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Resumé
Denne rapport præsenterer resultatet af en pilottest af en såkaldt virtuel praktik, Land Science, som
blev gennemført i en emneuge med 13 elever i 10.klasse og deres lærer Marc Northern på Amager
10 i efteråret 2017. Formålet var todelt: Dels generelt at undersøge, hvordan den fra amerikansk til
dansk oversatte version af Land Science fungerer i dansk skolekontekst, dels specifikt at afdække atrisk-students’ udbytte, idet 10.kl. har en forholdsvis høj andel af sådanne ’at-risk-students. Disse elever er kendetegnet ved et iboende paradoks, da de på den ene side har brug for faglig kvalificering,
men samtidig er meget lidt motiverede for den pga. gentagne nederlag i skolen. Derfor er der stor risiko for, at denne gruppe ikke gennemfører en ungdomsuddannelse eller ikke får en stærk tilknytning
til arbejdsmarkedet. Amerikansk forskning i virtuelle praktikker viser et forholdsvis større udbytte for
at-risk-students sammenlignet med non-at-risk, som dog også har stort udbytte. Derfor er det interessant at forstå potentialer for virtuelle praktikker især i dansk 10.kl.-kontekst.
Virtuelle praktikker er et amerikansk udviklet, velafprøvet og forskningsmæssigt veldokumenteret effektfuldt digitalt undervisningsmateriale, hvor eleverne er i virtuel praktik inden for en given profession. In casu Land Science er eleverne i praktik som byplanlæggere i et fiktivt firma, og her skal de
præsentere deres bedste bud på en ny byplan for byen Lowell, MA, USA. Gruppernes forslag skal tilgodese fire interesseorganisationer i byen med modstridende interesser: Handelsforeningen, Naturfredningsforeningen, Industriforeningen og Boligorganisationen. Eleverne arbejder først i grupper med
hver sin interesseorganisation, som skal godkende deres første udkast til byplan. Herefter skal eleverne i nye grupper på tværs af de fire interesseorganisationer tilgodese alle fire så godt som muligt,
og til sidst vælger byplanlægningsfirmaets direktør velbegrundet den bedste byplan. Eleverne arbejder i et virtuelt univers i tæt dialog med deres fiktive kontaktperson, Maggie, som er styret af en udenforstående såkaldt mentor, og i et interface, lig den måde byplanlæggere arbejder på, med mailboks,
adgang til informationer, digitale bykort osv. Samtidig går klassens lærer rundt blandt eleverne og vejleder dem – lytter til deres overvejelser, udfordrer dem, bakker dem op osv.
Eleverne arbejder med en række skolefagligt relevante områder inden for kemi, matematik,
samfundsfag og dansk, ligesom mere almene områder som samarbejde og etik er i fokus, ligesom det
tværgående tema Innovation og entreprenørskab i høj grad mødes.
De faglige områder er integreret i praktikken og anvendes for at løse det problem, eleverne
står overfor – et såkaldt wicked problem som ikke har én bestemt løsning, men som kan løses på
flere måder, hvor det ikke kan lade sig gøre at gøre alle lige tilfredse.
I kort form viser evalueringen, at den oversatte version fungerer endog særdeles fint i en
dansk kontekst, og der er udtalt enighed blandt de involverede elever, lærere, ledere og forskere om,
at både at-risk-students og øvrige deltagende elever har haft et stort fagligt og personligt udbytte af
forløbet. Især anvendelsen af det faglige fremhæves på tværs af alle grupper som en måde at møde
(de udsatte) elever i 10.kl. på - det er ikke ‘normal skole’, som en af de udsatte elever udtrykte det,
men en skole, hvor det fagligt intenderede anvendes i meningsfulde sammenhænge. Vi iagttog 13
elever, der hver dag mødte positive op og gennemførte undervisningen med dens forskellige krav om
afleveringer, og som uden tøven blev længere en dag, hvor der var travlt på ’jobbet’, herunder også
fire at-risk-elever, og alle 13 udtalte sig positivt om forløbet i den afsluttende evaluering. Eleverne ved,
at de er elever, der går i skole for at lære noget, men de accepterer simuleringen af den virkelige verden og taler om Maggie, deres interesseorganisationer og om mennesker i byen, som de skal hjælpe.
Pilottesten giver os derfor grund til at forvente lignende positive resultater i en evt. kommende
større implementering, ligesom den på sigt kan åbne for samarbejder mellem skole, universiteter og
private aktører med henblik på at udvikle nye, relevante virtuelle praktikker.
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Indledning
Denne rapport beskriver en pilotafprøvning af en dansk oversættelse af en amerikansk udviklet såkaldt virtuel praktik, Land Science, som blev gennemført i en emneuge i en 10. klasse på Amager 10 i
efteråret 2017 af Jonas Dreyøe, AAU, og Simon Skov Fougt, KP, i samarbejde med klassens lærer,
Marc Northern. Formålet med pilotafprøvningen var todelt: Dels at undersøge, om den danske version
af Land Science kunne fungere i dansk skolekontekst, dels et særligt fokus på at-risk-students’ udbytte, idet amerikanske undersøgelser heraf har vist særligt positive effekter for denne gruppe.
10. klasse i Danmark er et frivilligt ekstra skoleår for elever, som af forskellige grunde ikke er parate til
ungdomsuddannelserne, og klassetrinnet har siden 2008/2009 været særligt målrettet elever, som har
brug for yderligere faglig kvalificering og afklaring af valg af ungdomsuddannelse. Derfor indeholder
10. klasse en disproportional andel af elever med sådanne udfordringer (EVA, 2011). I nærværende
rapport anvender vi den amerikanske betegnelse herfor, ‘at-risk-students’. Disse elever er kendetegnet ved et iboende paradoks, da de på den ene side har brug for faglig kvalificering, men samtidig er
meget lidt motiverede for den pga. gentagne nederlag i skolen. Derfor er der en stor risiko for, at gruppen ikke gennemfører en ungdomsuddannelse eller ikke får en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet.
Også baseret på amerikanske data har vi en formodning om, at især i 10. klasse vil der være positivt
udbytte af virtuelle praktikker, hvor eleverne arbejder situeret med tværfaglige og autentiske problemstillinger.
Den virtuelle praktik Land Science er udviklet af Professor David W. Shaffer og hans Epistemic Games Group på University of Wisconsin-Madison og er forankret i den virkelige by Lowell, MA, i USA,
hvor eleverne arbejder med autentiske problemstillinger, fx arbejdsløshed, forurening, byens økonomi
og det lokale økosystem som praktikanter i et fiktivt byplanlægningsfirma, der skal udarbejde et forslag til en ny byplan.
Den tilknyttede amerikanske forskning viser et tydeligt udbytte for alle elever, især for
at-risk-students, men indikerer også, at elevernes tilknytning til det lokalområde, som praktikken foregår i, indvirker på deres udbytte (jo mere lokalt, desto bedre).
Grundlæggende viser vores danske pilotafprøvning både, at den amerikansk oversatte version fungerer fint i en dansk kontekst, ligesom vores smalle datagrundlag indikerer et stort fagligt udbytte for de
deltagende elever, både at-risk-students og øvrige. Pilottesten giver således anledning til at anbefale
praktikken til anvendelse i 10. klasse i Danmark.
Alle elev- og lærernavne er anonymiserede, dog således at personernes køn og etnicitet fremgår.

