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Preface
Kirstine Dahl
Department of Science Education
University of Copenhagen

This is the eleventh volume of the Department of Science Education’s series
of anthologies based on participant’s development projects made in relation to the Teaching and Learning in Higher Education programme (“Univeristetspædgogikum” or UP) at the University of Copenhagen. The series is published in both hard copy, print-on-demand at lulu.com as well as
digital versions, which can be downloaded from the webpage of the Department of Science Education under publications. It is possible to search
through previous projects by using the local search engine found here:
http://www.ind.ku.dk/publikationer/up_projekter/.
This volume consists mainly of project reports written by participants
from the August 2016 course. Each participant is required to conduct a
small-scale development project as part of UP. The projects show how individual teachers have identified specific problems relating directly to their
teaching practices and includes their reflections on how to develop their
practice and the quality of teaching more generally. Topics covered in the
projects include course design and redesign, constructive alignment, research based teaching, feedback to name a few. This anthology is organized into parts based on some of the recurring overarching topics to give
the reader a structured overview.
We would like to thank all the authors for their valuable contributions
to the promotion of Scholarship of Teaching and Learning at the University
of Copenhagen.

1
Manglende samspil mellem en uddannelses
faglige profil og kursernes læringsmål
– samt andre faldgruber for
husdyrvidenskabsstuderendes oplevelse af læring
Sigrid Denver og Tove Christensen
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Københavns Universitet

Introduktion
Problemstilling
Det oprindelige formål med projektet var at undersøge betydningen, for de
studerendes oplevelse af læring, af den manglende overensstemmelse mellem den faglige profil på husdyrvidenskabsuddannelsen og læringsmålene
i det obligatoriske fag Introduktion til Erhvervsøkonomi. Problemstillingen
var inspireret af udfordringer med at engagere førsteårs husdyrvidenskabsstuderende i faget.
Ud fra en teoretisk vinkel er problemstillingen inspireret af teorien om
constructive alignment (CA), som beskriver vigtigheden af sammenhængskraft mellem afprøvning, undervisning og læringsmål for studerendes læring (Biggs & Tang, 2007). Formålet med CA er at skabe bedre rammer for
den studerendes læring. Denne teori har haft stor betydning for dansk universitetspædagogik. Således er der nu krav om eksplicitte formuleringer af
læringsmål (viden, færdigheder og kompetencer), angivelse af eksamensform og eksamenskrav i alle kursusbeskrivelser på bachelor- og kandidatuddannelser (Christiansen, Horst & Rump, 2013). Hermed er graden af
CA på de enkelte kurser synlig for de studerende.
Det er nærliggende at forvente, at en tilsvarende grad af overensstemmelse mellem en uddannelses faglige profil som beskrevet i uddannelsens
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studieordning og læringsmål for fagene i kursusporteføljen vil have betydning for den studerendes oplevelse af læring i de enkelte fag. Her lægger vi
os op ad Johannsen, Ulriksen og og Holmegaard (2013), som i deres analyse af deltagerforudsætninger, argumenterer for betydningen af en bredere
overensstemmelse ("congruence") mellem uddannelsens dele end den CA,
som beskrives af Biggs og Tang, der vedrører det enkelte kursus. Samtidig
har Johannsen m.fl. (2013) påpeget, at valg af uddannelse er meget mere
end blot et spørgsmål om at finde et ordentligt match mellem interesser
og uddannelse – det er et identitetsarbejde, hvor valg af uddannelse også
handler om "hvorvidt man kan se sig selv, som sådan én der studerer på
en given uddannelse". De skriver, at "valget er en seriøs og grundig beslutning, som tager udgangspunkt i helheden og ikke en nøje gennemgang af
fagets indhold". De skriver yderligere, at det kan være en grund til, at kun
få studerende møder op med en klar forventning til, hvilke kurser de skal
have på første år, og hvad kurserne går ud på. I stedet forventer de, at de fra
kursets start møder noget, der minder om "uddannelsens kerne". Der synes
at ligge et potentielt forventningsproblem i, at de studerende – på trods af
at uddannelsesvalg er en grundig identitetsrelateret beslutning – ikke sætter
sig ind i kursusindhold, men kun i overordnede temaer.
Vi har en forventning om, at de studerendes læring både afhænger af
CA i de enkelte kurser, og af de studerendes forventninger til uddannelsens
overordnede indhold. Hvis forventningerne ikke indfries, vil det potentielt kunne medføre et pædagogisk didaktisk problem for den studerendes
motivation for læring. Samtidig er vi bevidste om, at en undersøgelse af
hvor godt de enkelte kursers læringsmål matcher studieordningens formål
og studiets faglige profil, er en ressourcemæssigt krævende opgave. Denne
opgave kræver både indsigt i de forskellige fagdiscipliner og i de tidsmæssige ressourcer. Før der iværksættes en større ændring af studieordningens
formål, kursernes læringsmål eller undervisning, vil det være hensigtsmæssigt at indhente viden om, i hvilken grad de studerende oplever, at deres
læring påvirkes af en evt. manglende overensstemmelse mellem forventninger og indhold.
Problemformulering
Hvordan påvirkes de bachelorstuderendes oplevelse af læring af den manglende overensstemmelse mellem læringsmål på det obligatoriske fag Introduktion til Erhvervsøkonomi og husdyrvidenskabsuddannelsens faglige
profil (jævnfør studieordningen)?
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For de uddannelsesansvarlige synes der at ligge et stort arbejde i løbende at sikre, at det der står i studieordningen, faktisk også er det, der udfolder
sig i praksis for de studerende. Vi mener, at opgaven spiller ind i en meget
relevant problemstilling, som nemt kan blive overset. Vi ser et dilemma i,
at ansvaret for at undersøge samspil mellem en uddannelses faglige profil
og kursernes læringsmål ligger hos studielederen, mens kursuslederne, som
ville være oplagte sparringspartnere for studielederen i en sådan opgave, ikke på tilsvarende vis føler sig ansvarlige. Der synes derfor at være en risiko
for, at opgaven med at sikre passende samspil mellem studiets faglige profil
og læringsmål for de enkelte kurser ikke tages op.

Projektets gennemførelse
Vi starter bagfra
Ifølge projektets målbeskrivelse er det hensigten, at projektet består af tre
overordnede dele: 1) at designe en undervisningsintervention, 2) at gennemføre interventionen og 3) at evaluere effekten af interventionen. I relation til projektets problemformulering vil en undervisningsintervention her
enten være en ændring i studieordningen eller i læringsmålene for kurset
Introduktion til Erhvervsøkonomi. Ved at tage udgangspunkt i at evaluere,
hvorvidt de bachelorstuderendes oplevelse af læring overhovedet påvirkes
af den manglende overensstemmelse mellem læringsmålene på et obligatorisk fag og husdyrvidenskabsuddannelsens faglige profil, har vi faktisk
gennemført analysen baglæns. Vi startede således med evaluering af en hypotetisk intervention i stedet for at gennemføre en reel intervention.
Dataindsamling
Vi har indhentet data via fokusgruppeinterviews med førsteårsstuderende,
efter at de har haft kurset Introduktion til Erhvervsøkonomi i blok 2. Vi
har valgt at inddrage førsteårsstuderende, fordi de forventes at kunne huske
deres motivation for at vælge husdyrvidenskabsuddannelsen og dermed at
kunne huske, hvordan deres syn på de økonomiske kompetencer var. Ligeledes forventes førsteårsstuderende at kunne huske deres forventninger
til faget Introduktion til Erhvervsøkonomi inden kursusstart samt deres oplevelse efterfølgende af sammenhængen mellem kursets læringsmål og de
andre kurser og studieordningen.
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Spørgestilen er holdt semi-struktureret, så vi forsøgte at stille åbne og
brede spørgsmål i starten for ikke at lægge de studerende "ord i munden".
En uheldig timing tæt på eksamen i slutningen af blok 4 resulterede i, at kun
tre studerende deltog i fokusgruppeinterviewet på trods af en række rekrutteringstiltag (invitation via Absalon, på de studerendes facebook-gruppe
samt reklame for projektet i deres sidste genetikforelæsning). Tre studerende er et meget lille antal og rekrutteringsmetoden taget i betragtning, kan
de ikke forventes at være repræsentative for sammensætningen af de studerende. Data skal derfor tolkes med varsomhed – ikke at de indhentede
oplysninger er misvisende, de er bare ikke nødvendigvis repræsentative for
førsteårsstuderende som helhed.
Til fokusgruppemødet blev der serveret kage og friske jordbær, te, kaffe
og sodavand. Mødet varede ca. 1 time og blev (efter accept fra de studerende) båndet. De tre informanter er kort beskrevet i figur 1.1.
Informant 1:

Valgte i sidste øjeblik husdyrvidenskab fremfor dyrlæge – overvejede indledningsvist at skifte studie
til dyrlæge, men er blevet glad for husdyrvidenskab

Informant 2:

Søgte ind på dyrlæge som nr. 1, overvejede indledningsvist at skifte studie til dyrlæge, men er blevet
glad for husdyrvidenskab, og vil ikke skifte.

Informant 3:

Læste oprindeligt biomedicin, men skiftede efter et år til husdyrvidenskab

Figur 1.1: De tre informanter
Under fokusgruppemødet var det muligt at identificere oplysninger som
relaterede sig direkte til problemformuleringen med henblik på at analysere, diskutere og vurdere observationerne i forhold til denne. Herudover gav
fokusgruppeinterviewet mulighed for at indsamle andre interessante observationer som gav stof til eftertanke og indgik i den efterfølgende analyse.
Efterfølgende blev studielederen for husdyrvidenskabsuddannelse interviewet for at høre hendes reaktion på observationerne fra fokusgruppeinterviewet. Dette møde varede også ca. 1 time. Ved begge interviews blev
der taget noter.
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Resultater og diskussion
Problemformuleringen – og nye veje
Informant 1 "Jeg havde også en ide om, at jeg ville lave noget med dyr, men
troede jeg skulle være dyrlæge – jeg vidste ikke, der var andre uddannelser
. . . . Men så hørte jeg om denne uddannelse og ville hellere studere husdyrvidenskab, da det er mere velfærd og adfærd, end det der med, at de er syge
– jeg fandt ud af, det var det, der interesserede mig – men derudover vidste
jeg ikke så meget om, hvad det var – jeg havde ikke undersøgt hvilke fag
osv., for det var meget i sidste øjeblik. Så jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg gik
ind til. Jeg læste et interview på hjemmesiden."
Ovennævnte citat er meget sigende for, hvor meget – eller hvor lidt – de
tre studerende havde sat sig ind i studiet, før de valgte studieretning. En enkelt informant havde dog sat sig ind i, hvad kurserne indeholdt, fordi hun,
det blev understreget, skulle undersøge mulighederne for meritoverførsel
– men hun havde altså ikke forholdt sig til studiets faglige profil. Snævert
set gav interviewet således hurtigt og klart svar på spørgsmålet om, hvorvidt
det er et problem for den oplevede læring, at der er manglende overensstemmelse mellem studieordningens ordlyd og læringsmål for obligatoriske fag:
Det betyder ingenting for den oplevede læring, for de studerende havde ikke sat sig ind i nogen af delene, før de startede på uddannelsen, og/eller før
de fulgte de obligatoriske fag.
Figur 1.2 gengiver den didaktiske relationsmodel (herefter refereret til
som den didaktiske diamant) af Himm og Hippe (1997). Grundtanken bag
modellen er at skabe en bredere tolkning af didaktikbegrebet, hvor alle forhold, som påvirker undervisning og læring, er inddraget. Udover undervisningens indhold indgår også elementer som de studerendes sociale relationer og forudsætninger i didaktikken. Den didaktiske diamant viser, hvordan alle disse elementer er relateret og i fællesskab er af betydning for de
studerendes læring. På figuren er problemformuleringen vist som betydningen for de studerendes oplevede læring af samspillet mellem studieordning
(rammefaktor) og læringsmål for kurset Introduktion til Erhvervsøkonomi
(mål).
Fokusgruppeinterviewet pegede dog på en række andre interessante
aspekter af de studerendes oplevelse af at være husdyrvidenskabsstuderende, som teoretisk set kunne forventes at påvirke deres læring gennem
studiet, og som derfor var relevante at arbejde videre med: 1) identitetsproblemet, 2) transitproblemet og 3) læringsproblemet. Nedenfor har vi forfulgt disse observationer og diskuteret dem i en pædagogisk teoriramme.
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Observationerne ligger i forholdene mellem mål, læringsforudsætninger og
rammefaktorer i den didaktiske diamant. Dette er ligeledes så vidt muligt
forsøgt inddraget i den didaktiske diamant på figur 1.2 med illustrative citater.

