø for den videre undervisning
etableret (Bybee, [3] s. 184). Derudover kan underviseren vurdere de studerendes faglige
niveau, og afklare eventuelle misforst̊aelser de studerende har om emnet.

Explore - Forsk

I anden fase f̊ar de studerende en konkret opgave, de skal forske i. Det kan være gen-
nemførslen af et forsøg i laboratoriet, klassificering af h̊andstykker i øvelseslokalet eller
undersøgelse af bjergarter p̊a en lokalitet. Form̊alet er, at de studerende f̊ar mulighed for
selv at undersøge materialet, og derfra kan begynde at danne hypoteser. Underviserens
rolle er at facilitere og vejlede de studerende i deres undersøgelser (Bybee, [3] s. 185).
Underviseren kan guide de studerende ved at stille spørgsm̊al til deres undersøgelser,
og dermed har de studerende mulighed for at forklare deres opdagelser. Mens de stud-
erende udforsker, skal de tage stilling til, hvordan de indsamler deres data, hvordan de
vil præsentere dem, og hvad de kan bruge deres data til (Bass, [2] s. 89).

Explain - Forklar

N̊ar de studerende har forsket, skal de have mulighed for at fortælle om deres opdagelser
(Bass, [2] s. 89). Processen i at forklare sine observationer giver øget mulighed for at
reflektere og forst̊a sine observationer. Denne fase introducerer videnskabelig metode og
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bygger dermed et lag ovenp̊a den læringsproces, de studerende er inde i (Bybee, [3] s.
185-186). De studerende præsenterer først observationer og underviserne kan derefter
begynde at udfordre de studerende p̊a deres observationer, og kan komme med nye
forklaringer.
Der lægges vægt p̊a at de studerende kan underbygge deres hypoteser videnskabeligt,
og at de har forst̊aet den videnskabelige metode. Her kan underviseren ogs̊a opklare
eventuelle misforst̊aelser de studerende kan have.

Elaborate - Forlæng

Fjerde fase handler om at f̊a de studerende til at tale om deres opn̊aede viden og sætte
den ind i en ny kontekst. De studerende diskuterer, argumenterer, giver feedback, og f̊ar
dermed brugt deres viden. Denne fase involverer i høj grad de studerendes forst̊aelser og
sætter dem i spil. De udvider alts̊a deres forklaringer p̊a øvelsens problemstilling, og de
bliver udfordret p̊a deres opn̊aede viden, ved at sætte den i perspektiv i en ny kontekst.

Evaluate - Forst̊a

Femte fase handler om at samle op p̊a de studerendes opn̊aede viden om enmet. Det kan
komme til udtryk i en uformel opsamling til sidst i undervisningen, eller det kan være
en skriftlig evaluering, test eller ligende. Form̊alet er at finde ud af, om de studerende
har lært det intenderede (Bybee, [3] s. 186). Denne fase ligger ogs̊a implicit, da de stud-
erendes forst̊aelse kommer i spil gennem hele forløbet. N̊ar de studerende fortæller om
deres observationer, i fx Forsk- og Forklarfasen, f̊ar underviseren ogs̊a et billede af de
studerendes forst̊aelser. S̊a denne fase er implicit i hele modellen, men kan ogs̊a fungere
som en formel evaluering.

Modellen har fem faser der efterfølger hinanden, men nogle af faserne kan gentages.
Hvis en opgave har flere forskelige pointer, kan det være gavnligt, at der forskes flere
gange, s̊a den del af modellen gentages. Modellen er ikke lineær, den er cirkulær og kan
tilpasses forskellige læringssituationer.

4.2. Læringsteoriernes kobling til 5E modellen

Baggrunden for 5E er konstruktivistisk. Derfor understøtter undervisning planlagt efter
denne model, de studerendes konstruktioner af viden. I dette afsnit forsøges det at gøre
denne kobling mere eksplicit. Derefter inddrages Vygotskys tanker om læring til mod-
ellen og i afsnit 4.3 behandles motivationsteorierne i forhold til 5E modellen.
En af de grundlæggende ting ved 5E modellen og konstruktivismen er, at f̊a aktiveret
eller skabt strukturer for de studerendes læring. I 5E modellen bruges Fang-Engage fasen
til at f̊a de studerendes eksisterende viden(struktur) i spil. Dette gør at de studerende
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gennem undervisningen bliver bekræftet i deres forst̊aelser, og f̊ar udvidet deres perspek-
tiv(struktur). Hvis den eksisterende struktur passer til den nye viden, er det ”nemmere”
for den studerende at lære. Hvis den eksisterende viden ikke passer med den viden de
modtager, vil de studerende omjustere den eksisterende struktur eller opbygge en ny
struktur. Derfor er det vigtigt, at f̊a aktiveret disse strukturer, s̊a de studerendes læring
understøttes.
I Forsk-Explore fasen har de studerende mulighed for at være aktive og selv udforske
materialet. Denne praktiske tilgang vil ogs̊a hjælpe de studerende med at konstruere
deres viden. Ved praktisk arbejde kan teorien kombineres med oplevelser, og viden bliv-
er p̊a den m̊ade mere tilgængelig. Modellens opbygning, med muligheden for gentagelse af
faserne og opsamlinger undervejs, guider de studerende gennem undervisningen. Dermed
er det nemmere for dem at samle op p̊a den nye viden. Det har naturligvis betydning
for deres læring. At blive guided gennem undervisningen giver en tryghed og frihed til
at koncentrere sig om opgaven.
Vygotskys tanker kan ogs̊a kobles til 5E modellen, da de studerende typisk har mu-
lighed for at arbejde sammen. I samarbejdet skal de studerende kommunikere om deres
forst̊aelser. Den sociale side af læringen spiller alts̊a ind i Forsk-Explore fasen, hvor de
studerende netop har mulighed for at diskutere indbyrdes, afprøve hinandens forst̊aelser
og dermed danne ny viden. De studerende udveksler erfaringer og viden, og de f̊ar testet
deres egen forst̊aelse. I kommunikationen med andre skal de bruge sproget for at kunne
forklare observationer og hypoteser. I dialogen findes et potentiale for læringen som
udnyttes i modellen.

4.3. Motivationsteoriernes kobling til 5E modellen

I 5E modellen er det netop i Engage-Fang fasen, at underviseren har mulighed for at
styrke motivationen hos de studerende, da klarhed om læringsm̊alene og det at gøre un-
dervisningen relevant, alt sammen p̊avirker motivationen i læringssituationen, jf. afsnit
3 om motivation.
Disse faktorer er inkluderet i 5E modellen, og det gør at arbejdet med 5E modellen
naturligt skaber rammerne for at styrke motivationen hos de studerende.
S̊a det er alts̊a p̊astanden, at hvis 5E modellens Engage-Fang fase udføres optimalt,
vil der være et solidt grundlag for at fastholde de studerendes motivation i undervis-
ningsforløbet. Dette er naturligvis ønskværdigt da motivationen har stor indflydelse p̊a
læringen (jf. afsnit 3.2).
Motivationsteorierne pointere ogs̊a, at undervisningen skal have en kombination af prak-
tisk arbejde og mulighed for reflektion. De studerende skal alts̊a selv have mulighed for
at undersøge problemstillingen, og det skal sætte gang i reflektioner omkring læringen. I
5E modellen kommer dette til udtryk i Explore-Forsk fasen, da det er her de studerende
skal undersøge den opsatte problemstilling. I Explore-Forsk fasen spiller den sociale mo-

17



Bachelorprojekt

tivationsfaktor ogs̊a en rolle. I denne fase har de studerende typisk mulighed for arbejde
sammen og diskutere undervejs i forløbet. Det, at være i det sociale netværk, kan være
en stærk motivationsfaktor, jf. afsnit 3.

5E modellen bruges til planlægningen af undervisningen p̊a hold 2. I afsnit 5.1 beskrives
læringsm̊alene for undervisningen p̊a lokaliteten og i afsnit 5.3 er undervisningen beskrevet
i forhold til de fem faser i 5E modellen. Observationerne af undervisningen er gengivet i
bilag D.

5. Undervisningsplanlægning

5.1. Lokalitet: Listed

Lokaliteten der bruges til denne undersøgelse ligger p̊a nordkyskten af Bornholm. Det
er en kyststrækning og en tange, der hedder Gule Hald, hvor der er fire forskellige
bjergarter. Bjergarterne skærer hinanden og skaber en spændende geologisk historie p̊a
lokaliteten.
Da lokaliteten har flere forskellige bjergarter, er den god til at illustrere deres forskelle i
mineralogi, tekstur og dannelse. Bjergarterne ligger p̊a et lille omr̊ade og deres skærende
relationer er tydelige, derfor er lokaliteten god til at f̊a indblik i relativaldersbestemmelse.
Omr̊adet kan ogs̊a passende bruges til en introduktion til geologisk kortlægning, da
omr̊adet er let overskueligt, og grænserne mellem bjergarterne er tydelige.

5.2. Læringsmålene for undervisningen p̊a lokaliteten

Underviserne har defineret nogle overordnede læringsm̊al for undervisningen p̊a lokaliteten:

1. At identificere og genkende fire forskellige bjergarter:

• Granit, Dolerit, Pegmatit og Sandsten

2. At opn̊a en grundlæggende forst̊aelse for skærende relationer, at kunne beskrive
disse og kunne foretage relativaldersbestemmelse.

3. Introducere geologisk kortlægning og brug af kompas.

Læringsm̊alene bunder i kursusbeskrivelsen, hvor der er opsat form̊al og kompetancebeskriv-
else for kurset, se bilag A.

5.3. 5E modellens faser p̊a Listed

5E modellen er rammen om undervisningen for hold 2 p̊a Listed. Undervisningen er
planlagt p̊a baggrund af læringsm̊alene, som er den intendered læring p̊a lokaliteten.
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Undervisningen er planlagt med gentagelse af Engage-Fang fasen for hver gang en ny
bjergart der introduceres. Efter hver Engage-Fang fase, f̊ar de studerende tid til selv,
at undersøge bjergarten i en Explore-Forsk fase. Derefter afholdes Explain-Forklar og
Elaborate-Forlæng faserne som opsamling. Derefter gentages faserne igen til alle bjer-
garterne er undersøgt. Den sidste fase Evaluate-Forst̊a, foreg̊ar som en opsamling p̊a den
geologisk historie for lokaliteten.
Dette er undervisningsplanen for Listed, den afholdte undervisning, med fuldstændige
dialoger og diskussioner mellem de studerende er gengivet i bilag D.