Eksisterende (amerikansk) viden om effekten af Land Science
Land Science er i sin amerikanske version implementeret i naturfagsundervisning i syv stater med
deltagelse af mere end 1100 elever. Den tilknyttede forskning viser gennem en indlejret præ/posttest1, at deltagelse i Land Science øger elevernes 1) følelse af samfundsdeltagelse og -engagement,
2) modelleringskompetence og 3) interesse i forholdet mellem byer og miljø, jf. figur 1.

1

Programmet har automatiserede diskursanalyser af elevernes chats, mails. mv. indbygget, således
at elevernes tekster i starten af forløbet kan sammenlignes med de afsluttende. Disse tests virker dog
ikke i den danske udgave (endnu), fordi der ligger et større programmeringsarbejde bag at ændre
dette fra engelsk til dansk.
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Figur 1. Amerikanske effektstudier af Land Science¸ der viser elevers positive udvikling fra prætest til posttest.
d er den statistiske betegnelse for Cohen’s d, som indikerer den standardiserede forskel mellem to middelværdier, så disse kan sammenlignes uanset størrelse og spredning i populationen (jo større, desto mere forskel)
* indikerer statistisk signifikans med et signifikansniveau på 5% (svag signifikans)
*** indikerer statistisk signifikans med et signifikansniveau på 0,1% (stærk signifikans)
I indikerer konfidensintervallet, dvs. her det interval, inden for hvilket man med 95%’s sikkerhed kan sige, at
middelværdien (gennemsnit) ligger.
Derudover viser vores sammenligning af amerikanske at-risk-students (n=104) med non-at-risk students (n=154), at Land Science indvirker endnu mere positivt på at-risk-students’ udbytte, igen gennem sammenligning med præ- og post-data:2 At-risk students viser i gennemsnit en signifikant større
udvikling inden for tre områder (de to første er overlappende med det generelle billede præsenteret
ovenfor) 1) følelse af samfundsdeltagelse og -engagement, 2) modelleringskompetence og 3) indlevelse i spillet:
1. I gennemsnit rapporterede at-risk-studerende en statistisk signifikant højere stigning i indlevelse i samfundsfagligt engagement end ikke at-risk-studerende; t(255.49)=2.02, p<0.05, Cohen’s d=0.24;
2. I gennemsnit rapporterede at-risk-students en signifikant højere stigning i evnen til at identificere en naturfaglig model end ikke-at-risk students; t(153)=10.15, p<0.001, Cohen’s d=0.17;
3. I gennemsnit rapporterede at-risk-students en signifikant højere indlevelse i spillet end ikkeat-risk students; t(242.58)= 3.71, p<0.001, Cohen’s d=0.18.
Vi havde derfor en forventning om, at Land Science i sin danske version også ville have positiv indvirkning på alle elevers udbytte, men med en særlig interesse for at-risk-students.
Det skal her understreges, at den amerikanske betegnelse ‘at-risk-students’ i den amerikanske forståelse er defineret ved på skoleniveau at indeholde et flertal af ikke-hvide elever (særligt hispanics
eller afroamerikanske) med høj grad af enten gratis eller reduceret spisebetaling (i amerikanske skoler får elever fra trange økonomiske kår støtte til frokosten afhængigt af forældrenes indkomst). De
skoler, der blev karakteriseret som at-risk, havde i gennemsnit 67,6% elever med prisreduceret eller
gratis frokost, mens øvrige havde 36,9% og samtidig et flertal af ikke-hvide elever.
2
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De amerikanske data viser også, at lokalisering (nærhedsgraden) har signifikant betydning for elevernes deltagelse, motivation og læring. En sammenligning af elever i Massachusetts (hvor byen Lowell
ligger) med elever i New York, som gennemførte Land Science, viser, at praktikken virkede mere effektivt, når eleverne boede i nærheden af den by, de arbejder med - måske fordi den virkelighed, de
arbejdede i, netop var mere virkelig for de lokale (Siebert-Evenstone, Arastoopour, & Shaffer, 2016;
Siebert-Evenstone, Scopinich, & Klein, 2016). Vi havde derfor en formodning om, at det manglende
kendskab til Lowell, til Massachusetts og til USA kunne have negativ betydning for de danske elevers
indlevelse i praktikken.