Figur 1.2: Den diktaktiske diamant (Himm & Hippe, 1997) tilpasset projektets observationer

Potentielt identitetsproblem ved at husdyrvidenskabsuddannelsen er
plan B
Problematik
Informant 1: Jeg havde et godt stykke tid vidst, også at jeg skulle lave
noget med dyr – først veterinærsygeplejerske – men så dyrlæge. Og i gymnasiet valgte jeg fag efter, hvad der kunne få mig ind – og folk begyndte at
sige, at jeg skulle have en plan B.
Informanterne fortalte, at mange af de studerende, der læser på husdyrvidenskab egentlig har en drøm at blive dyrlæger. Mange har derfor søgt ind
på dyrlægestudiet som 1. prioritet, mens en studieplads på husdyrvidenskab
har været 2. prioritet. Disse studerende startede altså på uddannelsen, fordi de ikke blev optaget på dyrlægeuddannelsen. Under interviewet var det

1 Manglende samspil mellem en uddannelses faglige profil ...

7

tydeligt, at dyrlægestudiet anses for det mest præstigefyldte, mens de husdyrvidenskabsstuderende føler, at de ikke er ligeså dygtige. Nedenstående
udsagn beskriver forholdet mellem de to uddannelser:
Informant 2: Husdyrvidenskab er 2. rangs ift. dyrlægestudiet.
Informant 3: Når dyrlægeeksamener er uden bøger, så er husdyrvidenskabseksamener med bøger.
Et andet aspekt som kan forstærke identitetsproblematikken er, at husdyrvidenskabsuddannelsen er meget bred. De studerende ved ofte ikke før
ret sent i studiet, hvad deres faglige profil er/bliver. Derfor kan de være
usikre på, hvad de egentlig kommer til arbejde med, når de er færdiguddannede.
Informant 1: Husdyrvidenskabsuddannelsen er bred – man skal have
mod til ikke at vide, hvad man bliver til.
Teori
Som nævnt indledningsvist er valget af uddannelse en meget vigtig beslutning for et ungt menneske (Johannsen m.fl., 2013). Det må derfor formodes, at det indebærer stor skuffelse eller måske en følelse af nederlag, når
man ikke får sin 1. prioritet opfyldt. Dette kan tænkes at påvirke de studerendes læringsforudsætninger. Mere konkret er det læringsforudsætningen
motivation i den didaktiske diamant, der kan svækkes. Som beskrevet af
Skaalvik og Skaalvik (2015) kan motivationen blandt andet være drevet af
fire forskellige værdier, der refererer til, hvor vigtig og brugbar individet
opfatter læringen. Værdierne omfatter: nytteværdi, indre værdi, personlig
værdi og omkostning. Når en studerende ikke kommer ind på den ønskede uddannelse, er det især motivation styret af nytteværdi og indre værdi,
der kan tænkes at være i spil. Motivationsaspektet nytteværdi refererer til
værdien af at arbejde med fagene, fordi indsatsen baner vejen til at kunne indfri fremtidige mål. Dette kunne for eksempel være drømmen om en
fremtid som dyrlæge. Motivationsaspektet indre værdi er derimod i spil,
når en aktivitet skaber interesse, glæde og positive følelser. For en studerende, der er interesseret i dyr, vil indsatsen i fag, der omhandler "noget med
dyr"typisk kunne være motiveret af indre værdi. Hvis de studerende på husdyrvidenskab ikke føler, at fagene ligger indenfor interesseområdet, og at
de ikke fører til den ønskede fremtid, kan nytteværdien og den indre værdi
svækkes. Denne svækkede motivation kan forringe læringen. Også Illeris’
læringsteori påpeger vigtigheden af den personlige drivkraft for den studerendes læring (Illeris, 2006). I Illeris’ terminologi kaldes dette personlige
aspekt for den psykodynamiske dimension af læringsprocessen. Sammen
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med den sociale dimension (samspil med omverdenen) og den kognitive
dimension (form og indhold i undervisningen), er dette vigtig for at opnå
læring ifølge Illeris (2006).
Studielederen var allerede opmærksom på at italesætte den problematik,
der ligger i, at mange af de studerende ikke er kommet ind på dyrlægestudiet. Fokusgruppeinterviewet med de studerende indikerede dog, at der på
trods af den gode intention, skal gøres mere. Af samtalen med studielederen fremgik det ikke, hvornår og hvor ofte problematikken italesættes – men
hun blev opmærksom på, at den bør synliggøres mere og gerne løbende i
løbet af de første par år.
Refleksion
De studerendes motivation kan potentielt styrkes ved, at de studerende
i højere grad føler, at undervisningen skaber nytteværdi eller indre værdi.
Dette kan gøres ved, at undervisningen relateres mere til dyr. Desuden kan
husdyrvidenskabsuddannelsens styrker (uddannelsens kerne) i forhold til
dyrlægernes fremhæves mere. Det kunne eksempelvis gøres ved, at underviserne løbende diskuterer med de studerende, hvordan uddannelsen kan
bidrage til at få en fremtid, som indebærer arbejde med dyr – enten som
dyrlæge eller gennem anden profession.
Potentielt transitproblem ved at mange ser uddannelsen som
springbræt til dyrlægestudiet
Problematik
Informant 1: Husdyrvidenskabsuddannelsen er springbræt til dyrlægestudiet
Det fremgik af fokusgruppeinterviewet, at de studerende opfatter uddannelsen i husdyrvidenskab som et springbræt til dyrlægestudiet. Forventningen om, at husdyrvidenskab er noget midlertidigt, kan føre til flere udfordringer i relationerne mellem de studerende. Hvis en studerende har forventninger om at skulle skifte studie, kan dette mindske vedkommendes
motivation til at gøre en indsats - både med at skabe sociale relationer til
medstuderende og til at arbejde med læringsstoffet. Når der indgår gruppearbejde i fagene, kan forskellen i arbejdsmoral skabe indbyrdes problemer.
De tre informanter var især fokuseret på problemerne ved gruppearbejde.
Informant 3 udtrykte det således:

1 Manglende samspil mellem en uddannelses faglige profil ...
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Informant 3: Min gruppe kommer ikke til timer og laver ikke gruppearbejde.
Studielederen bekræfter, at der er en udbredt tendens til, at husdyrvidenskabsstuderende skifter til dyrlægeuddannelsen. Dette kan ske efter 1.
år, men også senere i uddannelsen. Ifølge studielederen er det omkring 18
% af de studerende, der på et eller andet tidspunkt skifter til dyrlægestudiet.
Teori
Opfattelsen af at husdyrvidenskabsuddannelsen er noget midlertidigt, sammenholdt med det faktiske frafald, kan have tendens til at skabe manglende sammenhængskraft i studiemiljøet. I den didaktiske diamant indgår
det lokale studiemiljø som en rammefaktor, der er med til at påvirke de
studerendes læring (figur 1.2). De studerende vil typisk have forestillinger
om, hvordan man skal opføre sig som husdyrvidenskabsstuderende (Ulriksen, 2009). Som nævnt ovenfor omfatter Illeris’ forståelse af læring netop
også vigtigheden af samspillet mellem individ og omgivelser, den sociale
interaktion, og det rum, der er til læring. Hvis de studerendes gensidige forventninger ikke stemmer overens – og de dermed ikke er enige om, hvilken
indsats man skal lægge i studiearbejdet og opbygning af sociale relationer
– kan det således forringe læringen.
Refleksion
Vi foreslår, at der gøres mere ud af at italesætte identitetsproblemet og
transitproblemet eksplicit. Dette bakkes op af både studielederen og vores faglige vejleder. Ved at lægge vægt på at italesætte problemerne får de
studerende måske i højere grad skabt deres fælles identitet som husdyrvidenskabsstuderende. Det kan eksempelvist gøres ved at snakke åbent om
den skuffelse, der kan være forbundet med ikke at være kommet ind på
dyrlægestudiet. Desuden kan betydningen af en seriøs studieindsats understreges. Det kan muligvis højne motivationen hos de studerende, hvis det i
højere grad italesættes og fremhæves, at en indsats med studierne kan være gavnlig, både ved en fremtid som husdyrvidenskabsstuderende og som
dyrelægestuderende. Dette kan måske styrke sammenholdet blandt de studerende. Selvom det ikke er sikkert, at man dermed kan reducere transitten,
så er der muligheder for at reducere konsekvenserne for dem, der bliver på
studiet.
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Potentielt læringsproblem ved manglende
sammenhængskraft mellem fagene
Problematik
Informant 2: Man sætter sig ikke ind i, hvad det er, før kurset starter.
Problemet ved Introduktion til Erhvervsøkonomi er, at man ikke ved, hvad
det er – med anatomi mv., har man en ide.
Under interviewet var forventningerne til økonomi mere positive, end vi
havde forventet. Informant 2, som på det tidspunkt, kurset startede, stadig
overvejede at skifte til dyrlægestudiet, tænkte, at økonomi nok var ganske
nyttigt som dyrlæge, hvis man havde sin egen praksis. Informant 1 havde
overvejet at tage det ene økonomikursus, der blev udbudt på gymnasiet,
men valgte i stedet fransk da dette kursus blev oprettet, og var derfor ikke
fremmed over for at skulle lære noget om økonomi. Og informant 3 havde ingen stærke følelser omkring at skulle have økonomifag, men købte i
samme periode ejerlejlighed og kunne derfor bruge nogle dele af økonomipensum direkte i den sammenhæng. Økonomi blev sammenlignet med
andre redskabsfag som matematik, kemi, genetik – men at den væsentligste
forskel var, at man ved meget lidt om, hvad økonomi er.
I interviewet kom det ligeledes frem, at der i begyndelsen af et fag ofte
er en periode, hvor alt virker irrelevant og forvirrende. Efterfølgende skal
man så arbejde sig op fra dette hul. Informant 3 formulerer det således:
Informant 3: De første par uger af et fag ryger man ned i et hul – forstår
ingenting.
Informant 1 gav udtryk for et helt præcist vendepunkt i hendes forståelse for behovet for økonomi, da en gæsteforelæser, der fortalte om sin
minkfarm, sagde: "det skal bare også hænge sammen økonomisk". Her ændredes hendes syn på økonomi-kurset fra "hvorfor skal jeg vide det" til at
tænke ".. derhjemme nu tænker jeg, det ved jeg, hvad er, når jeg hører noget
om økonomi på TV". Informanterne oplevede, at de i det første studieår har
en række redskabsfag, som de ofte undervises i sammen med andre studieretninger. Informanterne fortalte, at redskabsfagene ikke fokuserer på de
specifikke områder, en studerende i husdyrvidenskab har brug for – og er
interesseret i. Tilsvarende er eksempler og regneopgaver ofte ikke relateret
til dyr. Dette gør det svært for de studerende at blive motiveret af fagindholdet. Desuden blev det kommenteret, at sammenhæng mellem fagene er
vigtigt.
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De studerende nævnte begejstret faget Dyr, mennesker og samfund. Det
er et 15. point fag, der er placeret på 1. studieår i de to første undervisningsblokke. I beskrivelsen af kursusindholdet sammenfattes fagets brede tilgang
til husdyrvidenskab således: "Hovedvægten vil blive lagt på at skabe forståelse for aspekter omkring afbalancering af ønsker/krav til dyrenes præstation i forhold til hensynet til dyresundhed, dyrevelfærd, produktkvalitet
og miljømæssig bæredygtighed"(http://kurser.ku.dk/course/nplb16001u). I
fokusgruppeinterviewet fremhæves, at faget Dyr, mennesker og samfund
opfattes som meget lærerigt og med god blanding af teori og praksis:
Informant 1: Der er god sammensætning praktik og teori
Da Studielederen fik forelagt dette, fremhævede hun, at dette fag netop
er implementeret tidligt i uddannelsesforløbet for at imødegå de studerendes ønske og behov for fagrelevante fag. Hensigten med kurset er, at det
kan medvirke til at skabe en identitet som husdyrvidenskabsstuderende.
Teori
Vigtigheden af undervisningens rammer for den studerendes læring belyses med eksempler på betydningen af kursussammensætning for den studerendes læring af Johannsen m.fl. (2013). Eksempelvis nævner de, at den
praksis, der er på flere uddannelser, med at lægge redskabsfag i starten af
uddannelsen kan gøre det sværere for de studerende at se formålet med
kurset og gør det sværere at se sammenhængen mellem kurset og studiet.
Johannsen m.fl. (2013) nævner, at dette kan føre til studerende, der "lærer
at tåle kedsomhed og meningsløs uddannelse".
De færreste studerende møder op med viden om, hvad de enkelte fag
indeholder. De studerende forventer at møde noget, der er uddannelsens
kerne, og de forventer at blive motiveret af fagindholdet (Johannsen m.fl.,
2013). Ligesom de studerende møder op med forventninger til hinanden,
har underviserne nogle forventninger og antagelser om de studerende, der
starter på et studie (Ulriksen, 2009). Underviserne vil typisk udforme undervisningen efter disse forventninger om de studerende og sigte efter et
bestemt mål.
Refleksion
Det synes at være vigtigt, at underviserne på husdyrvidenskabsuddannelsen er opmærksomme på de læringsforudsætninger, de studerende møder op med. Hvis underviseren ikke er forberedt på, at de studerende kun
anser uddannelsen som et springbræt til dyrlægestudiet, er der et misfor-
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hold mellem undervisers forventninger og de studerendes forventninger.
På dyrlægestudiet vil underviserne måske desuden typisk have et job som
praktiserende dyrlæge som det uudtalte mål for den studerende ("den implicitte studerende"). På en uddannelse som husdyrvidenskab, der ikke er
1. valg for mange af de studerende, er det vigtigt, at underviserne medtager
dette i deres antagelser og forventninger til, hvordan de studerende agerer.
Husdyrvidenskab er en forholdsvist ny uddannelse fra 2011, der kan karakteriseres ved at være meget bred. Underviserne kan derfor måske også
være usikre på målet. De studerende synes dermed både at opleve manglende sammenhæng mellem fagene og i studiemiljøet. Det kunne tænkes, at
man ved at styrke sammenhæng mellem fag kunne kompensere for manglende sammenhæng i studiemiljø – eller omvendt. For en uddannelse som
husdyrvidenskab er det måske ekstra vigtigt, at fag giver mening, da målet
er mere uklart end ved for eksempel dyrlægestudiet.

