Den lille ingeniørs motivation

Problemformulering
Under udvikling af produkter er man nød til at agerer og være parat til at omstille sig løbende. Det
betyder, man løbende er nød til at tænke kreativt og omstille sig, det har medført nye og andre
dannelses- og kompetencer af mere innovativ karakter og derved andre former for læring [Qvortrup 2001
Det lærende samfund: Hyperkompleksitet 0g viden København Gyldendal].

Htx-uddannelsen gennemføres med vægt
på teknologiske, naturvidenskabelige og
erhvervsrettede dannelsesperspektiver.
Desuden er der behov for
iværksætter og medarbejder der
kan udvikle produkter
[https://www.version2.dk/artikel/n
y-version2-blogger-danmark-harbrug-ivaerksaetter-superhelte18932]

Handlingsorienteret undervisning er meget aktuel i dag, da det er et uddannelsespolitisk ønske
at have større erhvervsorienteret uddannelser, herunder et ønske om innovativ didaktik
[Kelding & Qvortrup 2014, The didactics of higher education didactics]

I uddannelsen til teknisk studentereksamen er fagligheden nært forbundet med
teknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsrettede dannelsesperspektiver.
Uddannelsens formål, jf. § 1, realiseres således inden for teknologiske og
naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag. Uddannelsen skal
udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som
redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. Der lægges i undervisningen vægt på
produktudvikling, innovation, problemløsning og anvendt naturvidenskab, herunder ved
kombination af teori og praktik i værksteder og laboratorier.

Hvordan kan ingeniørmæssige kompetencer i et
produktorienteret læringsforløb fremme motivationen for
bestemte elevtyper til at lære?

Teori og fokus
•
•
•
•

Socialkonstruktivisme
Didaktisk ingeniørarbejde
Motivation
Elevtyper

Udvikling af undervisningsforløb

Didaktisk engineering forslag i design af et
undervisningsforløb [Tchoshanov s26]

Fasemodel for handlingsorienteret undervisning, baseret på Meyer (1987, s.
406‐407).
Her efter Keiding & Wiberg (2013)

Undervisningsforløbet
•
•
•
•
•
•

Camp
Gruppearbejde
Produktorienteret
Konkurrence
3G Tværfagligt
El og programmering

Motivation

Den indre motivation skabes ved autonomi, tilhørsforhold,
interesse i det man fortager sig og at man mester noget ud
over ens egen forventninger (Hein, 2009 og Ryan & Deci
2002).

Elevtyper
Type
Succesfulde elev

Kreative elev

Skjulte elev (Underground)

I fare for at droppe ud elev

Multi eksepsionelle elev

Autonome elev

Generelt positiv selvværd.
Perfektionist
Højt præsterende
Gode relationer til voksne
Tager ingen chancer (vil gerne se godt ud)
Søger strukturer
God til at tilpasse sig forskellige skole systemer
Kreativ
Søger anerkendelse
Stiller spørgsmål ved regler og facts (ofte
konflikter med voksne)
Viser frustrationer
Ikke karakter motiverede
Konkurrence menneske
Usikker på sociale regler
Prøver at skjule deres evner til fordel for social
samvær.
Afviser udfordringer
Bange for at blive afvist
Føler sig usikker og presset
Brug for alternativ skolesystem
Viser frustration og eksplosive på grund af
utilfredshed.
Svært ved sociale relationer
Har svigt fysik eller emotionelle
Lave akademiske færdigheder
Dårligt selvvær
Føllesen af afvisning og eksklusion
Utålmodige og kritisk
Arbejder selvstændig
Gode sociale kompetencer
Forfølger egne mål (ikke behov for anerkendelse)
Villige til at tage chancer og lærer af fejl.
Søger udfordringer og har passion for emnet

Model

Kolbs - en interpretation af
læringsproces ved
ingeniørpraksis

Teknologien som ekstra ”lærer”