• Engage - Fang 1
Lokaliteten introduceres. Underviseren starter med at gøre det første form̊al klart;
Kortlægningen af lokalieteten. Underviseren spørger ind til de studerendes viden
om kort, kompas og deres brug.

• Explore - Forsk 1
De studerende f̊ar nu opgaven, at lokalisere sig selv p̊a kortet. De studerende
diskuterer indbyrdes og forsøger at f̊a styr p̊a legende, skala og kikker sig omkring,
for dermed at kunne lokalisere sig.
Forsk 1.1
Derefter skal de studerende begynde at undersøge bjergarten de st̊ar p̊a. De skal
noterer deres observationer omkring mineralogi, struktur, komposition og andre
kendetegn ved bjergarten.
Bjergart der undersøges: Granit

• Explain - Forklar 1
De studerende samles nu og de præsenterer deres observationer omkring bjergarten.
Underviseren spørger ind til observationerne og hjælper de studerende til at til
underbygge deres hypoteser videnskabeligt.

• Engage - Fang 2
Nu fanges de studerende igen, de skal undersøge kysten for ligende eller nye bjer-
garter. De skal kortlægge op ad kysten til Gule Hald.

• Explore - Forsk 2
Derefter sættes de studerende i gang med at forske igen, de skal undersøge kysten
og se om der kommer nye bjergarter ind i billedet.
Bjergart der undersøges: Granit

• Explain - Forklar 2
N̊ar de studerende er p̊a Gule Hald samles de og de forklare hvad de har observeret
p̊a vejen langs kysten.
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• Engage - Fang 3
De studerende har nu observeret en bjergart, og f̊ar af vide at der findes en bjergart
mere, s̊a opgaven er nu at finde den næste.

• Explore - Forsk 3
De studerende begynder nu og undersøge de nye bjergarter og opsætter hypopteser
for dannelse. De studerende diskuterer med hinanden og underviserne kan spørge
ind.
Bjergart der undersøges: Dolerit

• Elaborate - Forlæng
Efter de studerende har forsket flere gange, samler de deres observationer i den
store gruppe. De forsøger at lave en geologisk historie over de to bjergarter de har
undersøgt og med deres viden om skærende relationer(relativaldersbestemmelse).
Bjergart der undersøges: Granit og dolerit

Engage-Expolore-Explain faserne gentages igen for pegmatitten og sandstenen.

• Evaluate - Forst̊a
I slutningen af undervisningen samles tr̊adene og de studerende formulere hele den
geologiske historie, der inkludere alle bjergarterne.
Bjergart der undersøges: Granit, dolerit, pegmatit og sandsten

Den overordnede struktur i undervisningen er, at bjergarterne introduceres og un-
dersøges en efter en. Dermed er det intentionen, at de studerende lære at genkende de
forskellige bjergarter, kan deres kendetegn, har en viden om skærende realtioner og er i
stand til at tolke en geologisk historie for lokaliteten. Opfyldelsen af læringsm̊alene, og
de studerendes motivation og læring, er de centrale spørgsm̊al i analysen, afsnit 7. Målet
er ikke at dokumentere, hvad de studerende lærte p̊a lokaliteten, og hvad der præcis
motiverer dem, men ud fra det empiriske materiale kan nogle aspekter belyses og sam-
menlignes for de to hold. Som baggrund for analysen beskrives det empiriske grundlag i
afsnit 6.

6. Empiri

Til dette projekt er brugt forskellige former for empiri. I dette afsnit gennemg̊as metoderne
kort, og det klargøres hvorledes de biddrager til at belyse opgavens problemstilling i anal-
ysen. Der er til projektet foretaget:

• Observationer af undervisning i felten,

• Observationer af aftenundervisning og

• Fokusgruppeinterview.
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6.1. Observationer af undervisning i felten

Projektet koncentrerer sig om undervisningen p̊a lokaliteten Listed. Observationerne af
undervisningen af hold 1 blev noteret p̊a lokaliteten og er gengivet i bilag C. Undervis-
ningen af hold 2 er optaget p̊a diktafon og er udskrevet i bilag D. Hold 1s undervisning
er ogs̊a optaget p̊a diktafon, men grundet blæst p̊a lokaliteten, er det umuligt at høre
optagelsen. Derfor inddrages ogs̊a observationer af aftenundervisningen, se næste afsnit.
Observationerne i felten bruges til at give et billede af de forskellige undervisningssi-
tuationer underviserne opstiller. Udgangspunktet er, at undervisningen p̊a de to hold
er forskellige, derfor opst̊ar der forskellige læringssituationer, læringsmiljøer og dialoger
mellem studerende og undervisere. Det første hold modtager undervisning, som under-
viserne p̊a hold 1 har planlagt. Det andet hold modtager undervisning, der bygger p̊a
5E modellen. Denne undervisning er planlagt i et samarbejde med underviserne p̊a hold
2, som har defineret læringsm̊alene og de overordnede rammer for undervisningen. Un-
dervisningen blev udført efter 5E modellen, i det underviserne blev instrueret i at følge
modellerne. Selve udførslen p̊a lokaliteten er gennemført i et samarbejde mellem under-
viserne og projektets initiativtager (Rie Hjørnegaard Malm). Det vil fremg̊a af udskriften,
bilag D, hvem der underviser hvorn̊ar.

Observationernes fokus er at dokumentere de læringssituationer, den forskellige plan-
lægning skaber. P̊a begge hold foreg̊ar der holdundervisning for alle studerende, og der er
episoder, hvor de studerende skal arbejde selv. Her vil en enkelt gruppe følges nærmere,
og deres indbyrdes diskussioner, hypoteser og konklusioner vil være gengivet i udskriften.
Dette har naturligvis betydning for, hvor meget der kan generaliseres ud fra f̊a studeren-
des iagttagelser, men det er opgavens præmis.

6.2. Observationer af aftenundervisning

P̊a begge hold er der en opsamling p̊a dagens lokaliteter efter aftensmaden. Her gen-
nemg̊ar underviserne dagens lokaliteter og de studerende har mulighed for at stille op-
klarende spørgsm̊al. Optagelser af denne undervisning indg̊ar som en del af empirien,
da det er med til at illustrere forskellen p̊a de to undervisningsformer. Desuden vil der
i dette materiale være fuldstændige dialoger mellem studerende og underviseren. Dette
bruges i analysen til at tydeliggøre betydningen af dialogen for læringsmiljøet. Se bilag
E og F.

6.3. Fokusgruppeinterview

Til undersøgelsen er der foretaget to fokusgruppeinterview, hvor 6 studerende deltog
hver gang. P̊a det første hold var det to sm̊a grupper af studerende, der havde arbejdet
sammen om dagen. Dette hold var p̊a lokaliteten mandag, men interviewet blev foretaget

21



Bachelorprojekt

tirsdag aften. Dermed havde dette hold modtaget aftenundervisningen, og haft et døgn
til at reflektere inden interviewet.
Hold 2 var p̊a Listed torsdag, og interviewet blev holdt torsdag aften inden undervis-
ningen. Her deltog studerende fra forskellige grupper i interviewet. Det giver en forskel i
interviewenes karakter, da hold 1 refererer til aftenundervisningen, mens hold 2 ikke har
modtaget denne undervisning. Udskrifterne af de to interview findes som bilag G og H.

Form̊alet med fokusgrupperne er ikke at deltagerne skal blive enige om emnet, men at
f̊a mange forskellige synspunkter frem (Kvale, [8] s. 172). Dette er med til at kvalificere
interviewene, da hvert udsagn vil blive vurderet af de andre deltagere (Søndergaard, [10]
s. 80). De studerende kommenterer hinandens udsagn, og der kommer en dialog mellem
de studerende. Fordelen ved deltagernes interne spørgsm̊al og samtale er, at de sammen
skaber viden om emnet. S̊a ved at udfordre og reagere p̊a hinandens udmeldinger, vil de
studerende ogs̊a udvikle deres egen forst̊aelse for emnet. S̊a forst̊aelser kan opst̊a i grup-
pens interaktioner, jf. afsnit 2.3 om Vygotskys læringsteori. I interaktionen kan der være
modsigelser, argumenter og spørgsm̊al mellem deltagerne. Alt dette gør, at deltagerne
bliver nødt til at reflektere over deres egne fortolkninger og forst̊aelser. Denne refleksion
er dermed sat i gang af andre deltagere og ikke nødvendigvis af intervieweren.
Dermed kan fokusgruppeinterviewene stille skarpt p̊a flere mennesker, og gennem deres
interaktion kan ny viden om gruppen opst̊a. Denne viden f̊as ikke ved individuelle inter-
view.
Ulempen ved fokusgruppeinterviewformen er, at det kan være svært, at spørge ind til
den enkelte deltagers udsagn. En deltager kan ramme noget essentielt, som alle ønsker
at udforske, og dermed kan samtalen udvikle sig. I udviklingen udtrykker flere delt-
agere deres forst̊aelse. N̊ar denne udvikling er sket, kan det være en udfordring at vende
tilbage til det første udsagn og udforske det. Dermed kan en dybere forst̊aelse af enkelt-
personers udsagn g̊a tabt. P̊a den anden side kan et essentielt udsagn fra en deltager,
ofte ramme mere præcist end interviewerens spørgsm̊al. Derfor er det interessant at un-
dersøge resten af gruppens reaktioner og den nye viden, der kommer ud af det. B̊ade den
enkeltes oplevelser og gruppens samlede forst̊aelse vil indg̊a i analysen af interviewene,
se afsnit 7.
Målet for denne opgave er ikke at dokumentere, hvad de studerende lærte p̊a lokaliteten,
og hvad der præcis motiverer dem, men ud fra interviewene kan nogle aspekter af læring
og motivation belyses og sammenlignes for de to hold.