Opsamling – refleksion
Fokusgruppeinterviewet viste, at studiets faglige profil ikke direkte betyder noget for den oplevede læring i det enkelte kursus. Dette bunder i, at
de studerende hverken sætter sig ind i beskrivelsen af studiet eller af de
obligatoriske fag. Samtidig pegede observationer under interviewet på tre
andre aspekter af de studerendes oplevelse af at være husdyrvidenskabsstuderende, som kunne forventes at påvirke deres læring gennem studiet.
Disse tre aspekter omfattede 1) identitetsproblemet, 2) transitproblemet og
3) læringsproblemet. Vi fandt, at det ikke blot er den enkelte husdyrvidenskabsstuderendes selvværd og motivation, der er på spil. Også en dårlig
arbejdsmoral og dårligt socialt lokalmiljø pga. transitproblemer ift. dyrlægestudiet, kan udgøre potentielle udfordringer for læringsmiljøet. Husdyrvidenskabsuddannelsens bachelordel synes således at være præget af en
række elementer, der teoretisk set forringer læringen. Der synes derfor at
være et potentiale for at forbedre forudsætningerne for læring. Dette projekt har taget udgangspunkt i holdninger fra førsteårsstuderende. En oplagt
opfølgning på projektet ville derfor være at undersøge ældre studerendes
syn på deres læring i relation til de potentielle udfordringer, vi har identificeret i dette studie. Under diskussionen med den faglige vejleder, som underviser ældre husdyrvidenskabsstuderende, blev det klart, at der senere på
studiet stadig synes at være studerende præget af en vis "identitetsløshed".
På den anden siden er der også en kerne af meget dygtige studerende, som
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har fundet deres faglige identitet. De studerendes motivation for læring kan
sandsynligvis øges, hvis de i højere grad kan se formålet med undervisningen og føler, at den bidrager til det fremtidige mål. Dette kan gøres gennem
ændringer i studieplanen eller i beskrivelserne/indholdet af de enkelte fag. I
forhold til det dyk, de studerende oplever i forbindelse med, at fagene starter, kunne en nem vej frem for underviserne være i højere grad at fokusere
på uddannelsens kerneord i starten af et kursus. I stedet for eksempelvis
at fokusere på fagenes læringsmål kan relevansen af faget fremhæves. Sådanne ændringer kræver, at underviserne har kendskab til udfordringerne
blandt de studerende og tager disse alvorligt. Der er også behov for, at underviserne sætter sig ind i indholdet i andre kurser i på bachelordelen, så
der kan skabes sammenhæng mellem fagene. Der blev, som et nyt initiativ,
i juni 2017 holdt et møde, hvor alle underviserne på 1. års fag var inviteret.
Dette er netop et sådant initiativ, der kan adressere den rejste problematik.
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2
Studerendes oplevede mestringsforventning i
faget ”Interview som redskab til indsamling af
data”
Carrinna Hansen
Neuroanæstesiologisk Klinik
Rigshospitalet

Indledning
Uddannelsen Master i Klinisk Sygepleje (MKS) består af fire moduler, her
videreuddannes sygeplejersker til, at fungere som eksperter i klinisk sygeplejepraksis mhp. at sikre sammenhæng mellem forskning og praksis.
Der arbejdes med sygeplejefaglig teori, videnskabsteori, forskningsmetoder, evidensbasering af sygeplejen samt metoder til udvikling af klinisk
praksis (Studienævnet for Sundhedsvidenskab, 2014).
Der kan være stor forskel på de studerendes erfaringer med teoretisk læring og tilgang til at være studerende på universitetet. Generelt er sygeplejersker udfordret af at bygge bro mellem teori og praksis (Malik, McKenna
& Griffiths, 2017). På baggrund af denne viden, har jeg for at komme en
forståelse lidt nærmere indledningsvist gennemført et kort telefoninterview
med en tidligere MKS studerende. Det tyder på, at tidligere studerende ved
MKS ikke har prøvet at gennemføre et interview som en del af undervisningen i faget ”Interview som redskab til indsamling af data”. Idet vi ved, at
aktiverende undervisning, hvor studerende involveres i deres egen læringsproces, er af betydning for forståelsen af sammenhænge og ikke mindst
koblingen mellem teori og praksis (Rienecker, Jørgensen, Dolin & Ingerslev, 2013; Rienecker & Jørgensen, 2015), vil det derfor være relevant, at
afprøve en sådan intervention med de 26 MKS studerende i denne undervisning hvor der var 8 lektioner til rådighed.
Motivering for læring er i vid udstrækning påvirket af studerendes forventninger til egen mestring, af den konkrete opgave, de bliver stillet over-
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for (E. Skaalvik & Skaalvik, 2015). For at støtte de studerendes læring, har
det altså betydning, at man tilrettelægger undervisningen, så de udfordres,
men også støttes i deres udvikling (Vygotsky, 2006). I lyset af de studerendes generelle kendte udfordringer med at bygge bro mellem teori og praksis
(Malik m.fl., 2017), vurderer jeg, at det vil være en stor hjælp for fremtidig
planlægning af kursets undervisning, at opnå viden om de studerendes oplevede mestringsforventning (MF), når de udfordres på at bruge interview
som redskab til indsamling af data.

Problemformulering
Hvordan kan praktisk afprøvning af interview som metode støtte udviklingen af de studerendes oplevede mestringsforventning i faget ”Interview
som redskab til indsamling af data”?

Didaktiske principper - udvalgt litteratur
Til at belyse problemet, inddrages litteratur af Rienecker og Jørgensen
(2015), Prince (2004), Kvale og Brinkmann (2009), Vygotsky (2006), E.
Skaalvik og Skaalvik (2015), A. Bandura (1997). Litteraturen giver samlet set, en forståelse fordidaktiske principper i forbindelse med studerendes
læring ved praktisk afprøvning af interview.
InterviewerAt rammesætte undervisningen og støtte den læringsproces,
som de studerende skal igennem, kræver grundige overvejelser mht. hvilke
rammer der er behov for hvornår. Når studerende involveres i egen læringsproces ved praktisk afprøvning anvendes en dybdelæringsstrategi med en
svag rammesætning, de studerende øves derved i at se sammenhænge og
anvende teori og metode på en meningsskabende måde, det teoretiske stof
sættes i spil i den konkrete aktivitet (Rienecker & Jørgensen, 2015). Forskningen har vist, at aktiv deltagelse øger udbyttet hos de studerende, opmærksomheden fastholdes, kritisk tænkning fremmes og aktiveringen har
en motiverende effekt i sig selv (Prince, 2004). En anvendelsesorienteret tilgang til læring i forbindelse med, at gennemfører et kvalitativt forskningsinterview, anses her for at være nødvendig, fordi det kvalitative forskningsinterview er langt mere krævende end man umiddelbart skulle tro (Kvale &
Brinkmann, 2009). Interviewere der mestrer det kvalitative interview, formår at konstruere og stille spørgsmål indenfor forskningsemnet, på en for
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informanten forståelig måde. Den analytiske proces med at forstå informanten og dennes livsverden begynder under interviewet, der stilles afklarende
og uddybende spørgsmål undervejs. Den erfarne interviewer er i stand til
at skabe en tryg og stimulerende interviewsituation, fordi hun behersker de
praktiske, sociale og konceptuelle udfordringer, der er i forbindelse med et
interview. At mestre interviewets kunst, læres ved at gøre det og øve sig
sammen med andre (Kvale & Brinkmann, 2009).
Studerende skal støttes i denne læringsproces, indenfor det Vygotsky
(2006) kalder ”Den nærmeste udviklingszone”, dette er overgangen mellem det individet allerede kan og den potentielle udvikling. Han hævder, at
sociale interaktioner spiller en afgørende rolle i den kognitive udviklingsproces, som kontinuerligt udspiller sig med underviseren, medstuderende
eller andre. Undervisningen skal derfor udfordre den studerende, på en meningsfuld måde med udgangspunkt i dennes forudsætninger og den kontekst han/hun befinder sig i. Ligger udfordringen indenfor det individet kan
på forhånd, eller udenfor den nærmeste udviklingszone, så sker der ingen
læring (Vygotsky, 2006).
Undervisning der har til hensigt, at støtte og fremme de studerendes mestringsforventning (MF) tilrettelægges med udgangspunkt i, at studerendes
MF påvirkes af den konkrete opgave, tid, hjælpemidler til rådighed og arbejdsforhold. Derfor bør underviseren drage paralleller til de studerendes
tidligere erfaringer og tilpasse undervisningen til deres eksisterende forudsætninger. Ved fx at give dem mulighed for at observere andres adfærd når
opgaven løses, samt mulighed for at modtage opmuntring og tillid fra betydningsfulde andre i forbindelse med udførelse af opgaven. Underviseren
bør være opmærksom, at tidligere ubehagelige erfaringer med lignende opgaver kan fremkalde fysiske og psykiske reaktioner. Ved læring af nyt stof
forlades den trygge mestringszone, der arbejdes nu i udviklingszonen med
teori og færdigheder tilpasset studerendes forudsætninger og realistiske læringsmål (E. Skaalvik & Skaalvik, 2015; A. Bandura, 1997).

Interventionen og dokumentation
Inspireret af litteraturen og på baggrund af diskussion med min faglig vejleder, har jeg designet min intervention, som praktisk afprøvning af interview ved gruppearbejde. De studerende udarbejdede en kort interviewguide
vedr. emnet inddragelse af patient/pårørende, gennemførte interview (optaget på mobil tlf) og analyserede data (Tanggaard & Brinkmann, 2010).
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De fik afprøvet rollerne: 1) interviewer, 2) informant, 3) observatør. Hver
studiegruppe (3-5 pers.) gennemførte 2 interview á ca. 10 min. varighed.
De fremanalyserede temaer blev diskuteret i plenum. Efter kort teoretisk
oplæg, gik grupperne sammen to og to for at fortælle om processen og give/modtage gensidig peer-feedback (bilag B).
Dokumentationen består af tre dele: 1) Fokusgruppeinterview med 6
studerende (28 min.) vedr. udviklingen af deres oplevede MF, foretaget
som en del af efterfølgende undervisningsdag ”Fokusgruppe metode som
redskab til at konstruere data”. 2) Skriftlig evaluering ved afslutning af dagen. 3) De studerendes egen vurdering af MF før gruppearbejdet og efter
peer-feedback øvelsen ved brug af Clickers og Banduras Self-efficacy scale
(Albert Bandura, 2006) (Bilag C).

Analyse og diskussion
Interventionen forløb med få justeringer undervejs, de studerende var imødekommende og motiveret for at afprøve interview i praksis. At støtte de
studerendes oplevede MF, kan ske ved at der i undervisningen arbejdes med
de studerendes nærmeste udviklingszone (Vygotsky, 2006). Det fordrer, at
man som underviser tilrettelægger udfordringerne i undervisningen tæt på,
men lige udenfor de studerendes eksisterende niveau. Dette var den største
udfordring ifm. intervention, særligt fordi jeg ikke kendte de studerende på
forhånd og det var første gang jeg skulle undervise på MKS uddannelsen.
Derfor måtte jeg læne mig op af mine tidligere undervisnings- og vejledningserfaringer, måske var det årsagen til, at projektet blev en anelse ambitiøst. Der skulle have været afsat mere tid til udvikling af interviewguiden,
gennemførelse og ikke mindst tid til at analysere interviewene. På trods
af de tidsmæssige begrænsninger, blev interventionen gennemført ved at
rykke lidt på frokostpausen. Der var en justering i forbindelse med peerfeedback øvelsen, fordi én gruppe følte det ubehageligt at modtage/give
peer-feedback til en anden gruppe, de to involverede grupper gav derfor
peer-feedback internt i egne studiegrupper.
Analysen af de tre dokumentationsdele viste følgende to temaer og undertemaer:
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At blive udfordret
Meningsfuld oplevelse af teori og praksis
- At være usikker og skeptisk
- At opleve ”hands-on” praksis
- At opleve tryghed i samspil med
- At reflektere og medtænkte det
studiegruppen
teoretiske stof
- At opleve at have flyttet sig