Ingeniørmæssige kompetencer
1. Evaluere og forklare strukturen, opførelsen og funktionen af komplekse systemer
(naturlige eller kunstige).
2. Udvikle kognitive modeller (mentale modeller eller skemaer) af hvordan ”systemer”
virker.
3. Designe og udføre eksperimenter og inddrage det i beslutningstagningen.
4. Kommunikere og forhandle ideer med andre.
5. Anvende geometrisk og rumlig begrundelse.
6. Repræsentere og administrere kompleksitet af et system ved hjælp af diagrammer.
7. Udtrykke ideer og resultater med matematik (beregninger, tabeller, diagrammer).
8. Syntetisere ideer (egne og andre) mod en passende løsning, der opfylder målet.
9. Udføre eksperimenter for at vurdere, om et design opfylder kriterierne for at
opfylde målet.
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Hvad viste undersøgelsen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivation af alle elevtyper
Ingen forskel af motivation af bestemte elevtyper
Indikationer på motivation selvom der var modstand
Motivation gennem hele ugen
Tegn på ingeniør kompetencer og progression
Eleverne inddrager de forskellige fag i forløbet
Eleverne havde meget fokus på fejlfinding (en kompetence?)
Eleverne tager erfaringerne med tilbage i andre fag

Læring med produkt
• Afstemme interne kognitive model med produktet gennem
meningsfuld manipulation af produktet.
• Tilegne forståelse for mekanismerne i produktet.
• Forstå hvordan de enkelte dele interagerer med hinanden.
• Forstå hvordan manipulationer af produktet har indflydelse på
produktets adfærd.
• Væve dem sammen i kontinuerligt forbedrede kausale forklaringer på
fænomenet.
• Vi som lærer eller interesserede i tænkning kan observere elevernes
leg med produktet, som et udtryk for leg med deres indre model

Blev problemformulering besvaret?
•
•
•
•

Der var tydelige indikationer på motivation (i alle 4 kasser)
Det var ikke muligt at skelne om den ene elevtype var mere motiveret end den anden
Der var indikationer på læring i forhold til de ingeniørmæssige kompetencer
Det var også muligt at se en progression
Synergi effekt

Fysik bliver brugt til beregning af
modstande, så der ikke bliver problemer
der.
Elev citat

Vi brugte matematik til at beregne det der med de 1023,
som skulle om konverteres til hvor meget volt er det her.
Elev citat

Det at bruge hænderne gør at man for mere styr
på hvordan det for går, så fyldte man også at jeg
blev bedre, f. eks. I begyndelsen var jeg ikke så
god men i slutningen af ugen var jeg langt bedre.
Det gav mig også et bedre overblik over hvordan
det hele hang sammen.
Elev citat

Jeg har lært at tage tingene i bidder, for når jeg skriver en rapport
tager jeg det fra toppen og ned til bunden, hvorimod når jeg
arbejder på det her så arbejder jeg lidt på det og så lidt på det.
Det syntes jeg var virkelig fedt, og det kan jeg benytte i andre fag.
Elev citat

Hvad kunne have været gjort anderledes?
• Forundersøgelse
• Motivationskurverne
• Engagement
• Fordybelse
• Indsats
• Koncentration
• Frustration
• Motivation
• Dybere undersøgelse af elevtype
• Progressionsplan for de ingeniørmæssige kompetencer
• En ekstra observatør/partner
• Interview med læren

Kvaliteten

• Reliabilitet
• Ville andre kunne gentage forsøget og nå samme resultater
• Validitet
• Indsamling af empiri afspejler det jeg vil måle
• Generaliserbarhed
• Har den indsamlede viden en universal gyldighed

Fremadrettet
•
•
•
•
•
•
•

En del af undervisningen på lige fod med UBNU
Andre ingeniør discipliner
Ud bredning i gymnasierne og andre steder
Eksamen som lærling uddannelsen (skuemænd)
Uformelle læringsmiljøer (Robo Cup og Coding pirat m.m)
FLL (folkeskolen – gymnasiet)
Industriens spejlbillede

Opsamling
•
•
•
•
•

Spændende at se eleverne i andre læringssituationer
STEM fagene er kommet for at blive
En god afveksling
Ud bredningen er allerede i gang (Teknologipagten m.m)
Der skal ses bredere end bare IT (andre discipliner)