7. Analyse

Det empiriske materiale analyseres med henblik p̊a at besvare spørgsm̊alet: Hvilken effekt
har undervisningens planlægning for de studerende, og hvordan viser det sig i empirien?
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I analysen af feltobservationerne gives der et billede af de forskellige undervisningssitu-
ationer og deres betydning for de studerendes arbejde p̊a lokaliteten. Analysen af afte-
nundervisningen vil fokusere p̊a dialogen mellem underviser og studerende. Til analysen
af fokusgruppeinterviewene er der defineret 4 temaer:

• Undervisningens tilrettelæggelse

• Dialogen mellem de studerende og underviser

• Motivation i undervisningen

• Læringsudbyttet

7.1. Analyse af feltobservationer

7.1.1. Hold 1

Undervisningen p̊a lokaliteten foregik s̊aledes, at underviserne udleverede kompas og ko-
rt til de studerende. Derefter introducerede underviserne lokaliteten og præsenterede
opgaven, som de studerende skulle arbejde med. Derefter udforskede de studerende
lokaliteten i grupper, mens underviserne gik rundt mellem p̊a lokaliteten. Nogle gange
holdt underviserne sm̊a foredrag, og de studerende havde mulighed for at stille spørgsm̊al.
Der er ingen fælles opsamling p̊a undervisningen p̊a lokaliteten.

Alle opgaverne som de studerende skal løse, bliver stillet i en introduktion, der er en
blanding af informationer, observationer, opgaver, dialog mellem studerende og under-
viser. Derfor er det være svært, for de studerende, at gennemskue præcis hvad de skal
lave p̊a lokaliteten. P̊a side 2 af bilag C er det vist at underviseren 5 gange i introduktio-
nen giver en ny opgave. De studerende kan ikke huske alle opgaverne, og det resulterer
i, at hver gruppe finder deres egen metode til at gribe opgaven an. Nogle grupper g̊ar
meget i detaljer omkring grænserne mellem bjergarterne, andre omkring mineralogien
og nogle grupper forsøger, at f̊a et overblik over hele lokaliteten. De forskellige grupper
opdager alts̊a bjergarterne i tilfældig rækkefølge, alt efter hvad deres metode g̊ar ud p̊a.
De studerende har brug for en struktur til arbejdet, n̊ar flere opgaver bliver præsenteret
samtidig. De studerende taler ikke om dette p̊a lokaliteten, s̊a det er ikke gengivet i ud-
skriften af feltobservationerne(bilag C), men det bygger p̊a observationer af de studernde
og deres ageren p̊a lokaliteten. Det er bl.a. obserververet, at de er usikker i deres gang
p̊a lokaliteten. De diskutere ofte hvor de skal g̊a hen og flere gange undersøger de steder
der ikke er relevante for opaven. Det underbygges ogs̊a i interviewet, hvor diskussionen
i høj grad drejer sig meget om dette, se analysen af interview 7.3.
Den gruppe som følges er meget optaget af, at finde bjergarterne og bruger lang tid p̊a,
at g̊a rundt og lede. De bliver løbende i tvivl om, hvor de skal g̊a hen, hvad de leder

23



7.1 Analyse af feltobservationer Bachelorprojekt

efter og de mister fokus. Der opst̊ar pauser hvor de ikke taler fagligt, mens deres fokus
er p̊a andre ting. De kommer ofte tilbage p̊a sporet, n̊ar de møder andre grupper som
taler om lokaliteten eller med underviseren. I disse situationer lytter de, men stiller ikke
spørgsm̊al. Bagefter forsøger gruppen, at forst̊a hvad der blev snakket om. I udskriften
er det formuleret s̊aledes(Denne gruppe best̊ar af tre studernde; D, E og H):

Nu forsøger D, E og H selv at forst̊a, hvad de andre studerende og under-
viserne sagde om sandstenen. E tegner en skitse i sin notesbog over omr̊adet,
for at danne sig et overblik. D og H kikker p̊a og kommenterer.
Fra bilag C, side 5.

Her forsøger de studerende selv, at konstruere deres viden, de danner sig et overblik ved,
at tegne en skitse, se afsnit om læring 2.2. Undervisningen fordre i sig selv, ikke dette
overblik eller refleksion. Undervisningenen forudsætter, at de studerende selv gør sig
disse tanker. Undervisningen fungrere ikke, som igangsætter for disse tanker og dermed
er ansvaret givet videre til de studerende. P̊a den ene side, er det udfordrende for de
studerende og lykkes de med at opn̊a viden, er det en tilfredsstillende situation. P̊a
den anden side har underviserne ingen føling med de studerende og deres læring. De
studerende bliver i læringssituationen ikke udfordret eller hjulpet videre og det har kon-
sekvenser for de studerende. Den løse struktur gør, at det er tilfældigt hvad de forskellige
grupper kommer hjem med, alt efter hvor selvstændige grupperne er og hvad de har hørt
p̊a lokaliteten. Det er nemlig observationen at grupperne ofte samler sig om undeviserne
for at lytte med, fordi de er bange for at g̊a glip af noget. Dermed kan undervisningssitu-
ationen betragtes som undervisercentereret, og ikke studentercentreret. Dette er ogs̊a et
af temaerne, som de studerende taler meget om i interviewet, se analysen af interviewet
7.3.
N̊ar der ses p̊a undervisningen ude fra, kan det være med til at skabe en forvirret stemn-
ing, da de studerende har f̊aet af vide, at de selv skal g̊a rundt og undersøge lokaliteten,
men det er ikke det de oplever, n̊ar underviserne samtidig st̊ar og fortæller om lokaliteten.
Det resultere i, at underviserne nogle gange f̊ar samlet næsten alle de studerende og
afholder egentlig holdforedrag. Dette er problematisk, da de studerende løbende kommer
til og dermed f̊ar undervisningen i brudstykker, se analysen af interview 7.3. Hvis de
g̊ar rundt selv, g̊ar de glip af det som underviserne fortæller. Der er observeret et mis-
forhold mellem hvad underviserne siger de studernde skal gøre, og hvad der reelt foreg̊ar
p̊a lokaliteten. Det skaber forvirring for de studerende, som dermed skal beslutte sig for
deres strategi. Det gør, at de studerende bruger meget energi p̊a, at tale om opgaven
og hvordan de skal løse den, og ikke om opgavens faglige indhold. Dermed bliver det
sværere for de studerende, at skabe deres viden, da de ikke kan fokusere p̊a opgaven og
løsningen, se afsnit om læring 2.2. Deres fokus er p̊a mange andre ting p̊a lokaliteten, og
det svækker deres opfattelse af det faglige. Der er ingen struktur i undervisningen, som
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de studerende kan hænge deres nye viden op p̊a. Det viser sig ogs̊a i interviewene hvor
de studerende fra hold 1, ikke bruger fagtermerne og har et helt andet sprog omkring
deres læring, end de studerende p̊a hold 2, se analysen af interview 7.3. Noterne til
observationerne af undervisningen er gengivet i bilag D.

7.1.2. Hold 2

Denne undervisning er struktureret, s̊a de studerende sættes i gang med en opgave af
gangen. De skal undersøge en bjergart, og derefter samler underviserne alle de stud-
erende og de f̊ar en fælles diskussion af observationerne, se undervisningens struktur i
afsnit 5.3. Denne struktur i undervisningen gør, at de studerende har et overblik, og føler
sig trygge i undervisningssituationen. Det viser sig tydeligst i de studerendes tilgang til
undersøgelsen af lokaliteten. De bevæger sig over sm̊a omr̊ader, som underviserne har
defineret for de forskellige faser. I deres undersøgelser bruger de deres eksisterende viden
til, at argumentere og fremstille hypoteser. Desuden øges deres viden hele tiden gennem
undervisningen, og til sidst kan de opsætte hele den geologisk historie og argumentere for
sammenhæng. Se side 22 i bilag D hvor den studerende opsummere p̊a baggrund af den
forg̊aende fælles diskussion. Undervisningens struktur er desuden detaljeret beskrevet i
afsnit 5.3.
Underviserne guider de studerende gennem lokaliteten og dens forskellige bjergarter. Der
lægges vægt p̊a, at de studerende lære, at observere og tolke ud fra deres observationer.
Dette er ligeledes et af form̊alene med, at undervise efter Inquiry metoden, se afsnit 4.
Ved at lære de studerende den geologiske videnskabelige metode, kommer der en struktur
i undervisningen, som understøtter deres læring. Den geologiske metode, er en naturlig
ramme for undervisningen og virker samtidig dannende. Denne dannende effekt er vigtig,
da et stærkt eksempel p̊a feltmetoden, kan styrke de studerende senere i deres forst̊aelse
af geologisk metode og dataindsamling. Derfor har brugen af den geologiske metode, som
struktur for undervisningen, flere form̊al og flere effekter.
Hele forløbet er alts̊a struktureret og de studerende bliver klædt p̊a til, at undersøge
lokaliteten, og de studerende virker sikre i deres tilgang til arbejdet. De taler fagligt sam-
men, kravler p̊a bjergarterne, bruger lup til undersøgelserne og diskutere metoderne. I
feltobservationerne findes en dialogen mellem to studerende. De taler om doleritgangen,
om dens mineralog og forskellen p̊a de tre sorte mineraler (pyroxen, biotit og amfibol).
Se side 8 i bilag D hvor den fuldstændige dialog mellem de studerende er gengivet. Her
taler de studerende frem og tilbage, afprøver hypoteser, spørger hinanden og diskutere
teorien. Det er tydeligt, at de lære noget undervejs og de bliver mere sikre p̊a forskellen
p̊a minralerne og kan til sidst konkludere og resonere sig frem til et resultat. I interviewet
med disse studerende, tale de flere gange om læringen omkring mineralerne.
Underviserne g̊ar rundt mellem grupperne og hjælper, fortæller og opklare tvivlsspørgsm̊al.
Som eksemple p̊a dialog, kan ovenst̊aende situation nævnes da underviseren i forløbet
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stiller spørgsm̊al til de studerende og hjælper dem videre.
De studerende f̊ar alts̊a præsenteret en metode de skal bruge, og n̊ar de arbejder selv
forsøger de at bruge metoden, mens underviserne støtter processen. Overordnet set ob-
serveres der en slags ro over undervisningssituationen og de studerende arbejder sig
struktureret gennem lokaliteten. Hele undervisningen er gengivet i bilag C.

7.2. Analyse af aftenundervisning

7.2.1. Hold 1

Denne undervisning fungerer, som en opsamling p̊a dagens lokalitet. Underviseren tegner
et stort kort p̊a tavlen og tegner bjergarterne ind med forskellige farver. Undervisnin-
gen drejer sig om, at f̊a den relative alder for bjergarterne p̊a plads. Underviseren stiller
spørgsm̊al til de studerendes viden om lokaliteten og udvider perspektivet. Det gøres ved,
at fortælle om hele dannelsesforløbet med dannelse af granit, sprækkedannelse, erosion,
og ved at klargøre forskellen p̊a relativ- og absolutaldersbestemmelse.
Undervisningen koncentrere sig om at f̊a de studerendes observationer frem. N̊ar under-
viserens spørgsm̊al ikke bliver besvaret, udvider underviseren med flere perspektiver. Det
gør, at det er underviseren, der taler mest i undervisningssituationen. Her er et eksempel
p̊a, at underviseren har et form̊al med sit spørgsm̊al, og da de studerende ikke svare det
som forventes, fortæller underviseren selv om sprækkedannelsen.