At blive udfordret
De studerende oplevede sig udfordret ved den praktiske afprøvning. En sagde: ”vi er virkelig ude af vores komfortzone ikk” og en anden skrev: ”da
jeg startede dagen, var mit kendskab til interview meget småt. Jeg var måske en smule nervøs for niveauet”. Citaterne tyder på, at de studerendes
forventninger til deres mestring af den konkrete opgave var lav, det understreges af holdets vurdering af deres MF indledningsvis på dagen (bilag
C). Her vurderede de, at kunne udføre halvdelen af opgaven med 45% sikkerhed, det er dermed tydeligt, at opgaven satte de studerende på en prøve
og det måske i en grad, hvor udfordringen lå på grænsen til at være udenfor deres nærmeste udviklingszone, med risiko for et ringe læringsudbytte
til følge (Vygotsky, 2006). På den anden side, fremgår det af analysen, at
de studerende oplevede sig i trygge rammer i samspillet med deres kendte
studiegruppe: ”vi sad i nogle trygge studierum, lige så trygt som det kan
være efter vi har kendt hinanden i et halvt år”, hvortil en anden supplerede:
”men vi er jo også i en situation, hvor det ikke er farligt endnu, det er jo
en helt anden kontekst end på arbejdspladsen”. Disse udsagn understreger
betydningen af, at der i en praktisk afprøvning er nogle kendte og trygge
rammer, som kan støtte de studerende i at kaste sig ud i opgaven, det tyder
derfor på i den nærværende intervention, at den sociale interaktion spillede en afgørende rolle for, at de studerende tog udfordringen op, arbejdede
med den og derved igangsatte den kognitive udviklingsproces. Dette er i
god tråd med, at Vygotsky (2006), som lægger stor vægt på den sociale interaktions betydning. Udviklingen af MF synes, at være blevet understøttet
af muligheden for at observere andre under udførelse af øvelsen, en sagde: ”det var vældigt lærerigt, men også rigtigt, rigtigt svært, jeg fik rigtigt
meget ud af at sidde på sidelinjen”. At observere andres adfærd er en af de
mekanismer som fremhæves af E. Skaalvik og Skaalvik (2015), A. Bandura
(1997), idet dette også fremkommer i nærværende studie, må det antages at
have betydning for MKS studerendes udvikling af MF, når interview som
metode afprøves i en praktisk øvelse. Antageligt, særligt fordi interview er
en vanskelig disciplin (Kvale & Brinkmann, 2009).
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Meningsfuld oplevelse af teori og praksis
På trods af, at den praktiske afprøvning synes at kunne virke overvældende
og måske lidt skræmmende på de studerende, var der enighed om, at det
var en vigtig del af deres læring på kurset, en sagde: ”bare dét at man får
lov til at prøve det”, en skrev: ”dagens undervisning har været levende og
indholdsrig. Der har været en god kombination af teori og praktisk anvendelighed” og en tredje sagde ”at vi hele tiden undervejs tænker: hvad var
det nu lige du læste”, disse citater understreger betydningen af, at de studerende fik sat det teoretiske metode stof i en sammenhæng ved den praktiske
afprøvning, hvilket er det didaktiske mål med en dybdelæringsstrategi i en
svag rammesætning. Nemlig, at de studerende skal opleve undervisningen
som udfordrende på en meningsskabende måde (Rienecker & Jørgensen,
2015), tilpasset deres eksisterende forudsætninger og udfoldet indenfor deres nærmeste udviklingszone (Vygotsky, 2006). Et par studerende efterlyste
dog mere diskussion af teori, en skrev: ”jeg har stor gavn af at læse noget
hjemmefra og herefter tale om det i plenum”, andre fremhævede det meningsfulde ved de korte teoretiske forelæsninger og det primære fokus på
aktivering, dette anses som et udtryk for, at studerende er forskellige og har
forskellige læringsstile (Rienecker & Jørgensen, 2015).
Efter den praktiske afprøvning af interview, skulle de studerende reflektere over processen og give/modtage peer-feedback - i henhold til de
udleverede og gennemgået kriterier (Bilag B). Analysen tyder på, at de studerende oplevede peer-feedback øvelsen som betydningsfuld for udviklingen af deres MF, en skrev ”var lidt skeptisk omkring det at skulle få/give
feedback til anden gruppe. Det viste sig at være meget lærerigt og sjovt at
se og høre hvordan de havde gjort det og deres oplevelse af vores”. Det at
inddrage en peer-feedback øvelse som den reflekterende del af den praktiske afprøvning, synes derfor at være en væsentlig del når udviklingen af
MF søges støttet.
De studerende fik mulighed for, at modtage feedback fra betydningsfulde andre, de fik opmuntring, støtte og de oplevede tillid i situationen og
det var relateret til den konkrete aktivitet. Dette beskrives af E. Skaalvik og
Skaalvik (2015), A. Bandura (1997), som en afgørende faktor for læring
af nyt stof, når der arbejdes i udviklingszonen. På den anden side, var der
også nogle få studerende, som havde vanskeligt ved peer-feedback øvelsen,
måske handlede det om manglende tryghed og tillid, når to studiegrupper
som ikke kendte hinanden så godt skulle samarbejde, en skrev: ”feedback
bør være en del af interviewøvelsen – i samme gruppe” og en anden skrev:
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”jeg forstod desværre ikke øvelsen med peer-feedback”. Det er derfor også væsentligt, at underviseren er opmærksom på både fysiske og psykiske
reaktioner hos de studerende (A. Bandura, 1997).
En udtrykte sin oplevelse af udviklingen af MF således: ”jeg tror nok,
at vi allesammen tænkte, nej det kan jeg nok ikke, men at vi allerede nu
er ved, at have læst, hørt og set en masse som gør, at nu er vi kommet
det step videre, så vi allerede i løbet af den samme dág kan sige, jamen vi
har flyttet os”, en anden skrev ”er fortrøstningsfuld mht. at kunne anvende interview som metode”, citaterne tyder derfor på, at praktisk afprøvning
af interview støtter udviklingen af de studerendes MF, dette fremgik også
af de studerendes egen vurdering ved afslutningen af dagen, her vurderede de, at kunne udføre halvdelen af opgaverne i forbindelse med interview
med 84% sikkerhed (bilag C), det er en udvikling på 39%. Albert Bandura
(2006) hævder, at skræddersyet vurderinger af konkrete krav ikke kun øger
forudsigelighed og MF, men også kan vejlede tilrettelæggelsen af ”skræddersyet” undervisning.

Konklusion
Udviklingsprojektet forløb i det store hele rigtigt godt og kun med få mindre justeringer undervejs. På trods af at der var en hel dag til rådighed, (8
lektioner), var det et ambitiøst program, tiden til at forberede, gennemføre og analysere interviews skulle have været længere. Interventionen viste,
at den praktiske afprøvning af interview støttede udviklingen af de studerendes oplevede MF. De blev tilpas udfordret udover den eksisterende mestringszone, fik mulighed for at observere andre, fik selv afprøvet de forskellige roller i en tryg og kendt kontekst, reflekterede og fik feedback,
støtte og opmuntring fra medstuderende. Interventionen antages at have
været medvirkende til at skabe tillid og motivation hos de studerende, så
de med styrket tiltro til egne evner, får lyst og mod på at anvende det lærte
i forbindelse med nye problemstillinger.

Perspektivering
Projektet er blevet diskuteret med en kollega på universitet. Følgende justeringer bør fortages inden næste gang:
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- Tid til den praktiske afprøvning og peer-feedback øvelsen bør omfordeles, idet bl.a. interview og analysedelen kræver en del tid og derfor
bør tilgodeses.
- Det er væsentligt at gøre mere ud af forelæsningen vedr. peer-feedback,
og kriterierne herfor (Bilag B), så ingen er i tvivl om formålet med
øvelsen.
- De studerende bør få stillet hjemmeopgaver før undervisningsdagen
udover at læse pensum. Det kan fx være øvelser vedr. udformning af
interviewguide og analyse af transskriberet interview tekst.
- Den praktiske afprøvning af interview kunne også foregå som rollespil patient/sygeplejerske med inspiration fra Uhrenfeldt, Paterson og
Hall (2007), dette kunne videooptages og efterfølgende analyseres af
de studerende.
En væsentlig erfaring fra projektet, er anvendeligheden af, at have interviewet en tidligere studerende om hvordan undervisningen tidligere havde forløbet som grundlag for planlægningen af undervisningen.
Yderligere har projektet efterladt indtryk af, hvor betydningsfuldt det
var for de studerende, at udføre den praktiske øvelse i den kendte studiegruppe. At de bl.a. på denne måde oplevede tryghed. Dette er væsentligt, at medtage til næste gang.

Referencer
Bandura, A. [A.]. (1997). Self-efficacy: The exercise control. New York:
W.H. Freeman.
Bandura, A. [Albert]. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales.
Self-efficacy beliefs of adolescents, 5(307-337).
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Learning the craft of qualitative research interviewing. Thousands Oaks: Sage Publications.
Malik, G., McKenna, L. & Griffiths, D. (2017). Using pedagogical approaches to influence evidence-based practice integration–processes and
recommendations: findings from a grounded theory study. Journal of
advanced nursing, 73(4), 883–893.
Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research.
Journal of Engineering Education, 93(3), 223–231.
Rienecker, L., Jørgensen, P. S., Dolin, J. & Ingerslev, G. H. (Red.). (2013).
Universitetspædagogik (1. udg.). Samfundslitteratur.

REFERENCER

23

Rienecker, L. & Jørgensen, P. (2015). Universitetspædagogiske praksisser
(1. udg.). Samfundslitteratur.
Skaalvik, E. & Skaalvik, S. (2015). Motivasjon for læring – teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget.
Studienævnet for Sundhedsvidenskab. (2014). Studieordning for masteruddannelsen i klinisk sygepleje. Hentet fra http : / / health . au . dk /
uddannelse / efter - og - videreuddannelse / uddannelser / master - i klinisk-sygepleje/
Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (2010). Interviewet: samtalen som forskningsmetode. I L. Brinkmann S. og Tanggaard (Red.), Kvalitative
metoder – en grundbog (1. udg.). Hans Reitzels Forlag.
Uhrenfeldt, L., Paterson, B. & Hall, E. O. (2007). Using videorecording to
enhance the development of novice researchers’ interviewing skills.
International Journal of Qualitative Methods, 6(1), 36–50.
Vygotsky, L. (2006). Interaktion mellem læring og udvikling. I P. Andersen
& C. Madsen (Red.), Konstruktivistiske rødder og gren – en antologi.
Artikkelen blev oprindelig udgivet i 1978. København: Unge Pædagoger.

A Interventionen – dagens disposition

24

REFERENCER

REFERENCER

25

B Evaluering - Eksempler

Kriterier: I evaluerer den anden gruppe med udgangspunkt i det overstreget med gult fra modulets kvalifikationsbeskrivelse:
Modul 2: Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis
Modulet sigter imod, at du udvikler analytiske kompetencer til systematisk undersøgelse af klinisk sygepleje. Du opnår øget
indsigt i kvalitative og kvantitative forskningstilgange med fokus på sammenhæng mellem videnskabsteoretisk afsæt og
metode. Du arbejder med dataindsamling og analysemetoder inden for relevante forsknings- og undersøgelsesmetoder samt
vurderer metodernes styrker og begrænsninger. Du vurderer ligeledes kliniske retningslinjer og diskuterer betydningen af
disse i klinisk sygeplejepraksis.
Peer-feedback – studerende til studerende At give konstruktiv feedback – hvor svært kan det være?








Øger kendskabet til en selv: Feedback siger lige så meget om den, der giver den, som om den, der modtager den
(værdier, fokuserer på hos andre, lyt selv til den feedback du giver)
 Konstruktiv feedback er ikke bare positiv feedback. Negativ feedback kan være vigtig og nyttig, når den gives
og modtages med gode hensigter - vend negative kritik til positive forslag
 HUSK altid: anerkendelse og forbedringsforslag => valg muligheder
 Destruktiv feedback er eksempelvis feedback, der gives med skjulte hensigter: at fremhæve sig selv, udstille
den anden o.l.
Sæt kritikken (positiv/negativ) i kontekst, så det kan anvendes og ikke bare opleves som ”varm luft” – vær specifik
Konstruktiv kritik ser fremad, og handler om løsning frem for årsag
Brug aktiv lytning: forholde dig undersøgende - lyt og spørg ind
Giv plads til diskussion, er vigtigt med indflydelse og autonomi og især selvrespekt
Konstruktiv feedback giver folk informationer om dem selv på en måde, som giver dem et valg, om de vil bruge
feedbacken eller ej - det er dem, der bestemmer

Eksempler på formuleringer






Begynd din feedback med "Jeg" eller "Efter min mening" - så undgår du, at den anden får indtryk af, at du formidler en
almen vurdering, som alle i hele verden er enige om
Jeg forstår godt det I siger om…(frustrationerne) ang. …har du/I overvejet om du/I fx kan bruge….?
Tænker I, at I kan gøre det anderledes?
Hvordan ville I gøre det anderledes næste gang?
xx… har I arbejdet rigtigt godt med, kan godt se hvor I vil hen med…. Har I overvejet?

Peer-feedback – studerende til studerende At modtage konstruktiv feedback – hvor svært kan det være?









Notér i første omgang, hvad der bliver sagt – senere forholde dig til, hvad der var brugbart for dig
Undgå at drage hurtige konklusioner eller omgående at komme i forsvar
Er du usikker, hvad der menes med feedbacken, er feedbacken ikke specifik, så efterlys konkrete eksempler, som kan
sætte feedbacken i perspektiv. Formulere evt. kritikken for at checke, at du har forstået den fuldt ud
Brug flere kilder – til verificering
Bed om den feedback, du ønsker, men ikke får
På denne måde kan vi bruge feedback til at udvikle os.
Beslut med dig selv, hvad du vil gøre med den feedback, du får: du kan bedømmes dens værdi og konsekvenserne for
dig ved at bruge eller overhøre
Tak personen, der har givet dig feedback.
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C studerendes mestringsforventning, clickers
“Mentimeter.com”
Studerendes vurdering af egen mestringsforventning (Bandura 2006, s.
324) vedr. at gennemfører, analyserer og rapporterer interview. Før øvelser

De studerende blev bedt om, at angive tre beskrivende ord for interviewøvelsen

Ved afslutning af undervisningsdagen, de studerendes vurdering af mestringsforventning
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3
How knowledge about the historical background
of physics affects students perceived learning
outcome
Liselotte Jauffred
The Niels Bohr Institute
University of Copenhagen

To be or not to be a good-enough physicist -that is the question addressed in
the general physics curriculum from the Niels Bohr Institute (Københavns
Universitet, 2010). The formal curriculum consists of the courses, lessons,
and learning activities students participate in, as well as the knowledge and
skills educators intentionally teach to students. Besides the formal curriculum, there is a hidden curriculum that consists of the unspoken or implicit
academic, social, and cultural messages that are communicated to students.
One example is the epistemology of physics: i) of how a physicist produce
knowledge, and ii) what kind of questions that drive physics research; as
formulated by Barnett and Kjeldsen (2016).
The formal physics curriculum for the MS level (Københavns Universitet, 2010) states a list of intended learning outcomes (ILO) common for
all physicists. The ILOs are divided into the categories “knowledge about”,
“skills in/to”, and “competences in/to”. Here I only consider the first category:
“Knowledge about:
1. The basic physical laws in all classical physics disciplines, i.e. classical
mechanics, thermodynamics, electromagnetism, quantum mechanics,
and their interrelationships.
2. The construction of materials at both macro- and micro-level, and the
fundamental principles for the various forces that operate on each scale
of longitude.
3. Quantification methodology.
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4. Up-to-date, specialist knowledge of a given field of research, built up
through research based teaching and the thesis.
5. Mathematical methods for solving a wide range of problems, both linear and nonlinear.
6. Numerical methods for data processing and solving mathematical models.
7. The historical background to physics and science.”
ILO 1 is directly covered by the mandatory courses at the bachelor’s
level, ILO 3, 5 and 6 describes the mathematical methods, and ILO 4 is
related to the writing of the master’s thesis. The last, ILO 7, seems to
stand out and it is not further explained how knowledge about the historical
background should be obtained. With this project, I investigating a possible intervention to give students the knowledge and there are two obvious
available approaches i) implicitly by doing physics or ii) by creating an
explicit-reflective framework. The later is to help students to reflect upon
the nature of science from within an epistemological framework (Abd-ElKhalick, 2013). In other words, either the historical knowledge is part of the
more or less hidden curriculum or it is taught explicitly. Here I investigate
the possibility of creating an explicit-reflective framework to obtain alignment between the formal curriculum and the students’ perceived learning
outcome (PLO).
As a possible intervention, I consider the course History of Physics
(HoP) offered at the Niels Bohr Institute. I investigate the students’ PLO
and whether they have an impression of deep understanding of the nature
of physics?

