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Workshop program



Speedtalk
- session hvor man to og to skiftes til at tale i 30 

sekunder ud fra stikord.



A: Undersøgelsesbaseret undervisning



B: Aktiv læring



A: Alibi



B: Lærerrollen



A: Autenticitet



B: Narrativer



Marsbasen som projekt

• 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







Test af  mission: Basens energisystemer

• Alle deltagere får i grupper lov til at teste den 
første mission i Marsbasen. De præsenteres 
kort til konteksten i historien (at de er 
ankommet for kort tid siden – læs mere på 
marsbasen.dk) og får ellers det samme 
undervisningsmateriale, som eleverne 
normalt får

• Udsnit til venstre er en kopi af missionteksten, 
som uddeles til konferencen. Disse udleveres 
med papir og skrive-aggregater

• Oplægholder understøtter grupperne



Udfordringer omkring konstruktivistisk 
undervisning
• Følgende udsagn rammesætter 

problemstillingen omkring 
konstruktivistisk/undersøgelsesbaseret 
undervisning:

• 1: Undersøgelsesbaseret undervisning er 
dokumenteret mere effektivt end traditionelle 
undervisningsformater

• 2: Svagere elever forbedrer sig mere ved at 
deltage i undersøgelsesbaseret undervisning

• 3: Elever bryder sig generelt ikke om aktive 
undervisningsformater i forhold til passive. De 
vurderer langt flere aspekter mere positivt, hvis 
undervisningsformen var passiv

• 4: Elever holder sig tilbage i undervisningen af 
frygt. Det kan være, fordi de er bange for at fejle 
i undervisningen.



Paradokset ved konstruktivistisk læring

• På den ene side er undersøgelsesbaserede 
undervisningsmetoder beviseligt bedre 
sammenlignet med traditionelle 
undervisningsmetoder, når det kommer til, 
hvor meget elever er i stand til at forbedre sig 
i undervisningen

• På den anden side foretrækker studerende 
alligevel traditionelle forelæsningsformater –
også selvom de ikke lærer bedre på denne 
måde

• En af årsagerne til dette kan være, at de er 
bange for at fejle



Narrativer som en mulig løsning

• Fra medicinale uddannelser: ”[Narrative scenarios] 
simulate plausible clinical cases involving case history, 
clinical investigation, diagnosis, and treatment. 
Through these scenarios, educators compel students 
to intervene in a simulated environment where each
intervention creates consequences that prompt 
further action. (Begg et al, 2005, pp.2)

• Johan Huizinga satte begreb på ”den magiske cirkel” 
hvor legen eksisterer i et særligt rum, hvor der gælder 
visse regler om, hvordan man indlever sig

• Den magiske cirkel har andre regler end i 
klasseværelses-universet, men eksisterer ikke 
nødvendigvis helt uden kontakt til det

• Marsbase analogien er, at vi i den magiske cirkel skal 
være astronauter, der skal forme en vision for en 
forladt base på Mars. I praksis udføres det i 
klasseværelset, hvor man diskuterer og tegner på A3 
papirer



Begrebet ‘alibi’ i undervisningen

• Giver eleverne mulighed for at sige og gøre ting, man ellers 
normalt ikke ville sige og gøre i et klasseværelse

• Eksempelvis at finde på løsninger til problemstillinger, selvom de 
kan være usikre på problemets omfang, løsningens kvalitet og alt 
derimellem

• Empirisk baserede eksempler på, hvordan dette kan faciliteres:
• Læreren køber scenariet: læreren kommunikerer med eleverne i 

form af Mission Control. Når der arbejdes skal læreren så vidt muligt 
træde ud af lærer-rollen

• Eleverne køber scenariet: eleverne bruger opgaven som en 
mulighed for at påtage sig rollen som kolonist på Mars

• Det overordnede narrativ: verden i den magiske cirkel fungerer ikke 
1:1 ligesom verden gør i klasseværelset (ting er ikke fastlagte – der 
er ikke facit til alt), så det er okay bare at prøve nye idéer af