Underviser: Den yngste bjergart, hvad var det?
Stud: Grøn sandsten
Underviser: Hvordan l̊a den, hvilken retning? Vi s̊a en sandsten senere i dag,
som s̊adan set bare var klasket ovenp̊a granitten. Hvordan l̊a den her?
Pause, ingen svarer.
Underviser: Hvordan var sandstenenes orientering her?
Stud: Jeg tror vi havde omkring 100 grader.
Underviser: Ja, den udfyldte nogle sprækker p̊a en retning p̊a ca 100 grader.
Underviseren tegner sandstenen ind p̊a kortet p̊a tavlen.
Fra bilag E, side 2.

Underviserens intention med spørgsm̊alet handler om, at sandstenen udfylder en sprække,
og ikke bare ligger ovenp̊a granitten. Da de studerende ikke svarer, stiller underviseren
et nyt spørgsm̊al omkring orientering. Dette spørgsm̊al besvares og i opfølgningen nævn-
er underviseren selv sprækkedannelsen. Det betyder, at det ikke er de studerende, der
kommer frem til resultatet, men underviseren der giver svaret. Det er et eksempel p̊a
undervisercentereret undervisning. Hvis denne situation skulle vendes til et studenter-
centreret, ville underviseren bruge længere tid og flere spørgsm̊al p̊a, at komme frem
til sprækkedannelsen. Der kan spørges til de observationer, de studerende har omkring
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sandstenens udbredelse, eller til deres kort, hvor de har tegnet bjergarten ind som en
lille stribe. Undervisningen var i alt 50 min og er gengivet i bilag E.

7.2.2. Hold 2

Aftenundervisningen p̊a hold 2 var kortere, og de 28 min blev brugt p̊a at ridse dan-
nelsesforløbet af bjergarterne op. Derefter fortæller underviserne om forskellen p̊a relativ-
og absolutaldersbestemmelse, dannelse af granit, gnejs og pegmatit. De studerende har
opklarende spørgsm̊al og stiller yderligere spørgsm̊al til dannelse, datering og ligende.
De har alts̊a en forudg̊aende viden om emnet, og ønsker at klargøre deres forst̊aelse.
Her er et eksempel p̊a, at de studerende har forst̊aet den geologiske metode. P̊a meget
kort tid kommer underviseren frem til pointen. Det skyldes, at den studerende forst̊ar
underviserens spørgsm̊al til de skærende relationer, og det er tydeligt, at de taler samme
sprog.

Underviseren samler op: S̊a det, der er vigtigt, er ikke denne rækkefølge,
men hvordan vi er kommet frem til rækkefølgen, alts̊a det med de skærende
relationer. Kan I huske, hvordan vi regnede ud, at doleritten var yngre end
granitten?
Stud: Doleritten var afkølet hurtigt p̊a grænsen til granitten, derfor m̊a
granitten have været kold.
Underviser: S̊a vi havde en afkølende grænse.
Stud: S̊a fandt vi ogs̊a den zenolit.
Underviser: Ja, zenoliten.
Fra bilag F, side 3.

Bemærk i øvrigt at den studerende bruger fagudtryket zenolit, hvilket er et udtryk for,
at denne term hænger fast fra undervisningen.

7.3. Analyse af interview

Til analysen af fokusgruppeinterviewene er der defineret 4 temaer:

• Undervisningens tilrettelæggelse
Hvordan er strukturen i undervisningen og hvilken betydning den har for de stud-
erende?

• Dialogen mellem de studerende og underviser
P̊a hvilken m̊ade kommunikere underviserne med de studerende og hvilken betyd-
ning har det?

• Motivation i undervisningen
Hvordan viser motivationen hos de studerende sig og hvliken betydning det for
læringsudbyttet?
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• Læringsudbyttet
Hvilken læring har de studerende, hvordan tale de om deres viden og hvilke af de
ovenst̊aende faktorer spiller ind p̊a deres læring?

7.3.1. Hold 1

Undervisningens tilrettelæggelse

I starten af interviewet taler de studerende om, at det var svært at komme i gang med
opgaven p̊a lokaliteten. De ved ikke helt, hvor de skal starte, og hvordan. De studerende
udtrykker det s̊aledes:

A: Det tog alligevel noget tid, før det gav mening, først gik man s̊adan
rundt og t̊agede.
J: Lige der i starten, da man fik af vide, at man skulle ud og lede efter noget
granit og s̊a skulle man finde noget sandsten, og man skulle finde det hvide
granit, der gik man rundt og tænkte lidt; Hvad fanden ledte man rent faktisk
efter! Det syntes jeg, var meget svært til at starte med.
RM: Er det ogs̊a noget I andre synes?
E: Ja, jeg synes ogs̊a, at det var s̊adan; Øhh, hvor skal vi g̊a hen og kikke
efter det her. Vi havde f̊aet den der grænse, den var tydeligt markeret, okay
s̊a det er det, og s̊a skal vi finde de forskellige ting og s̊adan g̊a lidt rundt og
lede.
Fra bilag G, side 2.

De studerende har ikke et klart billede af, hvad de skal gøre p̊a lokaliteten, og hvad
form̊alet med undervisningen er. Dette betyder, at de studerende oplever undervisningssi-
tuationen som forvirrende og uoverskuelig. Her forsøger intervieweren, at komme tæt-
tere p̊a denne forvirring og uklarhed som de studerende taler om. Et par studerende har
nævnt, at det allerede var nemmere at arbejde i felten, dagen efter de havde været p̊a
Listed. B nævner at ”det giver noget træning” og E fortæller at ”efter øvelserne i g̊ar
var man lidt mere erfaren, s̊a kunne man bedre se det”(Bilag G, side 2-3). Det leder til
spørgsm̊alet:

RM: Hvad var det for nogle ting, I ikke vidste i g̊ar, for eksempel?
A: Hvorfor vi var der!
Alle griner.
RM: Ja?
A: Ja, mere eller mindre.
B: Hvad man skulle kikke efter.
A: Ja, jeg synes ikke opgaven var særlig specifik.
E: Nej!
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A: Da han s̊a sagde; S̊a m̊a I gerne g̊a i gang. S̊a begyndte man s̊adan lidt
at prøve p̊a at gøre det samme, som man kunne se de andre grupper gjorde,
og s̊a tænkte man; Jamen Gud, hvad er det, de gør, og blev egentligt lidt
stresset over at nu laver de noget, og det burde vi ogs̊a, men jeg ved ikke,
hvad vi skal lave!
B: Ja, opgaven var ikke s̊a veldefineret. Det var ikke s̊adan at man vidste p̊a
forh̊and, hvad det var, lige præcis man skulle. Det skulle man først finde ud
af.
Fra bilag G, side 2-3.

Uden en konkret opgave, et m̊al for opgaven og dens succeskriterier, er det svært at have
et overblik og finde motivationen til at g̊a i gang med opgaven, se afsnit 3.2, side 11.
Derfor skaber undervisningssituationen en forvirring hos de studerende. Som B nævner
til sidst, s̊a skulle de første finde en metode, at arbejde efter p̊a lokaliteten. Det p̊avirker
læringssituation, fordi de er forvirrede, og de bliver i tvivl, om de gør det rigtige. A taler
om netop denne frustration, hvor grupperne g̊ar og kikker p̊a hinanden, og ser, hvad de
andre gør, og bliver i tvivl om deres egen metode. De studerende har alts̊a ikke et klart
billede af, hvad de skal gøre, og det skaber en stor usikkerhed i undervisningssituationen.
To studerende udvider perspektivet her:

B: Jeg tror, det er en prioriteringsting. Man ved ikke, hvad er det vigtigste
lige nu. Er det vigtigste at m̊ale de her vinkler eller at se p̊a stenen, eller
hvordan de forskellige ting ligger i forhold til hinanden, eller hvad er det
vigtigste lige nu. Eller er det i virkeligheden noget helt andet, der er vigtigt.
Det var nok derfor, jeg var lidt forvirret i starten, for hvad er det vigtigste.
A: P̊a en måde var der flere end en opgave, jo. Flere ting at tage fat i, og
hvilke ting skal vi gøre først. Iikke lige nogen arbejdsgang eller rutine man
kunne g̊a ind i overhovedet!
Fra bilag G, side 9.

Dette citat er fra et senere sted i interviewet, hvor samtalen igen handler om struk-
turen af undervisningen og den svære start. Her nævner B endnu et centralt begreb,
prioritering og hvad der er det vigtigste at lære i undervisningen. Dette handler om
tydeliggørelsen af form̊alet med undervisningen, og den læringsproces undervisningen
skal understøtte. Hvis dette sættes i konstruktivistisk kontekst, kan det tolkes, at denne
undervisning ikke skaber rammerne for, at de studerende selv kan gøre deres oplevelser
fra lokaliteten til viden. For at de studerende kan gøre dette, kræves det, at de f̊ar ak-
tiveret en struktur eller skabt en struktur til den viden de skal modtage (Piaget, afsnit
2.2 side 6). Det kan være svært for de studerende, at skabe deres viden, fordi de enten
ikke har opbygget en struktur at hænge oplevelserne op p̊a, eller fordi den eksisterende
struktur ikke er blevet aktiveret. Derfor virker opgaven forvirrende, idet de studerende
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ikke gives forudsætningerne for læringen. Der er i feltundervisningen mange opgaver,
og de studerende m̊a selv bygge en struktur op, for umiddelbart derefter at tilføre ny
viden fra lokaliteten. Undervisningen bruger ikke den viden, de studerende allerede har,
eller inddrager den undervisning, de har modtaget. Hvis dette blev gjort, kunne en eksis-
terende struktur aktiveres, s̊a den studerende kunne hjælpes igang med læringsprocessen.
Opmærksomhed p̊a læringsprocessen og m̊al for undervisningen ville i den konstruktivis-
tiske kontekst hjælpe de studerende med at skabe deres viden i en struktur.
En anden form for struktur, er en struktur p̊a undervisningen. A taler i det ovenst̊aende
citat om en arbejdsgang eller rutine for undersøgelsen p̊a lokaliteten. Det kunne oplagt
være den geologiske videnskabelige metode (se afsnit 4 p̊a side 12), der kunne fungere som
en struktur for arbejdet. I interviewet diskuterer de studerende undervisningens tilret-
telæggelse eller struktur i flere omgange. En af de studerende taler om at undervisningen
og informationerne kom hist og pist, og dermed var det svært at bevare overblikket:

RM: S̊a n̊ar man st̊ar ude p̊a lokaliteten, f̊ar man informationerne i brud-
stykker eller hvordan? Er det s̊adan, I opfatter det?
E: Det synes jeg er rigtig nok.
D: Ja
Flere: Ja
RM: S̊a hvad kunne man gøre for at samle de informationer?
E: Måske ved at gøre det kronologisk, alts̊a se det ældste først. Lige nu virker
det som om, at vi tager det s̊adan lidt hist og pist, fordi det ligger tættest p̊a.
Det kan s̊a godt være, at vi tager en omtur, men s̊a kommer det kronologisk.
B: For mig tror jeg, at det ville have været godt med et overblik. For s̊a ville
det give mening, n̊ar ja, s̊a er vi her. Hvor nu er det s̊adan lidt mere rodet.
E: Det har du nok ret i.
A: Ja, for nu er vi et sted, og vi ved ikke rækkefølgen i det. Men m̊aske er
det fordi, vi er nye, og s̊a skal man bare kastes ud i det og tænke; Åhh, det
var vildt, og s̊a giver det måske mening bagefter.
E: Ja, s̊adan en intro til det ville havde hjulpet meget. S̊a man have en
overordnet ide om rækkefølgen, ja, det ville jeg i hvert fald foretrække. Et
introforløb ville være allerbedst.
Fra G, side 6.

E: Det var s̊adan, at vi var p̊a en lokalitet, og s̊a gik vi rundt og læreren
stod et sted, og s̊a kunne man g̊a hen og snakke med dem. Man var lidt rundt
p̊a gulvet, der kunne det være meget rart, hvis lærerne havde holdt lidt mere
foredrag for hele gruppen og sige: I skal ud og finde det der. Man var lidt p̊a
bar bund.
Fra bilag G, side 6.

30



7.3 Analyse af interview Bachelorprojekt

I citaterne er de studerende enige om, at de mangler overblik over det, de skal lære, og
hvad der forventes af dem. De diskuterer lidt frem og tilbage, og kommer frem til, at
det ville have hjulpet dem med en introduktion til lokaliteten for at skabe overblikket.
Dette er alts̊a et eksempel p̊a betydningen af, at underviseren skaber en kontekst, de
studerende kan arbejde i.
Betydningen af stukturen diskuteres i interviewet, en studerende bringer dette perspektiv
ind i diskussionen:

A: P̊a den anden side, er det mit indtryk, at der var nogen grupper det
lykkedes fint nok for selv at finde det. S̊a det da meget fedt hvis man selv
kan finde det.
Fra bilag G, side 3.

Her rammer den studerende ned i en central problemstilling. Den løse struktur er p̊a
den ene side, til frustration for de studerende, og p̊a den anden side giver den frihed
til selv, at styre undervisningssituationen. Hvis de studerende under denne frihed løser
opgaven, kan det give en tilsvarende tilfredsstillelse. Se analysen af feltobservationerne
7.1, side 22.

Dialogen mellem de studerende og underviser

Underviserens dialog med de studerende p̊a lokaliteten best̊ar af en kort introduktion,
hvor enkelte spørgsm̊al bliver stillet, derefter sker dialogen med underviserne i grupper.
En studerende formulerer situationen s̊aledes:

D: Det gør de her to lærere, de st̊ar og forklarer lidt, lige pludselig i grupper
og s̊a er man g̊aet et andet sted hen, s̊a alle f̊ar ikke det samme at vide hele
tiden. For lige pludselig tænker man: Hov, jeg er da g̊aet glip af noget, n̊ar
der st̊ar nogen og snakker derovre.
Fra bilag G, side 6.

E: Man skulle s̊adan følges med læreren, for s̊a fortæller de det, for ikke at
miste de vigtige detaljer.
Fra bilag G, side 2.

Nogle studerende vælger at samle sig om underviserne, der holder sm̊a foredrag og svarer
p̊a spørgsm̊al. Dette gør, som ogs̊a nævnt i afsnittet om feltobservationerne (7.1), at de
studerende bliver forvirrede over, hvad de skal gøre. For de skal undersøge lokaliteten,
men p̊a samme tid afholdes der sm̊a foredrag. Det skaber et dillemma for de studerende,
specielt n̊ar de i forvejen er usikre p̊a deres arbejde p̊a lokaliteten, i forbindelse med
løsningen af opgaven. Der er alts̊a flere situationer i undervisningen, hvor de studerende
selv skal beslutte deres strategi. Det gør, at den energi de studerende skulle have brugt
p̊a at løse opgaven, g̊ar til at gennemskue undervisningssituationen.
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Motivation i undervisningen

Motivation viser sig i flere forskellige sammenhænge. Denne analyse af fokusgruppein-
terviewet bygger p̊a teorier og faktorer fra afsnit 3 p̊a side 9. I den ovenst̊aende analyse
er det beskrevet, hvordan at undervisningen p̊a lokaliteten har ført til forvirring, frus-
trationer og tvivl for de studerende. Alligevel er de studerende overordnet set glade for
undervisningen, og udtrykker at undervisningen p̊a lokaliteten motiverer dem til at stud-
ere og forst̊a geologi. Det, at kunne kombinere teori fra klasselokalet med at se geologien
i naturen, giver de studerende et nyt perspektiv og virker motiverende.

RM: S̊a hvad er forskellen p̊a at f̊a det forklaret og at have set den?
E: Ja, alts̊a ogs̊a f̊a det forklaret ude p̊a lokaliteten i stedet for at f̊a den i
h̊anden og værsgo, det er en gnejs, n̊a okay, yes. Ogs̊a se den i de naturlige
B: Ja, se den i de naturlige omgivelser, det tror jeg ogs̊a, fordi du kan godt
f̊a en sten, men det at faktisk finde den. Den kommer jo normalt ikke i en
firkantet kasse.
Fra bilag G, side 9.

I teoriafsnittet om de indre motivationsfaktorer (afsnit 3, side 9), er der nævnt nogle
faktorer, som kan styrke motivationen hos de studerende i undervisningen. Et af disse
punkter handler om, at gøre læringen konkret. I denne undervisning er de abstrakte teori-
er og bjergarter fra klasselokalet blevet konkrete i naturen. Det næste citat opsummerer
dette:

A: Det er motiverende til at tage hjem og fortsætte, det alts̊a fedt.
RM: Hvad tænker du p̊a, n̊ar du siger ’fortsætte’?
A: Det er endnu federe at g̊a hjem og åbne bogen og s̊a læse et eller andet
om sandsten og tænke, n̊arh ja, men det har jeg ligesom set, og det er s̊adan,
det ser ud, ja!
B: Det giver lidt perspektiv eller s̊adan.
Fra bilag G, side 9.

Læringsudbytte

De ovenst̊aende faktorer: Tilrettelæggelsen af undervisningen, dialogen og motivation har
naturligvis betydning for læringsudbyttet hos de studerende. Som nævnt i empiriafsnittet
6, kan denne opgave ikke dokumentere læringsudbyttet, men gennem interviewene med
de to hold kan nogle af de faktorer, der har betydning, belyses. En af hovedpointerne
i konstruktivismen er, at de studerende selv aktivt skal konstruere deres viden. Dette
gøres ved at skabe mentale forstyrrelser for en efterfølgende refleksion, hvor de studerende
sætter deres viden i de rigtige kontekster. Det interessante i denne forbindelse er, at de
studerende p̊a hold 1 ikke laver denne refleksion p̊a lokaliteten. Den sker først senere, da

32



7.3 Analyse af interview Bachelorprojekt

underviseren gennemg̊ar lokaliteten ved aftenundervisningen. De studerende udtrykker
der som: ”det giver mening”, hvilket tolkes som ”der lærte jeg det”.

D: Jeg synes, da vi kom hjem, at vi havde lært rigtig meget, hvad en
pegmatit er og alt muligt, men det kunne bare ikke helt sidde sammen, før
vi ligesom s̊a det om aftenen. Der gav det hele pludselig mening.
A: Ja, da han satte de numre p̊a, og det hele kom i rækkefølge. Der sagde
det lige: (kliklyd) Yes!
Fra bilag G, side 6.

Det viser at denne undervisning p̊a lokaliteten, ikke understøtter den intenderede
læring og refleksion p̊a lokaliteten. De studerende er i felten og ser bjergarterne, men de
f̊ar først overblikket om aftenen. Dermed er deres refleksion flyttet fra felten til aftenun-
dervisningen. Det udelukker naturligvis ikke at de studerende lærer noget, men det er
interessant at dykke nærmere ned i, hvordan de s̊a lærer. D og E var i gruppe sammen og
svarer begge p̊a spørgsm̊alet, om de havde styr p̊a aldersrelationerne ude p̊a lokaliteten.

RM: Fik jeres gruppe lavet den relative alder?
D: Ja, jeg synes, at vi fik snakket rimelig godt om det. Jeg synes i hvert fald,
at jeg opfattede det, n̊ar vi snakkede med lærerne, og jeg synes, at jeg havde
en nogenlunde linie i hovedet.
E: Øhhh, ja, vi fik skrevet det ned efter, at vi havde smughørt lidt hos nogle
andre, tror jeg. Jeg tror ogs̊a, at vi fik talt om at granitten var ældst, og
s̊a kom basalten og s̊a var der nogen, der fandt sandsten og fik forklaret,
hvordan at den b̊ade l̊a gennem doloritten og granitten, og derfor er den s̊a
nyere, fordi den er i begge to. S̊a det var noget s̊adan: N̊arh ja, selvfølgelig,
s̊a giver det mening.
RM: S̊a det var noget, I opfangede mens I ”smughørte”?
E: Ja, det var noget nogle andre fik forklaret, og s̊a hørte jeg noget om en
sandsten, og ahh der er sandsten derhenne og s̊a gik jeg hen og lytte.
Fra bilag G, side 7.