Course design
History of Physics is a 7.5 ECTS points master’s course held at the Niels
Bohr Institute as collaboration between Assoc. Prof. Ricardo A. S. Karam,
Department of Science Education, KU (PhD in Physics and Mathematics
education) and Prof. Helge Kragh, Niels Bohr Archive, KU. The course
consists of 12 modules that in chronological order cover the history of
physics from Newton’s laws of mechanics to modern cosmology. As stated
in the course description, an important ILO is: “they shall be able to use
the history of physics as a background for reflections on philosophical and
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Fig. 3.1: Diagram of the didactic transition, reproduced from Ben-zvi
(2014), Achiam (2014). The diagram sketches the transposition in time
from the scholarly knowledge to the actual learned knowledge of a given
group of students. In my interpretation, this scheme includes the transposition from original sources (red) to textbooks (blue).
sociological questions of this science” (Karam & Kragh, 2017). The course
has run for the first time in block 4 2016/2017 and 10 students signed up
but only 5 completed the course.
When designing a history course, one needs to be aware that the history of physics, or any other discipline, is neither cumulative nor straightforward. Instead, it is affected by the cultural and scientific context, including prejudices, religion etc. Thus, teaching the historical evolution can
be approached in many ways and in my reading of the HoP curriculum,
the course is based on critical reading of original sources, as described by
Tzanakis and Thomaidis (2000). The outcome of critical reading should
result in the following knowledge about i) general conceptual framework
and the associated questions, ii) evolvement of not only the content but
also the form of science, and iii) difficulties related to solving the problems
that brought the research forward. Structuring the course based on primary
literature presupposes a high-level of student participation. Students are required to spend many hours of preparation, as the terminology and mathematical framework is very unfamiliar to the student. Furthermore, this approach is complemented with the motivation of students to understand why
a specific theory is required to answer a question that remained unanswered
for some time in history. Every module corresponds to a specific crossroad
in history where problems arose that brought the research forward. Hence,
the focus is not only on deciphering the original terminology but also on
reconstructing history in a modern context.
To understand how HoP can create an explicit-reflective framework, we
relate it to the didactic transposition. The process of didactic transposition
refers to the transformations an object or a body of knowledge undergoes
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from the moment it is produced, put into use, selected, and designed to
be taught until it is actually taught in a given educational institution. The
scheme was introduced in the field of didactics of mathematics by Chevallard and Mary-alberte (2005). Here I present a simplified interpretation
of the didactic transposition (fig. 1), where I place the primary literature
within the scholarly knowledge and textbooks within the taught knowledge.
Hence, the didactic transposition shows the transposition in time, educational levels, and institutions of research papers over curriculum to learned
knowledge (Achiam, 2014). Thus, the knowledge to be taught must be reflected in the ILOs and the learned knowledge in the PLOs. This means, to
establish an explicit-reflective framework the students are presented to the
original source. This abstraction from the taught knowledge and focus on
the scholarly knowledge will constitute an awareness of the didactic transposition and, hence, create this explicit-reflective framework.

Study design
I followed module 10 on the original formulation of quantum mechanics and thereafter I had 1 hour of focus group interview. The group consisted of 3 students from the course: 2 males physic students and 1 female
physic/philosophy student. I aimed at letting the group lead the interview by
posing generic question pointed at the students’ PLOs. The interview plan
with questions can be found in Jauffred (2017). It was clear from the interviews that the PLOs was the result of students creation of links between
the new information, taught in the course, and his/hers existing framework.
After the interviews, I extracted, what I found to be, the most interesting
themes: the physics and mathematics relation and identification (with the
heroes of physics). Surprisingly, these PLOs were all related to the epistemology of physics (Barnett & Kjeldsen, 2016) or the, more or less, hidden
curriculum.

The relation between physics and mathematics
The students brought up this theme and they emphasized that they found
this to be an important PLO. The students gave different examples of how
they became aware of this this complex interplay and I will discuss two of
these in the following.
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The first dealt with the idea of pure physics, which I understood as
physics that was not mediated through mathematics. Their example from
HoP was a text by Faraday, who is the originally proposed the idea of fields,
a concept that is widely used within physics, e.g., electromagnetic and gravitational fields. However, Faraday proposed this fundamental concept of
physics without any formulation of the implied mathematical framework.
Instead, the mathematical description, e.g., vector fields, was developed
much later: ”det var ikke matematisk til at starte med det var et rent fysisk koncept”1 . It is very difficult to extract modern physics from its mathematical formulation but by reading the primary text written by Faraday,
the students made the abstraction of physics as an isolated object. They
also expressed that this was a development in time: ”Vi læste noget som
nærmest var en mellemting mellem filosofi og fysik [. . . ] pludselig kommer matematikken ind i det og det hele bliver meget mindre metafysisk og
nu skriver vi det hele ned i ligninger” 2 . This is closely related to the focus
of HoP module 8, namely Maxwell´s path from mechanical models to the
abstract notion of field and its mathematical formulation. Thus, HoP pushed
the students to reconsider this relation between physics, metaphysics, and
mathematics.
Another important idea discussed by the students, was the choice of
mathematical formalism. For instance, Newton used geometrical diagrams
and Euclidian mathematics even if he had the possibility to use algebra. In
other words, he had the two different notations available but he chose the
one that was costume at the time for physicists, i.e., astronomers.
The students also reconsidered the course of Electromagnetism they
completed at the bachelor’s level: ”det var svært konceptuelt at få det hele
til at passe sammen”3 . One HoP module focused on how electromagnetism
is a merge of galvanism and electrostatics and, thus, two different mathematical formalisms. The module covering this thus provided the students
with a retrospective understanding of why the formalism of electromagnetism is as it is. They emphasized this as an important PLO.
Being an excellent physicist is tightly related to a deep understanding
of the mathematics employed. Most often theories of physics are bound to
1
2

3

Translation: It wasn’t mathematical from the beginning [instead] it was a purely
physical concept.
Translation: We read [texts] that almost was a merge of philosophy and physics.
Suddenly, mathematics replaced metaphysics and now we write everything as
formulas.
Translation: It was, conceptually, difficult to get everything to match.
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a specific mathematical formalism, e.g., algebra and geometry, with which
they must be coherent. However, physicists often present mathematical notation as a useful tool and approach mathematics prosaically, thus, eroding
the strict structure by which it was developed (Dunn & Barbanel, 2000).
Nevertheless, physics is not simply a domain of applied mathematics. Instead, mathematics is a tool of reasoning and the two fields have evolved
in complex interplay. The awareness of this intertwined relation; gave the
students the impression of deeper understanding of the physics curriculum.

Identification
The second theme I retracted from the interviews is the satisfaction that
arose from the humanization of the heroes of physics. Through reading of
the primary sources and the revelation of the struggles they went through to
develop their theories, the students felt a strong identification. They, particularly, pointed out that it was skills and competences that got them that far:
”De var dygtige håndværkere snarere end guddommeligt inspireret eller geniale”4 . Furthermore, the students recognized the obstacles that appeared
historically and that may reappear in the learning process and at different points during the interview, they drew comparisons to their own thesis
work. In other words, they found comfort in: ”Vi står på skuldrene af giganter [...] men de havde heller ikke den fjerneste ide om hvad der foregik”5 .

Discussion
To present the students to the primary literature forced them to consider
the didactic transposition prior to the formulations of the laws of physics
that we all know from textbooks. In that sense, HoP provided this explicitreflective framework. The students reported reflections about how physicists produce and validate knowledge, and what kind of questions that drive
research; they had the impression of insights into authentic research practices. Even though, the themes that came up during the interview is not
directly mentioned in the course description they are covered by the ILO,
4
5

Translation: They were good artisans rather than divinely inspired or genius.
Translation: We are standing on the shoulders of giants [. . . ] but they did not
have any idea of what was going on.
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mentioned earlier: “they shall be able to use the history of physics as a
background for reflections on philosophical and sociological questions of
this science” (Karam & Kragh, 2017). Hence, there is alignment between
the ILO of the course and the PLOs of students.
The analysis presented here, is suggestive of the view that students,
working with the history of physics, can develop knowledge related to the
hidden curriculum as well as a direct fulfillment of the ILO: “Knowledge
about the historical background to physics and science”. Therefore, my
conclusion is that HoP is a very appropriate intervention to obtain alignment with the ILOs of the curriculum. However, the question is whether the
course should become a mandatory part of the curriculum? The students, I
interviewed, all had their own motivations to choose this course, e.g., interest in outreach or philosophy of science, but they all had a special interest
in the history of physics. When I asked them whether this course should be
mandatory, they answered that the found it relevant for all physics students
and much more relevant than the mandatory bachelor course Theory of Science and Ethics for Physics. Nevertheless, it is not obvious that this course
should be for all physics students. Instead there are two other possibilities:
i) it is taught implicitly when students are doing physics or ii) this explicitreflective framework could be established by embedding small elements of
HoP in other physics courses. I do not know which of these approaches was
intended from the Study Board.
I am not planning any similar course nor a minor one related to my
field of research, biophysics. However, I am considering using the history
as an element to clarify the relation between physics and mathematics. I
anticipate this will help the students understand how the use of a specific
mathematical terminology relies on the historical development of the field.
This can be used in all physics courses, especially in my own Cell Mechanics and Single Molecule Biophysics. In this cross-interdisciplinary course, I
could introduce some modules with a brief sketch of the history that led to a
given relation between the biological object and its mathematical/physical
interpretation. I think that the awareness of how the field has developed in
an interplay between experiments, mathematical modeling, and the available computer power will help the students to a deeper understanding of
the forces and limitations.
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4
Forventningsafstemning/motivation i forbindelse
med projektarbejde
Knud Jønsson
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet

Baggrund
Mit afsluttende projektarbejde i Universitetspædagogikum omhandlende
”forventningsafstemning/motivation” baserer sig på kurset ”Ornithologi”
(læren om fugle), et valgfrit fag, der udbydes på kandidatdelen af biologi
på Københavns Universitet. Sammen med kursusansvarlig Kasper Thorup
(KT) startede vi dette fag op i 2011 i forbindelse med at KT tog adjunktpædagogikum. Vi har derfor fra starten haft særlig fokus på at der er god overensstemmelse mellem læringsmål, undervisning og eksamen (constructive alignment) og at kurset overordnet aligner med studieordningens læringsmål (Biggs, 1999; Andersen, 2010). Derimod har vi haft mindre fokus
på betydningen af forventningsafstemning (Wichmann-Hansen & Jensen,
2013), noget jeg dog personligt har bemærket kan have en meget positiv
effekt på motivation, læring og ikke mindst den afsluttende præstation ved
eksamen. Jeg har derfor ønsket at bruge mit afsluttende projektarbejde
på Universitetspædagogikum til nærmere at undersøge hvordan kontinuerlig forventningsafstemning opfattes af de studerende og hvorledes det
bidrager til at øge motivation og læring.
Helt kort er målet for kurset, at de studerende skal have et bredt kendskab til fugle, således at de kan bestemme fugle i deres umiddelbare nærhed, at de ved, at der er noget der hedder en albatros og en kiwi og at de
ved noget om fugles biologi. Som en del af kurset skal de studerende lave et forskningsbaseret projektarbejde (Bonderup & Dolin, 2013; Krogh &
Wiberg, 2013), som strækker sig over 6 uger. Projektet tæller 50 % af den
samlede karakter. De studerende beslutter sig for et projekt (udelukkende
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baseret på en titel) i den første uge og afleverer i uge 2 en introduktion.
De får så feed-back på introduktionen og sættes i gang med metodeafsnittet, som afleveres i uge 3. De får så feed-back på metodeafsnittet og sættes
i gang med resultatafsnittet, som afleveres i uge 4 og så fremdeles (Figur
4.1). Slutteligt afleveres en opgave på artikelform til peer feedback hos en
anden gruppe inden det færdigreviderede projekt afleveres. Således påbegynder de studerende et projekt, hvorfra de kun kender titlen og må i løbet
af projektperioden, selv samle viden og arbejde sig frem mod et færdigt
produkt i tæt samarbejde med vejleder.
Efter at de har valgt projekt og inden selve projektarbejdet begynder,
bruger jeg et par timer på at forklare de studerende hele dette feedbackprincip og vigtigheden af, at de studerende tager imod vores tilbud om at
mødes og snakke om de kommentarer de har fået på deres delopgaver (Rienecker & Bruun, 2015). Jeg bruger også en del tid på at snakke med dem
om at vores feedback altid skal ses som noget positivt og konstruktivt og
at de skal sige til hvis de opfatter den som negativ, så vi har mulighed for
at justere vores ord-og sprogvalg undervejs (jvf ”Briefing and training of
students”, University of Edinburgh (n.d.)). Vi forventningsafstemmer også i forhold til personlige forhold, altså det at de studerende i gruppen har
forskellige kompetencer og forskellige personlige forhold der spiller ind på
hvordan og hvornår de kan bidrage bedst muligt.

Figur 4.1: Skematisk fremgang af forventningsafstemningsprocessen.