Amerikansk virtuel praktik og dansk fagdidaktik
Kernen i den amerikanske professor David Williamson Shaffers forskning er begrebet epistemic
frames, som kan oversættes til tanke- og handlerammer. Shaffer anfører, at enhver profession har sin
egen tanke- og handleramme. Det at være fx journalist indebærer, at man tænker og handler som
journalist. Det at være byplanlægger indebærer, at man tænker og handler som en byplanlægger.
Shaffer betoner, at viden konstitueres i praksis, og en meget central del af en sådan epistemisk
ramme er etik: oplevelsen og forståelsen af, hvad der er vigtigt og rigtigt at vide og gøre. Hovedtanken
i de virtuelle praktikker er således at simulere disse tanke- og handlerammer, så det bliver muligt for
elever at lære at tænke og handle etisk inden for den epistemiske ramme som in casu byplanlæggere.
Ikke fordi skolen skal skabe fx byplanlæggere, men
… rather because developing those epistemic frames provides students with an opportunity to
see the world in a variety of ways that are fundamentally grounded in meaningful activity and
well aligned with the core skills, habits, and understandings of a postindustrial society (Shaffer, 2005: 3).
I dansk kontekst kan Shaffers tilgang udlægges som scenariedidaktik (Hanghøj, Misfeldt, Bundsgaard, Fougt & Hetmar, 2017), som kort og godt kan udlægges som anvisning på at planlægge, gennemføre og evaluere scenariebaserede undervisningsforløb,
… hvor eleverne i fællesskab simulerer eller udfolder en meningsfuld praksis … [og som]…
eleverne oplever … som meningsfulde, fordi de indgår i en praksis, et scenarie, hvor der er
nogle at kommunikere med, forskellige opgaver, evt. forskellige roller til forskellige elever
samt et reelt produktionsmål (Bundsgaard, Misfeldt & Hetmar, 2012: 30).
Den scenariebaserede undervisning består altså af simuleret eller udfoldet praksis, hvor faglighed
kontekstualiseres og anvendes socialt og meningsfuldt mod et reelt produktionsmål, i dette tilfælde et
forslag til byplan, og på den måde falder Land Science fint ind under beskrivelsen af scenariedidaktik.
Scenariedidaktik er således en ramme omkring relevant faglig læring, der skaber sammenhæng mellem fritidsliv, skolen og forestillinger om fremtidigt arbejdsliv.
Fælles for epistemic frames og scenariedidaktik er altså et ønske om, at undervisning i skolen i højere
grad skal inddrage verden uden for skolen i skolen: Autenticitet. På den måde peger projektet direkte
ind i Åben Skole. Her skal dog en grundlæggende forskel mellem verden udenfor og skolen betones.
Elever skal ikke agere byplanlæggere for at lave planer for en by, men for at lære. Derfor kan elever i
skolen ikke arbejde på fuldstændig samme måde som virkelige byplanlæggere gør det, fordi eleverne
undervejs skal lære bestemte ting. Og derfor vil de arbejdsgange, som kendetegner de aktuelle tanke-
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og handlerammer uden for skolen, jævnligt blive afbrudt af læringsfokuserede aktiviteter (Fougt, Misfeldt & Shaffer, forthcoming). Men netop gennem en simulering af det autentiske uden for skolen, er
denne læring kontekstualiseret, og i de virtuelle praktikker er læringen koblet direkte til aktiviteterne i
den simulerede epistemiske ramme.
Arbejdsgangen i udviklingen af denne epistemiske ramme i den virtuelle praktik er tæt relateret til arbejdsprocessen inden for inquiry-based learning (Dewey, 1916), som er en stor del af den naturvidenskabelige arbejdsmåde. Denne arbejdsmåde er tydelig både i den professionelles hverdag, men også
i de naturvidenskabelige fags didaktik (Dreyøe et al., 2017). Tilgangen er kendetegnet ved at fremme
dialogisk undervisning og understøtte lærer/elev-interaktionen. I arbejdet med denne tilgang skal opretholdes et fokus på en klassekultur, der tillader forskellige måder at tilgå problemer såvel som en
kultur, der tillader trial-and-error. Derudover er denne undersøgende tilgang kendetegnet ved at udvikle bredere kognitive og emotionelle kompetencer som eksempelvis engagement. Der er dog et behov for at støtte læreren i arbejdet med disse tilgange, da det kræver, at man “slipper kontrollen”
(Dreyøe et al., 2017). Netop denne støtte er der mulighed for at få gennem Land Sciences stilladserede arbejde med den konkrete problematik.