Der er flere interessante aspekter i dette. De to studerende, som arbejdede sammen,
har forskellige opfattelser af, hvad der skete p̊a lokaliteten. D fortæller, at de i gruppen
fik snakket om aldersrelationerne, ogs̊a med underviserne, mens E forklarer, at de hørte
efter, hvad de andre grupper blev undervist i, og at det var derigennem at forst̊aelsen
opstod. Det er ogs̊a interessant at se p̊a, hvordan denne forst̊aelse opst̊ar, fordi den
studerende siger at ”s̊a hørte jeg noget om en sandsten”. Det er alts̊a ikke den studerende
selv, der opdager sandstenen, eller lægger mærke til forskellen mellem bjergarterne. Det
er en viden, som opn̊as gennem de andre grupper eller underviseren. Den studerende
konstruere ikke selv sin viden, men f̊ar den gennem andre, og gør den derefter gør den til
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sin egen. Det kan tolkes som en nem smutvej, men det kan ogs̊a tolkes som læring i en
social kontekst, alts̊a Vygotskys forst̊aelse af læring (afsnit 2.3, side 7). Den studerende
hører, hvad de andre grupper er kommet frem til, og forsøger derefter at forst̊a dette. I
denne situation lytter den studerende til undervisning, som en anden gruppe modtager
og derefter snakker med de studerende i sin egen gruppe. Gruppen tegner en skitse af
sandstenen, og forsøger at danne sig et overblik. Hele konteksten kan læses i bilag C.
Dette er et eksempel p̊a, hvordan de studerende bruger hinanden i læringssituationen og
f̊ar viden ud af det.

7.3.2. Hold 2

Undervisningens tilrettelæggelse

Dette hold modtog undervisning planlagt efter 5E modellen, se afsnit 5.3 og afsnit 4.1.
De studerende fortæller om, at det er svært at starte p̊a lokaliteten, men at det hurtigt
bliver nemmere fordi underviserne guider dem. Dette citat er meget tidligt i interviewet,
hvor interviewerén har spurgt til deres umiddelbare oplevelse p̊a lokaliteten:

M: Man skal lige spore sig ind p̊a, hvad det er, man skal kikke efter. Man
st̊ar bare og kikker p̊a de sten i starten og tænker øhh.
K: Man tænker det er en sten, okay!
S: Jeg har tænkt: Skal jeg virkelig kunne alt det der oven i mit lille hoved, og
skal jeg s̊a, n̊ar jeg kommer ud, s̊a sige: Den der sten er det, og den der sten
er det. Hvor i dag, hver gang der var en der sagde: Det er en granit, sagde
de bare: Hvorfor? S̊a tæntke jeg: Åh, godt man ikke skal vide, at det er en
granit, selvom man godt kan se det. Men man behøver ikke vide det lige med
det samme, man m̊a godt st̊a og være lidt dum først. Det, sytes, jeg var rart.
Fra bilag H, side 1.

Her bliver de studerende kastet ud i arbejdet p̊a lokaliteten, og det virker i første
omgang overvældende, men hurtigt introducerer underviserne en metode til arbejdet.
De studerende skal ikke blot komme med et resultat, men de skal kunne observere og
argumentere for deres svar. Underviserne sætter alts̊a en ramme eller en metode op,
som de studerende skal følge. Dette, kombineret med de faste rammer omkring løbende
opsamlinger p̊a lokaliteten giver ro i undervisningssituationen. Da de studerende lærer
metoden, giver det dem en indledende forst̊aelse for den videnskabelige metode (se af-
snit 4 om Inquiry), som hjælper dem i deres arbejde p̊a lokaliteten. I arbejdet med, at
integrere metoden i de studerendes forst̊aelse, har underviserne ogs̊a fokus p̊a dialogen
med de studerende. Gennem dialogen kan underviserne demonstrere metoden og dens
anvendelse i arbejdet p̊a lokaliteten. I interviewet spørges der til form̊alet med under-
visningen. Her kommer de studerende igen ind p̊a metoden og dennes betydningen for
deres arbejde p̊a lokaliteten:
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RM: S̊a det var ogs̊a et form̊al, tænker du?
M: Ja, det var det jo. At lære os en metode og fremgangsm̊ade, man kan g̊a
ud og bruge. Især det her de gik meget op i, med at beskrive det i stedet for
bare at g̊a ud og sige, at det er en granit, s̊a kan man sige: Hvorfor er det en
granit, og hvordan kan jeg se det? Alts̊a g̊a ud og bruge de værktøjer man
har lært i øvelsestimerne, med at kikke p̊a hvilke mineraler der er i, struktur
og sammensætning.
K: Ja, det er meget godt at f̊a indpisket, at gøre det p̊a den rigtige m̊ade, for
man kan jo let g̊a ud og sige: Det er en granit, og derfor m̊a det indeholde,
det og det og det. I stedet for at sige. Det indeholder det og det og det, og
derfor m̊a det være en granit.
Fra bilag H, side 6.

Her fortæller den studerende, at de brugte den viden, de allerede har til at løse opgaven
p̊a lokaliteten. Det vil sige, at undervisningen har f̊aet aktiveret den eksisterende struk-
tur hos den studerende (Piaget, afsnit 2.2). Dette er i teorien forudsætningen for, at den
studerende kan tilegne sig ny viden. Det er netop pointen med Engage-Fangfasen, at
den studerendes eksisterende viden kommer i spil, s̊a der skabes en kobling til den nye
viden (se afsnit 4.1 om 5E). Den kobling, de studerende har opn̊aet i Engage-Fangfasen,
giver alts̊a grobund for vidensudbygning i de efterfølgende faser. I det ovenst̊aende ci-
tat viser den studerende (K) at metoden, og dens anvendelse er forst̊aet, og at det var
med udgangspunkt i metoden, at undersøgelsen af lokaliteten foregik. En anden stud-
erende bruger udtrykket den røde tr̊ad, der bruges i karakteristiken af undervisningen
og metoden:

S: Jeg synes, det var rart, at komme ud til et sted, hvor man kunne mærke
at jer (henvender sig til RM), der havde været der før, kendte s̊a godt. Blandt
andet det med at vi gik et andet sted hen, og s̊a kunne vi føre det tilbage til
det sted, vi lige havde været ovre at se p̊a. Alts̊a, vi blev ikke bare sendt ud
til et omr̊ade, hvor I bare vidste, der var en masse. Det var ligesom, at der
var en historie i det, vi skulle se. Det, synes jeg, var meget rart.
K: Det gav mening.
S: Ja, det gav mening, der var s̊adan en rød tr̊ad ikk.
Fra bilag H, side 2.

Senere i interviewet bruges begrebet igen:

S: Jeg tror, at I havde valgt det fordi der som sagt var den røde tr̊ad i,
alts̊a at der var en historie, I kunne bygge det op p̊a. At vi starter et sted og,
ja det var lige som at læse en bog, der blev hele tiden fyldt lidt mere p̊a ikke.
Det er derfor, jeg tror, I har valgt det, for s̊a har vi et eller andet og holde
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os til, alts̊a man kan altid sætte det ind i den historie. Og det er jo nemmere
for nogen, hvis det er s̊adan, det er, og det er nemmere for nogen, hvis de
rør stenen, og for nogen skal de bare læse om det. Der er meget forskel p̊a,
hvordan folk lærer. S̊a det med at der var en rød tr̊ad, derfor tror jeg, at I
havde valgt det sted.
Fra bilag H, side 5.

Her bekræfter den studerende, at metoden og strukteren i undervisningen, hjælper til
at forst̊a sammenhænge. De studerende fortæller, at de oplevede undervisningen som en
historie, de skulle følge, og at historien gav mening. Dette tolkes til, at den struktur,
som undervisningen var bygget op efter, var naturlig og fulgte de studerendes tankegang.
Dermed er undervisningen med til at understøtte konstruktionen af viden hos de stud-
erende(jf. afsnit 4 om Inquiry). Tankegangen bag 5E modellen og konstruktivismen kan
udføres i praksis, og den vil støtte de studerende, i deres læring.

Dialog mellem underviser og studerende

En vigtig brik til at støtte de studerenes læring handler om, at svare spørgsm̊al ved at
stille spørgsm̊al, i stedet for at give svar, da det vil øge de studerendes opmærksomhed
p̊a læreprocessen, se afsnit 4 om Inquiry. I det følgende stilles der skarpt p̊a netop denne
form for dialog:

K: Jeg synes, at det var rart, at der ligesom var en dialog. S̊a var der nogen
der sagde noget, og nogen der mente noget andet. Det var rart, at det ikke
bare var dem, der stod og sagde: Ja, her er en granit, det er fordi og det er
fordi. Det var rart, at vi ogs̊a fik lov til at sige noget, ogs̊a selvom man ikke
var sikker p̊a, at det overhovedet var rigtigt.
Fra bilag H, side 3.

Den studerende giver her et billede af en åben dialog mellem underviser og studerende.
Der er plads til spørgsm̊al, og underviserne lægger vægt p̊a, at de studerende selv f̊ar
mulighed for at tale. Gennem hele 5E modellen er dette vigtigt, da det vil hjælpe de
studerende til at konstruere deres viden. Dette kan ogs̊a kobles til Vygotskys lærings-
forst̊aelse, hvor sproget spiller en rolle (Se Vygotsky, afsnit 2.3). S̊a sproget er et eksempel
p̊a, hvordan de præsenterede læringsteorier kan spille sammen. Den dialog, der bliver ført
i undervisningen, er vigtig for læringen. Men der er forskel p̊a, hvordan sproget bruges.
En studerende har her et eksempel, hvor dialogen mellem studerende og underviser viser
sin betydning:

K: Nu har jeg jo kurser p̊a fysik, hvor hvis man spørger om noget, s̊a svarer
de p̊a en eller anden professorm̊ade. Her var det rart, at de svarede p̊a det
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stadie, man selv var p̊a. Hvis det var et dumt spørgsm̊al, svarede de med
dumme termer, eller hvordan man skal sige det. Det var fint.
RM: Ja, s̊a man følte sig ikke begrænset, eller?
K: Nej.
T: Nej ikke specielt.
K: Ligesom da underviseren spurgte S om hun kunne beskrive gnejsforma-
tionen med almindelig ord, ikke noget med fagtermer, men bare beskrive det
med almindelige ord. Det var en fin m̊ade at gøre det p̊a, synes jeg.
Fra bilag H, side 5.