Projektformulering og tilgang til projektet
Dette projekt har haft særlig fokus på at belyse hvorledes kontinuerlig forventningsafstemning, kan motivere studerende til en bedre og mere koncentreret indsats, som i sidste ende vil give de studerende en følelse af forøget
læring og udbytte i forbindelse med projektarbejdet. Ikke mindst er målet
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med projektet at undersøge, hvordan de studerende opfatter denne brug
af kontinuerlig forventningsafstemning. Hvis forventningerne til et projektarbejde ikke er afstemt underviser og studerende imellem, er der risiko
for et ikke optimalt fungerende eller uproduktivt samarbejde med yderligere risiko for et ringere resultat og nedsat læring. Omvendt kan en grundig
forventningsafstemning underviser og studerende imellem styrke de studerendes læring betragteligt (Wichmann-Hansen & Jensen, 2013). Forventningsafstemningen gælder både i forhold til opgavens faglige indhold men
ligeledes og måske endnu vigtigere i forhold til projektgruppens medlemmer imellem. Hvordan håndterer gruppemedlemmerne forskellige faglige
niveauer, dygtighed, arbejdsindsats, private forhold etc. Selvom opgaven
vil behandle begge aspekter, er det særligt gruppedynamikken, jeg personligt har oplevet udfordringer ved og derfor vil fokusere særligt på i denne
opgave. Ved at komme problemer og udfordringer i forkøbet gennem kontinuerlig forventningsafstemning, forestiller jeg mig at det kan motivere
de studerende til en bedre og mere koncentreret indsats, som i sidste ende
vil styrke de studerendes læring og udbytte i forbindelse med projektarbejdet.
Inden projektarbejdet startede udførte jeg en grundig forventningsafstemning med henblik på projektets 1) indhold og 2) gruppens indbyrdes
dynamik. Denne forventningsafstemning blev siden fulgt op med ugentlige forventningsafstemninger underviser og studerende imellem, hvor vi
løbende justerede forventningerne. De studerendes oplevelse af denne kontinuerlige forventningsafstemning blev slutteligt evalueret anonymt via et
spørgeskema umiddelbart efter afslutningen af projektet (se appendix A for
svar fra 5 ud af 6 studerende). Resten af denne opgave søger at ud far disse
svar at belyse hvilken effekt denne forventningsafstemning havde).

Spørgeskemaet
Spørgsmålene til de studerende søgte at afdække tre overordnede aspekter
af forventningsafstemning:
1. Hvilke overordnede forventninger havde de studerende til projektarbejdet inden det påbegyndtes (sp. 1)?
2. Hvilke forventninger havde de studerende til vejleder og medstuderende (sp. 2, 4, 5)?
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3. Opfattede de studerende den kontinuerlige forventningsafstemningen
som en hjælp til at få større udbytte af projektarbejdet både i forhold til
at få det optimale ud af gruppen og af selve projektet (sp. 2, 4, 5).
Afslutningsvis fik de studerende mulighed for frit at dele deres oplevelse af og mulighed for forbedring af vejledning med særlig fokus på forventningsafstemning (sp. 6).

Diskussion
Spørgsmål 1) Fire studerende havde meget vage eller ingen forventninger
til projektarbejdet, mens en studerende havde nogle forventninger om at
lære nye teknikker inden for ornithologi og fylogeni (slægtsskabsforhold).
Selvom flere studerende efterfølgende ønskede at de havde haft mere information, så er der ingen af mine seks studerende, som har gjort noget for
at samle mere information på sig. I øvrigt havde de studerende i ugerne op
til projektarbejdet fået noget information om projekterne, men det er tydeligt at de studerende ønske sig en mere eksplicit ramme. Meningen med
dette projekt er dog netop at de studerende skal arbejde sig frem til et videnskabeligt spørgsmål fra bunden af, hvilket vi altid oplever giver en stor
tilfredsstillelse ved projektets afslutning.
Spørgsmål 2) Det er tydeligt at de studerende generelt er forvirrede i
starten af projektet både i forhold til hvad der forventes af dem individuelt
og som gruppe. Det er vi som undervisere helt på det rene med, idet der ikke
er et veldefineret mål eller endog spørgsmål. Det er op til de studerende ud
fra det data de bliver forelagt at arbejde sig frem mod et spørgsmål, som
deres projekt tager udgangspunkt i. Det efterlader typisk de studerende lidt
frustrerede i forhold til at de ikke bare kan gå i gang med opgaven, men først
må tænke sig om og finde ud af hvordan de kan dele opgaverne mellem sig.
Det får flere til at svare at gruppen er for stor. Men det er jo netop pointen,
at de skal løse en opgave sammen. I virkeligheden rammer spørgsmålet
nok lidt ved siden af. Det er nemlig blevet gjort klart for dem, at deres
opgave ikke er forhåndsdefineret og at det er op til gruppen sammen at
finde ud af hvordan de vil gribe det an og hvad opgaven skal handle om.
Det får de studerende til at svare at det ikke er helt klart for dem hvad der
forventes af dem. Retrospektivt får det mig naturligvis til at tænke at dette
aspekt må gøres endnu mere tydeligt, så de studerende oplever det som
noget konstruktivt at skulle finde frem til hvad opgave skal handle om.
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Spørgsmål 3) Alle de adspurgte er meget begejstrede for den kontinuerlige feedback, som udelukkende opfattes positivt. Det giver dem en positiv
opfattelse af at være på rette spor og at arbejdet skrider frem ad. En påpeger
endda:” Not at the beginning. It was confusing at first. After some weeks I
managed to figure it out what I was supposed to do”. Det er tydeligt at denne studerende skal vende sig til undervisningsformen i begyndelsen, men
siden vender sig til formatet og bliver begejstret. Flere studerende benytter
dog delspørgsmålene til sp. 3 til at beklage niveauforskellen i gruppen og at
det er svært at finde sig til rette i en gruppe med seks studerende. Måden vi
har sat projektarbejdet (research-based” undervisning (Jenkins & Healey,
2009)) sammen på sætter store krav til de studerende og på trods af at de
til tider er i tvivl om deres rolle og opgave i gruppen generelt, er der udsagn der signalerer at forventningsafstemningen i løbet af projektperioden
afhjælper mange af disse frustrationer.
Spørgsmål 4) Der er udelukkende positive svar på hvorvidt vejledningen lever op til forventningerne. Dette spørgsmål er i virkeligheden meget
centralt, idet min vejledning i vid udstrækning er en stor forventningsafstemning. Selvom de studerende har luftet frustrationer i spørgsmål 2 og 3
viser de ved dette spørgsmål at de generelt har været meget glade for den
tætte kontakt til vejleder under projektarbejdet og at forventningsafstemningen har bidraget med en overordnet positiv følelse ved selve projektarbejdet. Det giver sig til udtryk ved at de føler at de har fået mange gode
pointer med og at de har fået en bedre forståelse for projektet.
Spørgsmål 5) Dette spørgsmål viser ganske interessant, at det er forventningsafstemningen de studerende imellem, der volder de største problemer: Flere studerende benytter lejligheden til at nævne at de syntes gruppen
var for stor, hvilket nok reflekterer, at det er svært at fordele intellektuelt
arbejde, når der er forskelle i viden om og interesse for projektet, hvilket
i sidste ende gør det svært for de studerende at fordele opgaver og at arbejde sammen. Et par studerende nævner dog at det bliver nemmeres som
projektet skrider frem, hvilket jeg tror hænger sammen med at første del af
projektet handler om at definere projektet og gøre sig bekendt med datasættet, hvilket er udfordrende. Når det er på plads og alle studerende har læst
op på emnet, bliver det betydeligt nemmere at bidrage både intellektuelt og
konkret med analyser og skrivning. En studerende føler sig generelt overhørt af resten af gruppen. Som nævnt tidligere er det netop den indledende
fase af projektarbejdet, som skaber noget forvirring og usikkerhed. Det er
min klare overbevisning at det for mig som underviser er noget jeg kan
snakke med de studerende om og at netop denne del af forventningsafstem-
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ningen er noget jeg bør arbejde mere med i fremtidige grupper. Selvom, det
er helt bevidst, at de studerende skal definere deres eget projekt, så kan det
være værd at sætte mere fokus på gruppedynamikken og få det gjort klart,
at denne del af arbejdet sætter store krav til de studerende og at det er en
svær opgave, som de studerende internt i gruppen må bruge noget tid på at
få på plads. Meget lærerigt!
Spørgsmål 6) Dette spørgsmål var meget åbent og var mest ment som
en mulighed for at få nævnt aspekter, som ikke var dækket af spørgsmål 15. Nævnte elementer til forbedring gælder overvejende gruppestørrelse og
kendskab til projektet, noget som ikke umiddelbart har med selve forventningsafstemning at gøre, så dette spørgsmål vil ikke blive videre berørt.

Konklusion
Samlet set er det mit indtryk både fra selve undervisningsforløbet og fra
evalueringsskemaerne at forventningsafstemningen er blevet opfattet særdeles positivt af de studerende. De studerende får en opfattelse af vigtigheden af gode samarbejdsmuligheder og forventningsafstemning både gruppemedlemmerne imellem og gruppen og vejleder imellem og at dette leder
til en større interesse for projektarbejdet, hvilket i sidste ende leder til bedre
læring (Wichmann-Hansen & Jensen, 2013). Hvis man ser bort fra negative kommentarer om at projektet i begyndelsen er svært at overskue og at
gruppen var for stor er der adskillige kommentarer som giver udtryk for at
forventningsafstemningen har afhjulpet frustrationer og at de studerende er
blevet hjulpet i den rigtige retning. Det har gjort dem mere selvsikre og inspireret til at arbejde mere end nødvendigt med projektet. Ydermere er det
blevet klart for mig, at jeg bør bruge mere tid på at forventningsafstemme i
begyndelsen af projektet.
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A Spørgeskemaer fra 5 ud af 6 studerende i mit
projektarbejde

Survey on alignment of expectations (forventningsafstemning), participant 1:
1) What were your expectations before the project started?
I didn’t really know what to expect, but maybe that I would spend a couple of hours a week
working on the project.

2) Was it well explained what was expected of you as a group and individually at the
first meeting with your supervisor?
Yes, but it was completely determined by the group what was done individually or as a group.

3) How did the weekly feedback work for you?
I thought it was great. It let us know that we were on the right track each week.
Was it clear what was expected of you?
Yes, though it was hard at the beginning to figure out what we were going to do, after the first
two weeks everything was clear.
Was it clear what you were supposed to do next individually and as a group?
Yes
Was it clear if you were on the right track with the project?
Yes
4) Overall, did the supervision live up to your expectations?
The supervision was better than expected I think. The supervisor was easy to reach and always
available to answer questions.
5) Did you feel that there was a good match of expectations between you, the rest of
the group and the supervisor?
Yes, I think that the weekly meetings were important for this