Den virtuelle praktik, Land Science
I Land Science arbejder eleverne som praktikanter i et fiktivt byplanlægningsfirma (Regional Design
Associates, RDA), hvor eleverne i grupper skal lave forslag til en ny byplan for en virkelig by i Lowell,
Massachusetts, USA. Gruppernes forslag skal tilgodese en række interesseorganisationer i byen:
Handelsforeningen (der vil have butikker og parkeringspladser), Naturfredningsforeningen (der vil
have grønne områder og bevare dyrelivet), Industriforeningen (som vil have industri og generere arbejdspladser) og Boligorganisationen (som vil have huse og lejligheder).
Eleverne arbejder først i grupper med hver sin interesseorganisation, som skal godkende deres første
udkast til byplan. Herefter skal eleverne i nye grupper på tværs af de fire interesseorganisationer tilgodese alle fire så godt som muligt, jf. figur 2.
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Figur 2. Gruppeorganiseringen i Land Science
Udarbejdelsen af byplanen foregår ved, at eleverne manipulerer et interaktivt kort over byen og rezoner det - fx fra boligkvarter til grønt område,hvormed antallet af beboelse falder, men tilsvarende
falder forurening også. De forskellige zoner medfører forskellige indikatorværdier, og det er disse værdier, der er praktikkens nøgle. Det er dem, medlemmerne af interesseorganisationerne orienterer sig
efter.
Den enkelte interesseorganisation består af fire medlemmer, som overordnet kæmper for en bestemt
retning (altså bestemte indikatorværdier), men samtidig har de hver især egne præferencer, som eleverne kan møde på mange måder. Eleverne kan ganske enkelte ikke gøre alle fuldt tilfredse, da der
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ikke er en sand løsning på dette, men mere eller mindre hensigtsmæssige løsninger (et såkaldt
wicked problem, Rittel, 1972).
Endvidere har de fire interesseorganisationer hver sine kæpheste, hvoraf flere er modsatrettede (flere
arbejdspladser giver mere forurening og mindre plads til fugleyngel), og det er elevernes opgave at
finde frem til et kompromis, som kommer så mange til gode som muligt. Et gennemgående benspænd
i praktikken er således, at elever ikke kan gøre alle fuldt tilfredse, hverken de enkelte medlemmer af
den enkelte interesseorganisation eller på tværs af de fire organisationer. Eleverne skal derfor udarbejde kompromisser, som kan laves på mange forskellige måder.
Spillet består af 12 faser, som er bygget nogenlunde ens op. Eleverne modtager en mail fra firmaets
praktikansvarlige, Maggie, som giver dem et overblik over fasens opgaver og afleveringer (fx en præferenceundersøgelse eller et forslag til byplan). De nødvendige ressourcer er til rådighed (fx dokumenter, værktøjer), eleverne kan chatte med deres kontaktperson, Kira, ligesom eleverne kan chatte
med hinanden internt, og på baggrund af deres individuelle aflevering får de feedback fra systemet
(genereret af mentoren). Eleverne arbejder med andre ord i en stramt styret proces, jf. figur 3.

