Fup eller fakta?
Undersøgelsesbaseret
tavleundervisning
Karen A. Voigt
Institut for Naturfagenes Didaktik

Forskningsprojektet Marsbasen
• Er et gratis læringsspil designet til forløbet Fysik C på danske gymnasier

• Fremmer en autentisk læringskontekst for eleverne, hvor de skal løse virkelige problemstillinger,
hvis man skulle kolonisere Mars
• Anvender et narrativbaseret læringsdesign
• Foregår gennem den digitale platform Marsbasen.dk
• Forløbet er testet i 5 gymnasieklasser på tværs af landet
• Vi har analyseret videooptagelser af disse lektioner
• Mit forskningsspørgsmål er, hvorvidt Marsbasen i praksis giver mere mulighed for
undersøgelsesbaseret undervisning

Spørgsmål til publikum: Hvad kendetegner
undersøgelsesbaseret undervisning?
Hvor foregår det, hvordan ser det ud, og er der
særlige regler for det?

Spørgsmål til publikum: Hvordan ville du
dokumentere det vha observationer?
Hvis du nu blev bedt om at dokumentere
undervisningens format ved hjælp af
observationer – hvad ville du så kigge efter?

Karakterisering af undervisningsformat
vha observationer
• Vi havde i starten af projektet særlige forventninger
til, hvordan undersøgelsesbaseret undervisning så ud i
praksis. For at undgå at være for forudindtagede i
vores fortolkning af undervisningen måtte vi
diskutere, hvad man kan observere i klasseværelset
• Overordnet opdelte vi i disse kategorier
- Aktivitetsramme – hvor rettes undervisning mod?
- Elevaktivitet – hvad er elevernes opgave?
- Verbale interaktioner – hvem taler samt type tale
(spørgsmål, gruppediskussion, statements, osv.)
- Kernestof – jævnfør ministeriets læreplan, hvilket
kernestof er eventuelt tydeligt i brug
- Faglige mål – jævnfør ministeriets læreplan, hvilke
faglige mål opfyldes
- Nedbrudt undervisning – når det ikke længere er fagligt

• Inden for hver kategori findes mange specifikke
observationer, man kan krydse af i følgende kæmpe
excel-ark

Observationsprotokol
• For alle videooptagelser
noterede vi for hvert halve
minut, hvilke observationer der
gjaldt
• Således fik vi et meget detaljeret
billede af lektionens progression
• I praksis oversatte vi hver lektion
til et netværk (næste slide)

Vores data i praksis: netværk
• Ved hjælp af statistik har vi grupperet hvert
halve minuts observationer for hver lektion. Det
ses som de forskellige farver i grafen
• Visse kombinationer af observationer går igen
på forskellige tidspunkter i en lektion. Der var
tydelige kendetegn for, når undervisningen var
undersøgelsesbaseret og ikkeundersøgelsesbaseret. Dette sammenholdes
med videoobservationer
• Disse kombinationer ses derfor som indikator
for, hvornår undervisningen er
undersøgelsesbaseret. Der var også perioder
ved tavlen, som kunne klassificeres som
undersøgelsesbaseret
• Vi mener, det afgørende for at identificere
undersøgelsesbaseret undervisning er, hvor
initiativet kommer fra

Initiativ kan identificeres verbalt
• Ifølge mine observationer var det mest centrale
for, hvorvidt perioder af undervisningen kunne
kaldes undersøgelsesbaseret eller ej, om det
primære initiativ til verbale interaktioner kom
fra eleverne
• Det er et opgør med idéen om, at
undersøgelsesbaseret undervisningen primært
sker i særlige aktivitetsrammer – altså ved at
sætte klassen i gang med bestemte former for
undervisning
• Hvis eleverne eksempelvis laver forsøg, men gør
det ud fra kogebogsprincippet, hvor de følger en
trin-for-trin vejledninger til at eftervise visse
sammenhænge, vil det ikke nødvendigvis have
lige så stor værdi som konstruktivistisk
undervisningsformat, som hvis man faciliterede
en åben diskussion i plenum
• Disse findings kræver selvfølgelig mere
forskning, men! -

Hvad dette betyder for dig, som underviser
• Undervisere kan af forskellige årsager have svært ved
at arrangere undersøgelsesbaserede forløb i form af fx
eksperimenter, fri opgaveløsning, fysiske øvelser o.l.
Men aktiviteten skal ikke stå i centrum for
undervisningsdesignet
• Overvej de såkaldte kogebogs-eksperimenter,
præsentations-sessioner hvor læreren må trække alt
ud af de studerende, brainstorm-sessioner der rettes
til af læreren, og generelt de typer af
undersøgelsesopgaver der på en eller anden måde
handler om at svare med det korrekte fact
• For at lykkes, skal undersøgelsesbaserede forløb
tilrettelægges, så de giver eleverne mere mulighed for
autoritet, end de skal styres af typen af aktiviteter
• Lær eventuelt mere om at tilrettelægge denne slags
undervisning vha narrativer ved workshop ”Narrativer
i naturfagsundervisningen” torsdag 10:15 i spor 1