6) Any suggestions as to how supervision could be improved and lead to a better work
process for a project of this kind with particular emphasis on alignment of
expectations (forventningsafstemning)?
The only thing that would make the alignment of expectations better would be to have a rubric
with everything that should be in each section.
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Survey on alignment of expectations (forventningsafstemning), participant 2:
1) What were your expectations before the project started?
I didn’t have many expectations. I didn’t know much about the project and seemed a bit complicated at
first.
2) Was it well explained what was expected of you as a group and individually at the first meeting
with your supervisor?
It kind of was and wasn’t, since it was clear that we had to decide what we wanted to do with the
project and how do we wanted to focus it, but that a bit confusing to manage. He gave us quite freedom
with that but also pointing us into the right track.
3) How did the weekly feedback work for you?
It worked nice. I think it was a good aid.
Was it clear what was expected of you?
I think so.
Was it clear what you were supposed to do next individually and as a group?
Not at the beginning. It was confusing at first. After some weeks I managed to figure it out what
I was supposed to do. But the first weeks trying to decide the project direction were a bit hard.
Also I misunderstood some points with my group. After the first weeks everything was
perfectly clear and smooth.
Was it clear if you were on the right track with the project?
Yes, very clear.
4) Overall, did the supervision live up to your expectations?
Yes. The supervision was better than I expected. Very nice, useful comments and easily reachable.
5) Did you feel that there was a good match of expectations between you, the rest of the group
and the supervisor?
Yes, I think it was good. There was always a good atmosphere.
6) Any suggestions as to how supervision could be improved and lead to a better work process for
a project of this kind with particular emphasis on alignment of expectations
(forventningsafstemning)?
I cannot think of anything that could improve it right now.
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Survey on alignment of expectations (forventningsafstemning), participant 3:
1) What were your expectations before the project started?
I expected to learn more about a specific topic related to ornithology and getting practise in writing a
scientific paper
2) Was it well explained what was expected of you as a group and individually at the first meeting
with your supervisor?
I think it was well explained what was expected as the outcome/the final paper, and that we should
decide ourselves how we wanted to do it. But it took some time to find out how all the group members
liked to work, because usually people have different ways of doing things like this.
3) How did the weekly feedback work for you?
Was it clear what was expected of you?
Was it clear what you were supposed to do next individually and as a group?
Was it clear if you were on the right track with the project?
The weekly feedback was very good! It was nice to get all the comments and talk about them so we
were sure that we understood them the right way. It was also nice to know if we were on the right track
and if we needed to explain something a bit more. After the weekly meetings it was clear how we
should continue next.
4) Overall, did the supervision live up to your expectations?
Yes, I think it was good. Many good comments, and I got a better understanding of what is important
when writing a paper.
5) Did you feel that there was a good match of expectations between you, the rest of the group
and the supervisor?
I think there will always be different expectations to the work and the outcome when you are 6 people
in a group. I would prefer smaller groups, also because we work in different ways and some are faster
than others to read and write and then it can seem like people are not doing the same amount of work. I
also think it varied a lot how much we each knew about the subject and especially phylogenies before
we started. But I think the group was good and especially
after the first few weeks we kind of knew each others expectations and work styles.
I think it was clear what was expected from the supervisor, and I think it matched our expectations as a
group.
6) Any suggestions as to how supervision could be improved and lead to a better work process for
a project of this kind with particular emphasis on alignment of expectations
(forventningsafstemning)?
It would have been nice to know a little more about the two subjects/projects we could choose from
before we had to choose in class. That way we would have been able to read a little and think of what
would be interesting to write about. Especially because we had to hand in the introduction already the
next week.
But I think it was great that we had the class each Tuesday to work as a group, because with 6 people
it’s hard to find a time where all are able to meet.
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Survey on alignment of expectations (forventningsafstemning), participant 4:
1) What were your expectations before the project started?
- I did not have a lot of expectations. I thought with this task, that it would be more computer-work.
But it was more like writing a scientific article, which was quite nice.
2) Was it well explained what was expected of you as a group and individually at the first meeting
with your supervisor?
- Not really. 6 people are DEFFINETILY to many people for one group. I got assigned something, and
then someone else made it for me, and overall I didn’t get to do much. The stuff I did got deleted
without me even being asked, and so I didn’t have a good understanding of what we were even doing
until I sat down and read it all through myself. So as a group, yes it was. Individually, I guess we were
supposed to work that out for ourselves. But that didn’t work out well, I think.
3) How did the weekly feedback work for you? Was it clear what was expected of you? Was it
clear what you were supposed to do next individually and as a group? Was it clear if you were on
the right track with the project?
The weekly feedback was very good, and it was nice with so precise feedback on what we were
supposed to revise, and we always got the feedback in time, and we got to talk about it. Very nice, and
it helped me get a broader perspective on the stuff I didn’t understand, but didn’t feel like I could
correct in our document myself.
4) Overall, did the supervision live up to your expectations?
Yes, definitely. Knud is by far the best teacher on this course.
5) Did you feel that there was a good match of expectations between you, the rest of the group
and the supervisor?
Meh, it was okay I guess. Not the best group work, but it is hard when you can’t meet and do all of it
together (and with 6 people it would probably take forever).
6) Any suggestions as to how supervision could be improved and lead to a better work process for
a project of this kind with particular emphasis on alignment of expectations
(forventningsafstemning)?
Well the supervision was good, but in my opinion, smaller groups would create a better group dynamic.
At least we got access to the assignment and were able to post questions and corrections
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Survey on alignment of expectations (forventningsafstemning), participant 5:
1) What were your expectations before the project started?
- Learn more about research related to ornithology
- Particular for this project I wanted to improve my knowledge related to phylogenies and how to read
them
- Learn more techniques on presenting phylogenetic data and analysing them
2) Was it well explained what was expected of you as a group and individually at the first meeting
with your supervisor?
- It was explained well. But I personally didn’t like to handover the intro before we even know much
about our project.
3) How did the weekly feedback work for you?
- Weekly feedback was the best! It helped us to improve our paper as a group and improve our writing
techniques. Furthermore, it was helpful to know that we are in the right track.
Was it clear what was expected of you?
- It was clear what we expected. However, I wish we were introduced to the topic week before so we
can come up with a study question before writing the introduction.
Was it clear what you were supposed to do next individually and as a group?
- It was not that clear what we supposed to do individually and as a group. Six people are too many for
a group and different group members had different levels of expectations for the paper. Also
knowledge on the topic varies too much with six people. Therefore, it felt sometimes only few people
work on the project while others do a little work.
Was it clear if you were on the right track with the project?
- Weekly feedbacks help us to be in the right track.
4) Overall, did the supervision live up to your expectations?
- Supervision was perfect and also we got opportunities to talk to the supervisor out side designated
project time. This flexibility helped us to get answers to our problems quickly.
5) Did you feel that there was a good match of expectations between you, the rest of the group
and the supervisor?
- In the beginning it felt like that some of the group members and my expectations did’t match. Some
felt like taking it little too easy. This might just be my perspective. However, in the end we all worked
together and I think as a group we evolved to work together and got a better out come. I think as a
group, our performances matched the supervisor’s expectations.
6) Any suggestions as to how supervision could be improved and lead to a better work process for
a project of this kind with particular emphasis on alignment of expectations
(forventningsafstemning)?
- I think weekly feedbacks are great
- It would be nice to have groups with smaller group sizes
- May be have an extra feedback week after the discussion is submitted to polish the paper
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En undersøgelse af master-studerendes oplevelse
af et tværfaglige læringsforløb
Dorthe Varning Poulsen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet

Problembaggrund
Denne opgave har fokus på tværfaglighed som bærende pædagogisk redskab på masterkurset ”Stedets betydning – innovation og projektudvikling’.
Masteruddannelse i landskab og planlægning består af 4 forskellige
grene, med hvert deres fokus (1. landistriktsudvikling, 2. landskabsforvaltning, 3. friluftsliv og 4. naturbaseret terapi og sundhedsfremme). En masteruddannelse, skal ifølge studieordningen indeholde to tværgående moduler
hvor studerende fra alle grene samles på et hold (Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet & Københavns Universitet, 2016; Forsknings og Uddannelsesministeriet, 2009). Der optages studerende, der ud over relevant
uddannelse (fx professionsbachelor) har mindst to års erhvervserfaring.
I de seneste 4 år ikke er oprettet fagmodul-kurser inden for gren et, to
og tre pga. for få tilmeldte. Da det tværfaglige modul ”Stedets betydning innovation og projektudvikling”, som er fokus for denne opgave, startede
i januar 2017, bestod det således kun af studerende fra kurset ’Naturbaseret terapi og sundhedsfremme’ som typisk har en sundhedsfaglig baggrund. Dermed var der reelt ikke mulighed for at oprettelse af tværfagligt
sammensatte arbejdsgrupper, og intentionen med at afvikle et tværfagligt
modul blev udfordret.
Denne fremstilling af problemfeltet leder til følgende problemformulering:
Problemformulering:
Denne opgave undersøger, hvordan det tværgående mastermodul ’Stedets
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betydning – innovation og projektudvikling’, opleves af de studerende i
forhold til kursets intention om tværfagligheden som bærende element i
kurset
Herunder vil følgende spørgsmål søges besvaret:
• Hvordan oplever de studerende at det tværfaglige perspektiv tilgodeses
i undervisningen og i arbejdsprocesserne
• Hvilken betydning har det, at de studerende har en ens-faglig baggrund
i forhold til arbejdet med projektopgaven
• Hvilke overvejelser om mulige tiltag og konsekvenser har jeg som underviser i forhold til afvikling af undervisning og projektopgave
I besvarelsen vil der indgå mine refleksioner som underviser i forhold
til mulighederne for at afstemme læringsmål med den manglende tværfaglighed på kurset.
Opgaven indledes med en teoretisk redegørelse for tværfaglighed som
begreb og pædagogisk metode. Herefter beskrives det praktiske forløb af
undervisningen og refleksioner over dette. Dernæst beskrives metode for
dataindsamling. I analysen inddrages relevant teori mht. at belyse og diskutere resultaterne. Den afsluttende konklusion og perspektivering vil besvare problemformuleringen og sammenfatte mulige forandringstiltag for
kommende tværgående moduler.

Tværfaglighed som begreb
Hvordan kan man forstå tværfaglighed, som et begreb, der har betydning for
de studerendes læreproces på modulet? Tværfaglighed, tværprofessionel,
tværsektoriel er begreber, der ses anvendt i litteraturen – mere eller mindre
klart defineret. Begreberne er dog altid anvendt som en modsætning til monofaglighed. Staugård (2008) skelner mellem begreberne således at ’fag’
knytter sig til korterevarende uddannelser, mens professioner kan ses som
erhverv, hvor teoretisk viden er grundlaget. Højholdt (2016) anvender betegnelsen profession, der betragtes som en erhvervsgruppe med baggrund
i en anerkendt professionsuddannelse med særlige kendetegn, værdier og
normer. I denne opgave anvendes termen ’tværfaglig’ ud fra den forståelse
af begrebet, som er anvendt i studieordningen og kursusbeskrivelsen; studerende med forskellige uddannelses-og erhvervsbaggrund.
Formen (og formålet) for samarbejdet er dog væsentlig at kaste et blik
på. Zeitler (2014) beskriver det: ”Tværprofessionalitet handler om det sy-
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nergetiske samspil mellem forskellige professioner i praksis, herunder mellem professionelle i forskning, uddannelse, forvaltninger og organisationer” (ibid., s. 3). Lauvås og Lauvås (2006) læner sig op ad samme tilgang,
og beskriver tværfaglighed som en proces, hvor ”flere faggrupper arbejder sammen om samme opgave, med hver sin faglige tilgang. Der foregår
videndeling af specialkompetencer.” (ibid. s. 55). Højholdt (2016) går et
skridt videre og taler om, hvordan tvær-professionelt samarbejde overskrider den enkeltes faglighed og professionsidentitet i samarbejdet og ideelt
set kan der udvikles en ny professionsidentitet hos de deltagende professioner.
Formålet er altså klart, der skal skabes en særlig viden, på et højere
niveau, end den enkelte profession selv ville kunne frembringe. Dermed
vil tværfagligt samarbejde også kunne anvendes til særlig komplekse problemstillinger. Indenfor for det sundhedsfaglige område, er flere fagligheder stort set altid involveret i at afdække alle aspekter af en patients behandling og rehabilitering. Ligeledes vil der ofte være tale om et samarbejde på tværs af sektorer fra region til kommune og mellem et socialt-og
sundhedsfagligt område i praksis. Forventningen er derfor, at det at arbejde
tværfagligt ikke er ukendt for de studerende, som jo har baggrund indenfor det social-sundhedsfaglige område. Skulle de studerende have arbejdet
med en problemstilling indenfor det sundhedsfaglige område, kunne deres
forskellige faglige baggrund (sygeplejerske, fysioterapeut, psykolog mv.)
være bragt i spil, men i denne projektopgave, hvor fokus er på udviklingen
af et lokalområde med udgangspunkt i stedets betydning, vil de studerendes
baggrund fremstå mere samlet som ”sundhedsfaglig”.
Tværfaglighed som pædagogisk metode er ikke så belyst indenfor det
universitetspædagogiske område. Det ligger måske i uddannelserne (’professionernes’ ) natur, at man styrker monofagligheden som udgangspunkt.
I en antologi fra 2008 har Vintergaard og Stolt set på tvær- og flerfaglighed (indenfor entreprenørskab) som pædagogisk metode på de videregående uddannelsesinstitutioner) beskrives erfaringerne med tværfaglige uddannelsesforløb. Her trækkes elementer af særlig betydning frem:
FVigtigheden af, at søge ud mod andre fagområder hvor ny viden kan
genereres, men også komme tilbage igen fremhæves (Vintergaard & Stolt,
n.d.) fordi, det er her, den nye viden/projektet skal forankres.
Sammensætning af grupperne har betydning: ”Tværfaglighed indeholder vigtige elementer af sociale aspekter, og den sociale dynamik i gruppen
har ofte afgørende betydning for udfaldet [. . . ].det handler om at samle de
rigtige forskellige personer og fagligheder. I sammensætningen af grupper-
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ne er der nemlig en hårfin balance mellem værdiskabende, faglige konflikter
og destruktive, sociale konflikt” (ibid., s. 13).
At skabe et fælles projekt (hvor ingen på forhånd har ejerskab) nævnes også som væsentligt for en ligelig tilgang til opgaven. Underviserrolle
nævnes som havende en afgørende rolle for processen; Der er behov for en
facilitator, der designer rammerne og fungerer som tovholder. Innovative
processer kan være vanskelige at ’sætte op’ – den konkrete situationen fordrer, at de studerende (og underviseren) giver afkald på rutinerne og følger
nye tankespor.
Betydningen af rammerne for undervisningen: Med forskellig baggrund, er de studerendes forudsætninger for at tilegne sig og anvende det
teoretiske indhold af kurserne forskelligt og det skal være tydeliggjort, at
det er forventeligt, at der bruges energi på at forstå hinandens faglige perspektiver.
Beskrivelse af undervisningsforløbet
Min kollega, som har stor faglig erfaring indenfor en anden mastergren,
og jeg, var modulansvarlige for ’Stedets betydning, Innovation og projektudvikling. Undervisningen i pågående modul er lagt som 3-dages internat
og en enkelt kursusdag. Emnet for kurset ligger ikke direkte indenfor mit
kompetenceområde. Det blev derfor besluttet, at jeg havde ansvar for tilrettelæggelse af den enkelte undervisningsdag.
Som nævnt har de studerende på kurset valgt grenen ’Naturbaseret terapi og sundhedsfremme’ og har en uddannelses- eller arbejdsmæssig baggrund indenfor sundhedsområdet. Landdistriktsudvikling var således nyt
for dem. Det viste sig hurtigt, at de trods entusiasme og stor idérigdom
havde vanskeligt ved at anvende analyse-modellerne i forhold til at uddrage viden og konklusioner. Ligeledes var det, at skabe lokal forankring af
projektidéen en udfordring. De studerende efterlyste et tværfaglige input
fra andre professioner, men svaret var, at det blev tilgodeset gennem de
teoretiske oplæg, de havde fået. Derfor ønskede jeg at udnytte muligheden
for de studerende skulle forholde sig til andres opgaver og få feedback på
deres egen. En traditionel gruppefremlæggelse kan være en tidskrævende
proces, hvis der er mange grupper. En udfordring er også, at de studerende
ofte retter deres oplæg (og ønsket om feedback) mod underviseren mens de
medstuderende indtager en noget tilbagelænet position. For at bryde med
den form, ville jeg afprøve peer-review funktionen på Canvas. Jeg lavede
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manuel fordeling med en review-opgave pr. gruppe. De modtog en skriftlig instruktion til, hvordan feedback skulle gives og samt målet med arbejdsopgaven; få indsigt i og blive inspireret af andres arbejde, samt give
konstruktiv feedback på væsentlige elementer i det skriftlige produkt. Efter undervisningen lagde jeg et diskussionsoplæg op på Canvas, hvor jeg
stillede spørgsmål til de studerendes oplevelse og læringsudbytte af dagen.