Figur 3. Visualisering af en fases indhold
Spillet er reelt interaktivt i og med, at eleverne som praktikanter kommunikerer med fiktive personer
(den praktikansvarlige, Maggie, eller deres kontaktperson, Kira, som begge styres af en såkaldt mentor - en virkelig person, der driver spillets fremdrift og interagerer med eleverne i det fiktive, virtuelle
univers). Denne mentor bør udgøres af en udenforstående, således at klassens lærer har tid til at interagere med eleverne i det fysiske univers, og i nærværende afprøvning agerede Dreyøe mentor.
Læreren er klasserumsleder, som går i faglig dialog med eleverne, udfordrer deres beslutninger og
sikrer samarbejdet, mens mentoren agerer faglig sparringspartner og sikrer spillets fremdrift, herunder
også ved at sende rykkere til elever, der er bagefter. Samtidig kan læreren følge med i elevernes
fremdrift online via en integreret lærerdel .
Af programmeringsmæssige årsager er de amerikanske navne for faserne bevaret (de er hardcoded
og ikke lige til at ændre).
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Spillets 12 faser
1. Indledende interview og gennemgang af arbejdsgang
Eleverne får en introduktion til praktikken og hele arbejdsformatet, herunder introduktion til vejlederens rolle, teamet, til brug af mails, chat, indsendelse af log, hvordan eleverne får opgaver mv.
2. Customer Input Map
Eleverne bliver introduceret til omdrejningspunktet for fortællingen: Byen skal have en ny lokalplan.
De får første opgave, hvor de i deres teams skal indsamle information om deres udvalgte interesseorganisation. Eleverne introduceres til bykortet, hvori de skal skrive noter og kommentarer om organisationens interesser. Eleverne skal også sætte sig ind i de miljømæssige og sociale spørgsmål, som organisationerne i byen er interesseret i.
3. Diskussion af Customer Input Map
Eleverne mødes med hinanden for at fortælle og opsummere, hvad de har erfaret i deres undersøgelse om interesseorganisationen og om de pågældende social- og miljøspørgsmål. Eleverne prøver
kræfter med, hvordan de skal gå til sådan et møde på den digitale platform (hvilket de skal flere
gange i løbet af forløbet).

Figur 4. De integrerede kort, iPlan, hvor eleverne laver forslag til en ny byplan. Indikatorværdierne ses til højre.
De ændrer sig, når eleverne re-zoner kortet, og det er dem, interesseorganisationerne holder øje med.
4. RFP (request for proposals)
Eleverne skal her læse de krav, der er til udarbejdelsen af byplanen, og mødes med deres teamkammerater for at diskutere den, så de er sikre på, hvem de arbejder for, og hvem der ønsker hvad.
5. Præference-undersøgelse
Eleverne har indtil videre identificeret de temaer, som interessenterne er optaget af. Nu skal de finde
ud af, hvor meget forandring interessenterne ønsker på de pågældende områder. Eleverne skal lave
en række forskellige udkast til byplaner, som de skal sende til deres interessenter. Disse planer vil

Side 9 af 21

Pilottest af Land Science, dansk version

eleverne modtage feedback på og efterfølgende helt konkret få at vide, hvilke ændringer interessenterne er tilfredse og utilfredse med, og om de ændringer har været for store eller små.
6. Refleksion over præference-undersøgelse
Eleverne læser feedbacken på deres udkast og holder møde med den digitale konsulent for at opsummere, hvad de har fundet ud af via feedbacken.
7. Revideret preference-undersøgelse
Teamene laver en ny præference-undersøgelse med første rundes feedback in mente. Denne gang
skal de lave en variation af planer, der forholder sig konkret til de enkelte interessenter inden for interesseorganisationen.
8. Refleksion over revideret præference-undersøgelse
Teamene holder igen møder for at diskutere den nye feedback. Ud fra denne feedback skal de afslutningsvis komme med anbefalinger til mængden af ændringer, der skal til på de forskellige sociale/miljømæssige spørgsmål, for at interesseorganisationen er tilgodeset.