Design af  narrativer

• For at lykkes med narrativer i faglige forløb, skal der være 
balance mellem den magiske cirkel og det rum, den magiske 
cirkel skal fungere i. Man kan eksempelvis ikke lade som om 
man er ekspert i miljøvidenskab, hvis alt man går op i er at 
man som elev kan få 12 for sin præstation

• Det, der oftest går galt, er, at scenariet ikke bliver autentisk

• Det er vigtigt, at de handlinger, eleverne skal udføre, er 
meningsfulde for scenariet, men i undervisningen skal 
scenariet også kunne adressere pensum

• Dertil har vi designet et redskab, som man kan bruge til at 
afstemme disse aspekter



Værktøj til design af narrativbaseret
undervisning – grundlæggende skema

Pensum

Hvad er formålet med pensum 
for scenariet?

Hvilke specifikke evner og 
viden skal eleverne bruge, når 

de skal arbejde med dette 
case?

Hvordan kan eleverne vurdere 
deres videnskabelige arbejde 
med de evner/den viden de 

har tilegnet sig?

Case/problem

Mission tekst

Handlinger og aktiviteter, 
der er tilgængelige for 

eleverne

Elevprodukter i kontekst 
af narrativet

Narrativ/dækhistorie

Hvilke problemstillinger skal 
karaktererne i narrativet skulle 

løse?

Hvordan er casen tilgængelig 
for karaktererne i narrativet, 

og hvordan løser den 
problemet?

Hvilke valg skal karaktererne
tage baseret på deres 

arbejde?
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Designværktøj, som er udfyldt for den 
testede mission tidligere

Pensum delen
Solsystemets opbygning, Energi og 
Energiformer

Anvend simple modeller til at løse 
problem kvantitativt eller kvalitativt ved 
brug koncepter og metoder fra fysik.

Hvad er formålet med pensum 
for scenariet?
For at kunne lave en plan for 
energiforbruget på basen skal eleverne 
tilegne sig viden om solsystemets 
opbygning og energi. De skal anvende en 
simple model for at kunne udregne en 
bæredygtig brug af den energi der er til 
rådighed på basen.

Hvilke specifikke evner og viden 
skal eleverne bruge, når de skal 
arbejde med dette case?
Viden: Mars er længere fra solen end 
jorden; en mars dag er længere end en 
dag på jorden, …

W, J, pre-fixes, alm. hverdagsviden, 
personlige preferencer

Skills: Tegne, anvende diagrammer, 
udregninger, søge viden i bøger eller på 
internettet

Hvordan kan eleverne vurdere 
deres videnskabelige arbejde 
med de evner/den viden de har 
tilegnet sig?
Eleverne vil se andre elevers bud på en 
løsning af opgaven.

Eleverne vil bruge måleinstrumenter til at 
undersøge energiforbruget af hverdags 
elektronik

Case
Energiforbruget på en Mars base

Mission tekst
Lav en detaljeret plan for energiforbruget 
på et døgn for marsbasen på et A3 papir

Handlinger og aktiviteter, der er 
tilgængelige for eleverne
Gruppe diskussioner, søge information, 
lave udregninger og forestille sig livet på 
Mars og koloniens behov

Elevprodukter i kontekst af 
narrativet
Præsentation af plan til de andre 
elever/mars kolonister

Narrativ/
Dækhistorie
Mission Control har brug for input om 
hvordan man skal bruge den gamle base 
og hvordan energien skal fordeles

Hvilke problemstillinger skal 
karaktererne i narrativet skulle 
løse?
Hvad skal den gamle base bruges til, og 
hvordan skal vi prioritere den energi der 
er til rådighed på basen.

Hvordan er casen tilgængelig for 
karaktererne i narrativet, og 
hvordan løser den problemet?
Kolonisterne er ankommet på basen og 
har fået adgang til basens 
energisystemer. Fordi de er på Mars har 
de bedre overblik over deres behov, og 
deres inputs til Mission Control om 
hvordan basen skal brugs og energi 
fordeles er derfor vigtige.

Hvilke valg skal karaktererne
tage baseret på deres arbejde?
Kolonisterne skal give deres endelige 
rådgivning til Mission Control baseret på 
en diskussion mellem alle kolonisterne ud 
fra hver gruppes planer for hvordan 
basen og energien skal bruges.
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