Den studerende har erfaring med, at undervisere fører en anden slags dialog med de
studerende, men i denne undervisning oplever den studerende, at dialogen foreg̊ar p̊a de
studerendes præmisser. Det bliver endnu tydligere med det eksempel, hvor underviserne
beder en studerende om at beskrive gnejsen med almindelige ord. Her er det vigtigste, at
f̊a de studerende til at tale om deres oplevelser. Derefter kan fagtermerne komme p̊a, og
læringen kan udvides. Det er præcis det konstruktivismen g̊ar ud p̊a. I undervisningen
skal de studerende have mulighed for selv, at konstruere deres viden. Hvis det for denne
studerende starter med almindelige ord, s̊a er det fint, for det vigtige er at aktivere de
studerende og deres konstruktioner.

Motivation i undervisningen

De studerende virker gennem hele forløbet meget sikre p̊a deres viden, de er afklarede
omkring hvad de har lært og hvad der forventes af dem. Derfor tolkes det, at undervis-
ningen har bidraget til at deres motivation gennem undervisningen har været god og det
har haft betydning for den viden de med hjem.
Flere gange i interviewet nævner de, at den viden de har f̊aet p̊a lokalitetet vil gavne
dem senere. De har alts̊a f̊aet et perspektiv, som motivere dem til at være aktive i felten.

RM: S̊a noget med, at genkende det, og noget med at vide hvad, der er
yngst og ældst, hvorfor er det vigtigt et vide?
S: Jeg tror, det er meget godt, at vide, n̊ar vi kommer videre. Der var det
meget tydeligt i dag, det var meget delt op i sort/hvid og granit. Og det
tror jeg bare at n̊ar vi kommer nogle andre steder hen, at det ikke er lige s̊a
nemt at se. S̊a derfor, tror jeg det meget rart, at have set det, for s̊a n̊ar man
kommer andre steder hen, hvor det m̊aske ikke er s̊a nemt at se, s̊a kan man
lige tænke tilbage p̊a der p̊a Bornholm, som jo var meget tydeligt. Alts̊a s̊a
man har noget at ligge det tilbage p̊a.
Fra bilag H, side 7.

Interviewet med de studerende og deres dialog omkring deres læring, kan kobles til
teoriafsnittet om indre motivationsfaktor, afsnit 3, side 9. Her er der nævnt flere faktorer,
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der har indvirkning p̊a de studerendes motivationen i undervisningen. Det handler blandt
andet om, at gøre læringen konkret, og have fokus p̊a læreprocessen frem for resultatet.
Det er netop de ting, de studerende nævner i interviewet. De blev præsenteret for en
metode, som de kunne arbejde efter, og en stor del af form̊alet med undervisningen var,
at lære dem metoden. Denne metode gjorde læringen konkret og var rammen omkring
undervisningen. Det er den geologiske metode der facilitere læreprocessen. Gentagelsen af
Engage-Fang faserne, hver gang en ny bjergart introduceres, giver løbende de studerende
nye opgaver, og det holder motivationen fast. Dermed kan det opsummeres, at teorierne
omkring hvordan motivationen i undervisningen styrkes hos de studerende, er en naturlig
del af undervisning planlagt efter 5E modellen.

Læringsudbytte

De studerende viser gennem hele interviewet, hvad de har lært p̊a lokaliteten. De taler
om den geologiske metode, om genkendelse af mineraler og om tolkning af observationer.
De bruger fagudtryk og virker sikre p̊a deres læring, de har reflekteret p̊a lokaliteten og
gjort ny viden til deres og dette er sket inden aftenundervisningen. De kan ogs̊a diskutere
den viden, de har opn̊aet, og afklare faglige spørgsm̊al under interviewet. Det viser, at de
er i stand til at reflektere over deres viden. I interviewet forsøges det at komme tættere
p̊a, hvad det betyder at ”f̊a noget ud af undervisningen”.

RM: Og I synes, at I fik noget ud af det?
S: ja, jeg har altid været s̊adan en, der sugede til mig, n̊ar der sker noget, og
det er der, jeg lærer noget, det kan jeg tydeligt mærke. Jeg er s̊adan en der
lærer ved, at jeg selv f̊ar lov til at blive kastet ud i tingene, i stedet for at f̊a
en opgave p̊a bordet, og s̊a kan jeg lave den.
M: Jeg kan da ogs̊a mærke, at n̊ar man har siddet lidt og f̊aet sundet sig og
spist noget mad, s̊a kan man godt mærke, at der er flere ting, man husker nu
i hvert fald. S̊adan er det ogs̊a med forelæsningerne og øvelsestimerne, man
f̊ar s̊adanne aha-oplevelser.
S: Man kan egentlig godt mærke, at man har læst det, men man er ikke rigtig
klar over
M: Hvad det betyder.
S: Ja, man kan ikke rigtig forholde sig til det, fordi man ikke har set det før
nu.
M: S̊adan er det om meget, vi har læst, især det med mineraler.
S: Ja!
M: Man sidder som et stort spørgsm̊alstegn.
K: Dem kommer man aldrig til at huske.
M: Ja, lige præcis.
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S: Ogs̊a det med at vi havde set de der meget store mineraler i øvelseslokalet,
og s̊a fik vi de der bjergarter ugen efter, og der var de meget meget sm̊a, de
der mineraler, og jeg sad bare og tænkte: Skal jeg kunne se forskel p̊a det
her, fordi i sidste uge var de s̊a store her, og nu er de s̊adan her, der er noget
at g̊a fra i skala.
M: Ja, man kan sige at undervisningen var lagt meget godt op til det her,
man var alligevel mere forberedt, end man lige havde forventet.
Fra bilag H, side 10.

Her er det tydeligt, at de studerende supplere og færdiggøre hinandens sætninger. De
har opn̊aet en fælles forst̊aelse og har gjort erfaringer i øvelseslokalet og p̊a lokaliteten.
Undervisningen i felten er med til, at skabe sammenhæng i deres viden. De kan bruge
deres viden fra undervisningen og tilføje nye perspektiver med oplevelserne fra lokaliteten.
Det viser at undervisningen har sat gang i deres refleksion omkring læringen. Læring-
sudbyttet best̊ar i faglig viden om bjergarter og mineraler, men ogs̊a om den geologiske
videnskabelige metode.

8. Samlet analyse og hypoteser

I den ovenst̊aende analyse er der redegjort for de tydeligste forskelle p̊a de to under-
visningsgange. I denne del ønskes det at anvende analysens hovedpunkter til be- eller
afkræftning af projektets hypoteser. Hypoteserne er opsat p̊a baggrund af problemfor-
muleringen, og har til form̊al at indkredse opgavens fokus.

Hypotese om opgavens empiriske grundlag

At det er muligt at identificere forskellene p̊a de to undervisningsforløb gen-
nem observationer og fokusgruppeinterview. Effekten af 5E modellens under-
visning kan alts̊a identificeres.

Observationer, noter og udskrifter af optagelser af undervisningen danner grundlag
for dokumentationen af undervisningens forskellighed i struktur, planlægning og gen-
nemførsel. I fokusgruppeinterviewene kan de studerende tale sammen om deres oplevelser.
Derigennem f̊as helt unikke historier om, hvordan undervisningsmetoderne p̊avirker de
studerende og deres læring. De to metoder, observationer og interviews, komplimenter-
er hinanden og giver et bredt grundlag for at kunne belyse opgavens problemstilling.
Effekten af undervisningsformerne vurderes ved en sammenligning af undervisningssitu-
ationerne og de studerendes beskrivelser af deres læringsudbytte, se analysen af Hypotese
om undervisning planlagt efter 5E.
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Tilrettelæggelsen af undervisningsgangene og de valgte dokumentationsmetoder har deres
svage sider, n̊ar det gælder opgavens generaliserbarhed. I observationerne af feltundervis-
ningen følges kun een gruppe. Dermed opn̊as der ikke flere studenter-perspektiver. P̊a
hold 1 kunne optagelsen af feltundervisningen ikke høres grundet blæst. Dermed er data
fra lokaliteten for hold 1 baseret p̊a noter, mens undervisningen p̊a hold 2 er gengivet
fuldstændigt ud fra optagelsen. Det kan give en skævvridning i analysen, da gennem-
gangen af første undervisningsgang vil være mere subjektiv end gennemgangen af anden
undervisningsgang. En objektiv vurdering af effekten eller udbyttet af undervisningen
ville have været ønskelig, alts̊a en form for test i forhold til læringsm̊alene. Men da dette
ikke er et af opgavens m̊al, baseres vurderingen p̊a de studerendes egen følelse af og
fortællinger om læringsudbyttet.
Endvidere kan det problematiseres, at de to hold af undervisere har deres forskellige
læringsmetoder, sprog og perspektiver p̊a læring, som naturligvis kommer til udtryk i
undervisningen. Dermed kan forskellene i undervisningssituationerne, ogs̊a skyldes de
forskellige undervisere. P̊a den anden side, er der her to hold, med vidt forskellige un-
dervisere og meget forskellig undervisning. Det er med til, at tydeliggøre forskellene i
undervisningen og betydningen for de studerende. Det kan argumenteres, at et bedre
analysegrundlag kan opn̊as ved, at de samme undervisere underviser p̊a de to hold, hvor
det ene hold gennemføre undervisning efter 5E modellen. Dermed vil sammenlignings-
grundlaget være det samme.

Hypotese om undervisning planlagt efter 5E

Hvis feltundervisningen planlægges efter 5E modellen og faserne gennemføres
efter intentionen, vil de studerendes motivation til at deltage aktivt i under-
visningen blive tydelig og det vil understøtte de studerendes læring.