Figur 5. Eksempel på en mail i det integrerede mailsystem, hvor elever kommunikerer med mentorer.
NYE TEAMS
Eleverne skal nu i nye teams på tværs af interesseorganisationer, jf. figur 2 (side 7). I det oprindelige
team har medlemmerne undersøgt forskellige interesseorganisationer, og de skal nu sammen med
deres nye teamkammerater finde på byplaner, der kan imødekomme alle interesseorganisationer
mest muligt.
9. Kombineret præference-undersøgelse
Først skal eleverne mødes med det nye team for at opdatere hinanden om , hvad de har fundet ud af
om deres tidligere undersøgte interesseorganisation. Herefter skal de formulere udkast til planer, der
forsøger at imødekomme alle interesseorganisationer, og som de kan sende til interesseorganisationerne for at få feedback.
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10. Drøftelse af endelig plan
Eleverne mødes i deres team for at diskutere feedbacken. Herefter skal de beslutte sig for én endelig
plan, som skal være deres bud på en byplan i det endelige forslag.
11. Endeligt forslag
Hvert teammedlem skal skrive et endeligt forslag, der forklarer og begrunder de beslutninger, som
teamet har foretaget i deres valgte byplan. Gruppen indsender herefter deres endelige forslag til byplan.
12. Afsluttende samtale
Eleverne gennemfører et afsluttende interview, der fungerer som en slags evaluering. De får at vide,
at mailen med ”vinderne” af byplanen vil komme snarest.
Spillet slutter ved, at den bedste byplan kåres på baggrund af de enkelte indikatorværdier.
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Empiriindsamling og metode
Indsamlingen af empiri i pilotafprøvningen foregik ved høstning af digitale data fra programmet, herunder elevernes opgaver, chats med mentor og gruppe samt de konkrete landkort, eleverne konstruerede. Som anført ovenfor var det ikke muligt at anvende de integrerede automatiserede diskursanalyser, som analyserer elevernes skriftlige tekster med fokus på faglige nøgleord, idet der ligger et større
programmeringsarbejde bag at ændre dette fra engelsk til dansk. Vi har undervejs i afprøvningen
holdt øje med disse tekster løbende, men ikke systematisk, og vi inddrager derfor kun disse i begrænset omfang i nærværende evaluering.
Derudover tog både Dreyøe og Fougt feltnoter undervejs, som fokuserede på konkrete problematikker
der opstod, interessante perspektiver og fejl i systemet. Feltnoterne bærer således præg af en blanding af pædagogiske mål og oplevelsen med brugerfladen (UX - User experience).
Undervejs i pilotafprøvningen blev der også videooptaget korte in situ interviews og konkrete arbejdsprocesser med både elever, lærer og mentor med det formål at forstå, forklare og give indblik i arbejdsprocessen og de konkrete tilstedeværende refleksioner den pågældende måtte have over det.
Som opsamling på afprøvningen blev der lavet en evaluering med eleverne i plenum, der blev videooptaget, og styret af Dreyøe. Alle videoerne er sidenhen transskriberede og fungerer ligeledes som
datamateriale for denne rapport. Transskriberingen er foretaget pragmatisk, hvor de betydningsbærende elementer er transskriberede. Konkret udfolder dette sig i en udeladelse af fx “øh” og lange
pauser.
Transskriberingerne blev kodet ud fra både en a prioritilgang, med udgangspunkt i de to forskningsspørgsmål, og en grounded-tilgang (Glaser og Strauss, 1967) med henblik på at belyse temaer og
mønstre, som fremkom af selve data. Bearbejdningen af den kodede data har vi ud over et fokus på
at-risk-students samlet i fem overordnede tematikker, som vi præsenterer i afsnittet “Findings”. Her
tager vi udgangspunkt i en heuristisk kodningsstrategi med det formål at systematisere og sammenholde de specifikke og essentielle kodninger i mere overordnede kategorier (se fx Saldaña, 2015).
13 ud af 16 tilmeldte elever gennemførte pilottesten med tilfredsstillende fremmøde og aktivitet. En
elev udeblev helt, mens to elever kun deltog én dag.
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Findings
Pilotafprøvningen viste flere interessante potentialer og udfordringer forbundet med den virtuelle praktik Land Science. Disse findings præsenteres i seks overordnede tematikker: godkendelser, autenticitet og ansvar, faglighed, spændet mellem autenticitet og faglighed, lokalisering og User Experience.

Godkendelser og at-risk-elever
Som anført gav de amerikanske data anledning til at formode, at Land Science ville indvirke positivt
på alle deltagende elever, men især på at-risk-eleverne. Her skal det dog understreges, som anført
tidligere, at den amerikanske klassifikation af at-risk-students er anderledes end den her valgte tilgang, hvor læreren på forhånd havde udpeget de elever, som de opfattede som særligt udsatte, fagligt og/eller personligt, hvorimod de amerikanske er defineret på skoleniveau ved skoler med et flertal
af ikke-hvide elever med høj grad af enten gratis eller reduceret spisebetaling.
Man kan opfatte alle elever i 10. klasse som at-risk, idet 10. klasse som anført i indledningen er målrettet elever, som af forskellige grunde ikke er parate til ungdomsuddannelserne, dvs. elever, som har
brug for yderligere faglig kvalificering og afklaring af valg af ungdomsuddannelse. Vi har dog valgt at
fokusere på de fire elever, som læreren havde udpeget gennem sit kendskab til klassen.
Det generelle indtryk fra pilottesten, fra interviews med elever og lærer/leder og fra data fra programmet, er, at vi ikke oplever forskelle mellem de elever, der af lærerne blev kategoriseret som at-risk, og
de øvrige elever. Læreren (som i øvrigt er amerikaner, bosiddende i Danmark) skriver bl.a.
Last year 16 students were involved in working with the Danish language case on urban planning. We had a lot of positive feedback from students.
Dreyøe og Fougt var på forhånd bekendt med, hvilke fire elever der var ’at-risk’, og derfor var vi også
opmærksomme på dem, men vores feltnoter og iagttagelser gav os ingen anledning til bemærkninger.
De involverede at-risk-elever arbejdede på lige fod med øvrige elever, og eneste særligt bemærkelsesværdige iagttagelse var en ordblind elev, som ivrigt og engageret anvendte en app på sin telefon
til at indtale de tekster, han ville skrive (appen omsætter hans udtale til skrift):
Jeg er i gang med at indtale fra telefonen og over til computeren, fordi det er nemmere for
mig, fordi jeg er ordblind.
I hvert rum skal eleverne aflevere en såkaldt notebook, hvor de gør rede for det faglige indhold i rummet, de har været igennem, dvs. med krav om skriftlighed. Også derfor kunne vi frygte, at programmet ville være en særlig udfordring for læse-skrivesvage elever, men vi iagttog ikke generelle tegn på
dette. Denne notebook vurderes af mentoren med enten afvisning (med angivelse af, hvad der skal
forbedres), accept eller accept plus (hvis loggen er særligt god). Hver elev skal aflevere en notebook
pr. rum (dvs. 11 i alt, idet der ikke afleveres notebook i sidste rum).
Det generelle billede er, at der ikke er store forskelle mellem de enkelte elevers afleveringer af disse
notebooks, jf. figur 6. De har alle enkelte notebooks, der afvises, en stor mellemgruppe, der godkendes, og en større gruppe med accept plus. Der kan heller ikke identificeres tydelige forskelle mellem
at-risk-elever og de øvrige. Enkelte elever har lidt flere afviste notebooks og andre lidt flere accept
plus, men der tegnes ikke mønstre på tværs af de to hovedgrupper (at-risk vs. øvrige).
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Figur 6. Vurderinger af elevernes notebooks, opdelt i no-risk og at-risk elever. Ingen tydelige forskelle.
Tilsvarende følger de to grupper hinanden i store træk, hvis vi ser på deres afleveringer over tid og
deres godkendelser, dvs. elevernes notesbooks i løbet af den uge, hvor praktikken blev afviklet, jf. figur 7. Dog bemærkes, at ingen ingen at-risk-elever har afviste notebooks den sidste dag, men grundlæggende følger de to grupper hinanden.