Dataindsamling og metode
Min empiri udgøres af 2 dele:
1. Seks kvalitative individuelle interviews med fire studerende fra masterkurset, der skal belyse de studerendes oplevelse af, hvordan tværfagligheden tilgodeses i modulet.
2. Skriftlige refleksioner fra studerende fra Diskussionsforum i Canvas på
feed-back opgave for at belyse denne arbejdsforms relevans i forhold
til et tværfagligt perspektiv.
AD 1) Interviews er udført løbende under og efter udarbejdelse af projektopgaven. Fire studerende er interviewet på forskellige tidspunkter i modulet for både at indfange forskellige perspektiver men også de mulighed
forandringer i holdning, der kan ske i løbet af arbejdsprocessen. Flere studerende kunne muligvis have bidraget med større variation af holdninger,
men her måtte balanceres i forhold til det mulige og det etiske i at belaste
de studerende i arbejdsprocessen.
AD 2) På diskussionsforum bad jeg de studerende reflektere over følgende: ”Hvordan var det at gennemlæse, vurdere og give feedback på en
opgave? Var den modtagne feedback forståelig og anvendelig og bidrog
feedback til at se egen opgave fra andre vinkler? Der kom fire debatoplæg
op, og jeg modtog derudover en mail fra to studerende
Interviewguiden er udarbejdet med baggrund i problemformuleringen
og inddelt i tre overordnede kategorier: 1. Tværfaglighed generelt; Forståelse og erfaring med tværfagligt arbejde. 2. Tværfagligheden i modulet og
i gruppearbejdet; hvordan kommer det til udtryk. 3. Tværfaglighed og den
studerendes egen udvikling i løbet af modulet i relation til at opnå de kompetencer, der er beskrevet i fagbeskrivelsen. Interviews er båndet, gennemlyttet mht. at identificere betydningsfulde passager i forhold til besvarelse
af spørgsmål i problemformuleringen.
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Analyse
Først undersøger jeg, hvordan de studerende oplever feed-backopgaven kan
bidrage med et tværfagligt perspektiv. Herefter analyserer jeg interviews
mht at identificere de studerendes oplevelse af tværfaglighed og dens betydning for læreprocessen.
Diskussionsforum er et let tilgængeligt redskab på Canvas, men der var
kun få indlæg. Det kan jo skyldes en mangel på interesse for at diskutere
emnet eller måske ulyst til at dele negativ feedback. I hvert fald var der er
kun positive tilkendegivelser på diskussionsforum:
”Det er lærerigt at læse med kritiske øjne og forsøge at sætte sig ind
i andres forforståelser. Det gav inspiration til min egen opgave og gjorde
mig opmærksom på elementer jeg skal huske at inddrage.”
En anden studerende skriver: ”Spændende at se, hvordan opgaver, som
i sit udgangspunkt ligner hinanden, kan få forskelligt udfald. Den tid vi
brugte i egen gruppe på at lave et samlet skriv gav også anledning til nogle
gode refleksioner”
Hvorvidt det giver en mere tværfaglig vinkel på opgaven er nævnes
ikke, men må betragtes som tvivlsomt, da alle studerende har en sundhedsfaglig baggrund, men til gengæld giver opgaven mulighed for at blive bekræftet i at ”andre har forstået det lige som os” eller: ”Ups, det skulle vi
måske også lige have med i vores opgave”.
Til gengæld modtog jeg en mail fra to studerende, som pga. deres kritiske tilgang ikke ville lægge mailen op på diskussionsforum (!). De skriver:
”Vi har i gruppen talt om, at vi faktisk intet fik ud af den respons, vi fik på
vores opgave. Der var ingen nye vinkler, eller spot på noget vi havde overset. [. . . ]Jeg får oplevelsen af, at skulle tilsidesætte vores læringsbehov, og
at denne opgave skulle løses for din/jeres skyld.”
De to kritikpunkter er betragtninger, som må medtænkes i forhold til
undervisningens planlægning. Jeg havde sammensat grupperne manuelt, og
vidste, at der var en faglig stærk og en faglig svag gruppe, der var sat sammen ud fra den betragtning, at den svage gruppe, havde brug for det, den
stærke kunne give. Det var ikke synligt for de studerende, og skabte altså
frustration over ikke at ’få noget’. Den anden pointe rører ved en betragtning om hvad god undervisning er. Hvis god undervisning forstås af de
studerende som ’tankpasserpædagogik’ med udgangspunkt i en behavioristisk tilgang, hvor underviseren hælder viden på den studerende kan det
være frustrerende at indgå i en proces, hvor der stilles krav om et dybere engagement med et mere skjult læringsudbytte (Rienecker, Jørgensen,
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Dolin & Ingerslev, 2013). Som tidligere nævnt, er en af erfaringerne med
tværfaglig pædagogiks metode (Vintergaard & Stolt, n.d.) at både det personlige match er vigtigt for samarbejdet, men også de forskellige faglige
udgangspunkter har betydning for udbyttet – begge dele kommer til udtryk
i de studerendes frustration.
Interviews er analyseret ud fra de temaer, der er beskrevet under dataindsamling og metode.
1. Tværfaglighed generelt
Alle studerende har erfaring med tværfaglighed i deres arbejde.
”jamen tværfaglighed, - det er jo noget med, at man kommer med sine
egne faglige perspektiver på en eller anden sag og så snakker man med de
andre og finder en måde at komme videre på, som er mere helhedsorienteret
. . . eller faktisk bedre, kan man sige”.
”jeg synes tit, det kan være svært i det daglige. Indenfor sundhedsområdet kan der godt være noget med, at nogle har mere ret end andre. Vi bliver
i hvert fald ikke altid lyttet til”.
”Altså der, hvor det virkelig er en udfordring er, når flere systemer skal
spille sammen. Det kan være IT-systemet som måske ikke passer til vores
behov. Det er godt nok noget, jeg har dårlige erfaringer med. Det er som
om, de, der laver systemet slet ikke forstår hvor besværligt det bliver for os,
der står med det i det daglige”.
Det fremgår, at forståelsen af, hvad tværfaglighed ideelt set kunne bidrage med og de studerendes tidligere erfaringer indenfor deres område
ikke er entydig positiv. Der peges på spændinger faggrupper imellem og
manglende forståelser for hinandens viden og behov. Det, der beskrives
bærer præg af flerfaglighed (hvor flere faggrupper arbejder parallelt på en
sag, men uden at arbejde sammen) mere end tværfaglighed. Den målsætning for tværfagligt samarbejde, som bla. som Højholdt (2016)) advokerer
for (se ovenfor) ligner ikke ubetinget erfaring for fra deres arbejde.
I forhold til den indsats, der skal lægges i projektarbejdet, beskriver Illeris (2006) hvordan læring altid omfatter en tilegnelsesdimension (indhold
og drivkraft) og en samspilsdimensionen, der udtrykker læringsprocessen
mellem omgivelserne og hos individet selv. Samspilsdimensionen omfatter
”handling, kommunikation og samarbejde” (ibid. s. 49). Læring ses som
”socialt indlejret”, dog påpeger Illeris samtidig betydningen af de indre personlige tilegnelsesprocesser. I relation til de studerendes udtalelser, kan den
sociale dimension også skabe en række udfordringer i læreprocessen, som
netop knytter sig til kommunikation og samarbejdet.
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De studerende oplevede en mangel på andre faglige vinkler i arbejdet
som en udfordring i den stillede projektopgave. Det satte deres egen faglige
ståsted på en prøve:
”Når du spørger om min egen faglighed, så må jeg sige, at den nærmest
ikke kommer frem. Jeg har slet ikke fokus på det. Jeg bruger al min energi
på at forestille mig, hvad det er andre kunne have af perspektiver, så vi
sikrer at det er med. Jeg kunne virkelig have brugt noget synergieffekt, hvor
jeg tænkte, hold da op, sådan kan man også se på det”.
”Altså det går vel nogenlunde. Men det er jo sværere, når man skal læse
sig til, hvad nogen, med en anden faglighed måske kunne bidrage med, frem
for, hvis man havde dem med i gruppen. Vi får jo heller ikke de diskussioner
med og det er da ærgerligt. ”
En anden beskriver det således: ”Der har været tværfaglighed -også i
gruppen, en det kunne foldes meget mere ud, hvis vi havde haft mere forskellig baggrund”.
Der sker noget med læreprocessen - den opleves ikke optimal. Den drivkraft dimension, som Illeris (2006) beskriver, er med til at den studerende
tilegner sig en viden og erkendelse (læringens indhold) er under pres. Når
de studerende udtrykker at det er ærgerligt at der ikke ”sker mere og mangler synergi” kan det være et udtryk for, at de studerendes personlige udviklingsproces ikke tilgodeses. Illeris knytter læringsproces og ønsket om
personlig udvikling sammen og beskriver, hvordan man gennem uddannelses tilrettelæggelse så den ”forbinder konkret typisk erhvervsfaglig kvalificering med forståelsesmæssige personlighedsmæssige og identitetsmæssige udviklingsmuligheder i forlængelse af deltagernes motivation” (Illeris,
2006).
En studerende giver udtryk for en del frustration over arbejdsbyrden.
”Altså ..der er jo så meget vi ikke ved noget om, så vi bruger helt vildt
lang tid på at køre rundt i noget, vi ikke aner, om kan bruges [. . . ] Jeg synes
også at det er helt overdimensioneret at vi skal skrive så mange sider, folk
spørger mig, om det er min afsluttende opgave, jeg er i gang med”.
En anden beskriver det således:
”Det har noget at gøre med at skulle både bruge arbejde i felten og
desuden lave en meget stor opgave. Hvornår siger men stop – skriver man
sideløbende eller hvordan gør man det?”
Illeris’ læring inddrager Piaget’s læringsforståelse, og beskriver en læringsproces som en aktiv, kognitiv tilpasningsproces, hvor en form for ligevægt mellem udfordring og tilpasning finder sted. Piaget (ibid., s. 65)
beskriver en ’adaptionsproces’, som et samspil mellem en assimilations-
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og akkommodationsproces. Disse processer forløber samtidig; i assimilationsprocessen tilpasses nye erfaringer til eksisterende erfaringsmængde,
mens akkommodationsprocessen omstrukturerer eksisterende viden, forståelse og handlinger ud fra omgivelsernes påvirkning (undervisning). Pointen er, at læringsprocessen starter, når de studerende ’forstyrres’ i en sådan
grad, at assimilationsprocessen ikke er ’tilstrækkelig’ men en rekonstruktion af viden er påkrævet (akkommodation). Illeris (2006) beskriver især
akkommodations-processen som værende både tidskrævende og psykisk
belastende. De studerendes opfattelse af læringsprocesserne kan meget vel
være et udtryk for netop denne proces. Interessant er det dog også, at de
interviews, der er foretaget efter aflevering af opgaven giver et billede af en
begyndende registrering af en læreproces:
”Det er næsten som at skulle lære alting helt forfra –men jeg tænker,
jeg nok skal finde den. Koblingen. Mellem den sundhedsmæssige del, som
jeg står for, og så det med at udvikle landdistrikter.”
En anden udtrykker det således:
”Koblingen mellem det sundhedsfaglige og landdistriktsudvikling er jeg
først ved at blive klar over nu . . . men både opgaven og forberedelse af den
mundtlige del indeholder enormt meget læring – jeg begynder at vide, hvad
det handler om”
Dermed kunne det se ud som om ligevægten i adaptionsprocessen kunne være ved at indfinde sig. Illeris (2006) argumenterer dog også for, at
akkommodativ læring først sker, når læring kan anvendes i både kendte og
uforudsete situationer, som er en central del af kompetencebegrebet.

Refleksioner over forløbet
Hvad kunne jeg have gjort anderledes og bedre? Sammensætningen af studerende var givet på forhånd. Først og fremmest kunne vi som undervisere
have anerkendt situationen og italesat de udfordringer, det kunne give. Med
den erfaring, min medunderviser havde, kunne vi have forudsagt, at de studerende ville skulle bruge ’uforholdsvis’ meget energi på at forsøge at tilegne sig en viden og et perspektiv, som var meget fremmed for dem. Det førte
til store frustrationer, grupper blev opløst, flere bad om udsættelse af opgaven, panik og vrede kom til udtryk ved vejledningerne. Dernæst mener jeg,
vi burde have indsnævret opgavens krav. 2. Lade deltagerne inddrage deres
sundhedsfaglige viden i projektet (transfer af eksisterende viden). Hvorvidt
modulet skal gentages er endnu uvist, men opstår situationen igen, vil jeg
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være pro-aktiv og finde andre veje til at sikre en tværfaglig forståelse. I forhold til min empiri kan jeg, sammenholdt med den anvendte teori se, at der
for en dels vedkommende bestemt er sket en læring. Men jeg har nok i lige
så høj grad som de studerende været ’ude af min komfortzone’ fordi jeg
ikke synes at rammerne og kravene til de studerende matchede.

Konklusion
De studerende udtrykker frustration over manglen på tværfagligt arbejdsindsats og perspektiv i deres opgave. Det har haft konsekvenser for deres
læringsproces. Det er ikke muligt at sammenligne hvorvidt læringsudbyttet har været mindre eller hvordan det har været anderledes i forhold til en
tværfaglig gruppesammensætning, men man må antage, at de studerendes
læreproces har været udfordret så meget, at det har haft konsekvenser for
deres motivation. Jeg vil, i en lignende situation argumentere for, at projektopgaven tilrettes, så der er bedre overensstemmelse mellem rammer og
krav.
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