Motivationen hos de studerende for at gennemføre undervisning var høj p̊a begge hold.
De studerende viste vilje, engagement og stor glæde ved at være i felten og arbejde.
Begge hold var optagede af at løse den opgave, som underviserne havde stillet. Dette
konkluderes ud fra observationer af, at de studerende bruger lup, kravler p̊a bjergarterne,
stiller spørgsm̊al, diskuterer indbyrdes og gennem hele deres væren p̊a lokaliteten, viser
at de er engagerede. Det bekræftes af interviewene med de studerende, hvor de bruger
ord som spændende, interessant, aha-oplevelse om undervisningen, se bilag G og H.
Der hvor forskellen p̊a de to hold bliver tydelig, er i forhold til hvordan motivationen
har betydning for deres læring. De studerende p̊a hold 2 fortæller, at underviserne og
undervisningen holder ”een til ilden”(K i bilag H side 6), og de studerende er hele tiden
aktive med at løse opgaven. Hold 1 er i højere grad aktive i forhold til at finde ud
af, hvordan de skal løse opgaven, og hvor de skal g̊a hen p̊a lokaliteten. Begge hold
er motiverede og aktive, men den forskellige m̊ade at være aktiv p̊a betyder, at der
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er forskel p̊a holdenes læringsudbytte fra lokaliteten. De to afsnit om læringsudbytte i
analyse-afsnittet dokumenterer, at der er stor forskel p̊a, hvordan de studerende lærer, og
hvad de lærer. Hold 1 var optagede af at finde en m̊ade og løse opgaven, og brugte meget
energi p̊a det. De ledte efter svaret, og fandt ofte, at de kunne finde det, ved at lytte
til underviserne. Dermed blev undervisningen undervisercentreret, og de studerendes
mulighed for selv at skabe viden kom i baggrunden. P̊a hold 2 var der i undervisningen
fokus p̊a den geologiske metode og de studerende blev guidet gennem undervisningen.
Det gav en ro i undervisningen og de studerende brugte energien p̊a at diskutere fagligt.
Det viser sig i deres brug af fagtermer og deres måde indbyrdes at diskutere hvad de har
lært p̊a lokaliteten. For uddybning af læringsudbytte, se side 32 og 37.

Hypotese om dialogens betydning for undervisningen

Tankerne bag 5E’s implementering i undervisningen fører til, at dialogen
mellem de studerende, og interaktionen mellem de studerende og undervis-
erne, giver de studerende mulighed for selv at skabe viden og læring.

Gennem dialog kan de studerendes oplevelser blive til viden. Dialogen kan hjælpe med,
at skabe konstruktionerne i læringen, derfor er det en vigtig faktor i læringsprocessen, se
afsnit 2.3. I 5E modellen spiller dialog en væsentlig rolle, flere af faserne bygger p̊a at de
studerende taler sammen om deres observationer. De studerende kommunikere n̊ar de ar-
bejder sammen i grupper i Explore-Forsk fasen. N̊ar underviserne spørger til deres viden
i Elaborate-Forlæng fasen har de studerende mulighed for at tale om deres forst̊aelser
og f̊a feedback. I disse faser bruger de studerende dialogen til at afprøve, udvide og
klargøre deres observationer og hypoteser. Det er her, de studerendes konstruktioner
bliver konkrete og læringen sker. S̊a 5E modellens faser fordre, at de studerende taler
om deres observationer, oplevelser og det gør læringen konkret.
Det tydeliggøres i et eksemple fra analysen af hold 2, hvor en studerende bliver bedt om,
at beskrive geologien med almindelige ord alts̊a ikke i fagtermer. Her er undervisningssi-
tuationen p̊a den studerendes præmisser, og brugen af ordene kan hjælpe den studerende
med, at skabe sin viden.

9. Diskussion

De to hold modtog forskellig undervisning, med forskellige undervisere p̊a lokaliteten.
Forskellene er tydeliggjort i analysen, hvor der er lagt vægt p̊a undervisningens struktur
og dens betydning for de studerendes læringsudbytte. Desuden er det vist, at undervis-
ernes sprog og dialog med de studerende ligeledes har betydning for læringsudbyttet.
Derfor kan det problematiseres, om forskellene i læringsudbyttet, skyldes undervisnin-
gens struktur eller undervisernes forskellige form for dialog. Det er vist, at en struktureret
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undervisning hjælper de studerende med, at konstruere deres viden. Det er ogs̊a vist, at
dialogen har betydning, da undervisernes spørgsm̊al og svar kan guide de studerende og
hjælpe med at konstruere deres viden.
P̊a hold 1 var undervisningen ikke struktureret og dialogen understøttede ikke de stud-
erendes læring. P̊a hold 2 var undervisningen struktureret efter 5E modellen, og under-
viserne hjalp de studerende med, at opn̊a viden bl.a. gennem understøttende dialog.
I en tænkt situation, kunne en ustruktureret undervisning med understøttende dialog,
give et tilfredsstillende læringsudbytte? Og kunne en struktureret undervisning uden
understøttende dialog, give et tilfredsstillende læringsudbytte? Muligvis kunne begge
disse undervisningssituationer, give et læringsudbytte for de studerende. Det er muligt,
at denne undersøgelse har været ”heldig” i kombinationen af den planlagte undervis-
ning, og underviseren, og at det er derfor forskellene er tydelige. Der er mange forskellige
faktorer spiller ind i en undervisningssituation, og derfor viser denne undersøgelse, at
struktureret undervisning ikke alene giver et læringsudbytte. Nærmere at et fokus p̊a
undervisningens helhed, dialogens form, fokus p̊a læringsm̊al og tydeliggørelsen af disse,
hjælper de studerende, i deres mentale konstruktion af viden.
5E modellens struktur kan være med til, at fastholde undervisernenes fokus p̊a disse
forhold, n̊ar de planlægger undervisningen. 5E modellens fordel er nemlig, at den implic-
it tvinger underviserne til, at tage disse forhold i betragtning. Eksempelvis i Engage-Fang
fasen skal læringsm̊alet gøres klart, og de studerende skal motiveres til, at være aktive i
undervisningen. I Explore-Forsk fasen skal de studerende selv undersøge materialet, her
skal underviserne guide de studerende og ikke give svar, men give de studerende plads,
i deres undersøgelser. Det er eksempler p̊a, at 5E modellen understøtter de studerendes
læring, set i en konstruktivistisk kontekst. Dermed kan 5E modellen fungere som en slags
tjekliste for underviserne, mens de planlægger undervisningen.

I forhold til 5E modellen og de erfaringer dette projekt har givet i forhold til plan-
lægning af feltundervisning i geologi, kan flere aspekter drages ind i diskussionen. Denne
undersøgelse viser bl.a. hvor vigtig Engage-Fang fasen er i forhold til, at fastholde og mo-
tivere de studerende. I undervisningen blev gentagelsen af Engage-Fang fasen et styrende
element i undervisningen, som havde betydning for undervisningens progression og de
studerendes engagement i undervisningen. Effekten af Engage-Fang fasen var, at de stud-
erende løbende blev fastholdt i undervisningen og hele tiden vidste hvad de foretog sig
p̊a lokaliteten. Det viser sig, at have stor betydning for læringsudbyttet, som belyst i
analysen.
P̊a den anden side, havde en studerende fra hold 1 det perspektiv, at uden struktur
eller hjælp p̊a lokaliteten, kan det alligevel lykkes for nogle studerende, at løse opgaven.
Det kan give en tilsvarende motivation til, at arbejde p̊a lokaliteten, samtidig kan det
give en tilfredsstillse, at løse en opgave uden undervisernes hjælp. Den frihed som den
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ustrukturerede undervisning giver, skaber nye muligheder for de studerende, men kræver
meget selvstændighed og overblik i undervisningssituationen. Denne selvstændighed og
dens fordele, skal naturligvis tages i betragtning, og det kan problematiseres, at 5E mod-
ellen er for styrende i en undervisningssituation. P̊a den anden side er det vurderingen,
at størstedelen af studerende har brug for, at blive guidet i feltundervisningssituationen.
Et perspektiv kan være, at tænke selvstændigheden ind i 5E modellens faser. Explore-
Forsk fasen har netop dette element, men i undervisningssituationen kan det være svært
for underviserne, at give slip og lade de studerende arbejde selv. Lad dette være et
opmærksomhedspunkt, for fremtidig planlægning af feltundervisning.

10. Konklusion

Konklusionen p̊a denne undersøgelse er at 5E modellen og de konstruktivistiske tanker
bag, kan bruges p̊a flere m̊ader i den geologiske feltundervisning. 5E modellen kan være
strukturen i undervisningen og fungere som ramme for planlægningen af undervisningen.
Derudover kan modellen hjælpe undervisere med, at fastholde fokus p̊a undervisningens
helhed. Samt fokusere p̊a dialogen med de studerende, tænke over læringsm̊alene og ty-
deliggørelsen af disse i undervisningen. Denne undersøgelse har vist, at disse faktorer i
høj grad hjælper de studerende, i deres mentale konstruktion af viden. Dermed kan 5E
modellen være med til, at fastholde fokus p̊a de studerende og deres læring i undervis-
ningen.
I 5E modellen kan den geologiske videnskabelige metode integreres, og det er en god
ramme for undervisningen. Brugen af 5E modellen i feltundervisningen har den effekt,
at undervisningen bliver struktureret, og de studerende bliver guidet gennem undervis-
ningen. Det gør, at de studerende føler sig sikre i undervisningssituationen. Dermed kan
de fokusere p̊a opgaven og f̊ar mulighed til skabe deres viden. Effekten tydeliggøres i de
studerendes læringsudbytte og i deres tilgang til arbejdet p̊a lokaliteten.
Generelt er motivationen høj hos studerende i feltundervisningen, men brugen af 5E
modellen kan fastholde de studerendes motivation og gøre at de bruger deres energi p̊a
lokaliteten p̊a det faglige indhold.
Desuden viser undersøgelsen, at dialogen har en bærende betydning, for de studerendes
mulighed for at skabe viden. Ved at være opmærksom p̊a dialogen mellem underviser og
studerende, kan underviserens rolle blive støttende for læringen. Konklusionen er at 5E
modellen kan gøre læringsprocessen tydelig, øge opmærksomheden p̊a dialogen, styrke
fokus p̊a læringsm̊al og struktur i undervisningen, det kan tilsammen styrke undervis-
ningen og læringsudbyttet for de studerende.
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11. Bilag

A. Kursusbeskrivelse; Materialer og processer

Fra Studie Informations Systemet p̊a Københavns Universitet, sis.ku.dk.

B. Interviewguide

Udarbejdet til fokusgruppeinterviewene.

C. Feltobservationer - hold 1

Udskrift af noter. 5 sider.

D. Feltobservationer - hold 2

Udskrift af lydfil fra optagelse med diktafon. 22 sider.

E. Aftenundervisning - hold 1

Udskrift af lydfil, enkelte sekvenser er citeret fuldstændig. 4 sider.

F. Aftenundervisning - hold 2

Udskrift af lydfil, enkelte sekvenser er citeret fuldstændig. 3 sider.

G. Interview - hold 1

Udskrift af lydfil fra optagelse med diktafon. 10 sider.

H. Interview - hold 2

Udskrift af lydfil fra optagelse med diktafon. 12 sider.
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