Figur 7. Elevernes afleveringer af notebooks i løbet af praktikken, opdelt i no-risk og at-risk elever. Ingen tydelige forskelle.

Autenticitet og ansvar
I forbindelse med den virtuelle praktik Land Science bliver eleverne sat i en konkret arbejdssituation,
der omhandler data fra virkeligheden. Eleverne skal således arbejde med data fra den virkelige verden (omend i en kompleksitetsreduceret version) og står til ansvar hos en chef samt en kontaktperson. På den måde bliver praktikken en simulering af virkelighed, som lægger stor vægt på oplevelsen
af autenticitet hos eleverne, som selvfølgelig er klar over, at de går i skole for at lære noget. I denne
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forbindelse opererer vi med en forståelse af autenticitet som elevernes oplevelse af en situation, der
ligner situationer fra virkelighedens arbejdsliv, men med nødvendigt fokus på læring, for selvfølgelig
hverken kan eller skal en virtuel praktik i skolen fuldstændigt simulere den virkelige verden. I praktikken som byplanlægger skal eleverne give deres bedste bud på de opstillede wicked problems. Det
kræver således, at eleverne skal have en faglig viden om de aktuelle interessegruppers formål for at
kunne tage konkret hensyn til fordelingsnøglen mellem byzonerne, og samtidig skal de leve op til de
deadlines, der er indlagt (der er afgrænsede mængder af tid til de enkelte opgaver), både for at simulere den virkelige verden, men også i et didaktisk perspektiv for at sikre spillets fremdrift, så eleverne
følger hinanden.
Eleverne giver i flere af de løbende småsamtaler med Dreyøe og/eller Fougt udtryk for, at de er opmærksomme på deadlines, men det er også tydeligt, at de i starten løbende skal mindes om det. Mod
slutningen af spillet knokler eleverne tydeligt for at nå deadlines, og om torsdagen, den næstsidste
dag, fortæller vi dem (som arbejdsgivere), at vi vil bede dem blive en time længere, for at de kan nå
en konkret opgave. Alle elever accepterer dette uden brok. Det er således indtrykket, at eleverne har
accepteret den ‘autentiske ramme’, hvor de er arbejdstagere hos et firma, der skal have løst en opgave, som de har en deadline for hos deres kunde.
Autenticiteten iagttages også ved, at nogle elever taler om, at de arbejder med at forbedre en by, hvor
der bor mennesker, og at det har værdi for dem at hjælpe disse mennesker.
Jamen, jeg er i gang med at ændre kortet her, så de ligesom deler byen op i tre forskellige
slags householdings. Sådan, så store familier godt kan bo herovre, hvor der er en park, og
hvor det bliver et trygt område, sådan, så man godt kan lade sine børn komme udenfor og
lege med de andre børn i nabolaget. Og så har jeg ligesom proppet noget natur herned ved
floden, så floden ikke skulle blive så forurenet. Og så har jeg også lavet et lille bycentrum her
med nogle butikker og sådan noget. Og så er jeg i gang med at lave nogle arbejdspladser og
nogle grønne områder inde i midten af de her tre bydele, sådan så der ligesom også er noget
socialt i de forskellige byer. Og nogle arbejdspladser, så folk ikke skal gå så langt, og det kan
måske godt være med til at gøre hverdagen lidt lettere for beboerne i byen.
Autenticiteten iagttages ligeledes ved, at vi iagttog eleverne som praktikanter i spillets verden føle ansvar for deres interesseorganisation: De ønskede at gøre dem tilfredse:
Ja, jeg er i gang med at lave en byplanlægning over Lowell, hvor du kan lave lidt om i tingene
og sådan noget. Så kan du fx herovre [eleven peger på indikatorværdierne på skærmen, jf.
figur 4 ovenfor] har jeg gjort så der er kommet flere units, der er kommer flere indbyggere i
byen og der er også kommet flere arbejdspladser.
Og netop interesseorganisationernes feedback tillagde de fleste elever stor vægt (eleverne vidste, at
det var Dreyøe, der som mentor gav dem feedbacken, men de talte om deres organisation, ikke om
Dreyøe):
Vi sidder og ændrer i vores by, fordi vi lige har fået feedback fra det, vi lavede tidligere, og så
var der nogle af os, der ikke levede op til kravene. Blandt andet herovre ved nesting sites, der
er Caspers plan ikke levet op, og det vil sige at 5,27 [værdien for nesting sites] det er alt for
meget, det burde være mindre, så der er vi i gang med at finde ud af, hvad det maksimale er,
vi må have.
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Samlet giver pilottesten indtryk af, at eleverne accepterer præmissen om det fiktive firma, de er i praktik hos, og at de føler et ansvar som arbejdstagere. Det iagttages både i deres vilje til at ville arbejde,
men i høj grad også i den måde, de taler sammen og med os på om spillet.

Faglighed
Land Science er et værdifuldt værktøj i arbejdet med nogle af de Fælles Mål, som er opsat for 10.
klasse. Vi vurderer, at Land Science især kan være et bidragende værktøj til at opnå kompetencer inden for de obligatoriske fag i dansk og matematik, tilbudsfaget i fysik/kemi samt valgfagene samfundsfag og naturfag. Derudover er en stærk fordel ved Land Science, at eleverne hele tiden udfordres til at koble denne faglighed med den virkelige verden.
Af danskfaglige mål arbejder eleverne især med kommunikation og argumentanalyse, og opstilling af
egne argumenter stiller krav til first language faglighed (der var mange tosprogede i klassen). Det kan
også være problematisk for at-risk students, etnisk danske såvel som tosprogede, at de faglige tekster i spillet er for lange - en af dem udtaler, at nogle af teksterne er for lange. Men samme elev anvendte som anført en app på telefonen til at indtale de tekster, han vil skrive.
I forhold til matematikfaglige områder, der er mest centrale i Land Science, er ræsonnement og tankegang, modellering, problembehandling og kommunikation.
Den matematiske tankegangskompetence er særdeles relevant for arbejdet i Land Science, og da
den virtuelle praktik per definition er tværfaglig, må man gøre sig selv klar over arten af de spørgsmål
og svar, man forventer er relateret til matematik. Lige såvel som man aktivt og passivt skal kunne
skelne mellem forskellige slags matematiske udsagn og påstande, om noget er baseret på enkelttilfælde eller en formodning. De matematiske ræsonnementer kommer i spil, når disse spørgsmål og
svar konkret skal formuleres og argumenteres for.
Modelleringskompetencen er i spil i arbejdet med at trække virkeligheden fra Land Science ind i matematikken og “gøre matematik på dette”, for efterfølgende at skulle fortolke på de matematiske resultater i forbindelse med den virkelighed som Land Science opstiller. Modelleringskompetencen er også
tæt forbundet med undersøgelsesbaseret undervisning/inquiry-based learning (Dewey, 1916), som er
en tilgang, der understøttes kraftigt af den virtuelle praktik. Matematisk problembehandlingskompetence er ligeledes tæt tilknyttet til arbejdet i Land Science, da dette netop omhandler problemer som
er matematiske af natur, og man som udgangspunkt godt kan se, at der må findes en løsning på,
hvorimod metoden til at løse problemet ikke består af rutinemæssige operationer - og det kendetegner Land Science. Sidst, men ikke mindst, synes kommunikationskompetencen central i arbejdet, da
man her netop skal sætte sig ind i og fortolke andres matematikholdige skriftlige og visuelle udsagn.
Ligeledes skal man selv udtrykke sig på forskellige måder og på forskellige niveauer af teoretisk og
teknisk præcision om matematikholdige anliggender over for forskellige kategorier af modtagere, herunder Maggie, Kira, læreren og andre deltagere i praktikken.
Inden for de naturfaglige mål knytter især undersøgelseskompetencen sig til arbejdet med Land Science. Herunder lærer eleverne især om områderne miljø, naturgrundlag og levevilkår og menneske
og samfund. Interesseorganisationerne, som varetages af de enkelte elever, har indflydelse på, hvilke
beslutninger de tager, hvor det naturfaglige især er i spil for dem, der arbejder med Naturfredningsforeningen. I vores case oplevede vi, at eleverne tog stilling til dette og forsøgte at skabe natur og
grønne områder i byerne.
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Jeg har lavet et kort, hvor jeg sørger for, at der er mere miljø, bedre industri og mindre forurening i området.
Så har jeg ligesom proppet noget natur herned ved floden, så floden ikke skulle blive så forurenet.
Samtidigt udfordres eleverne til at tage stilling til andre interesseorganisationer og er nødsaget til at
balancere prioriteringen af natur med forsøg på blandt andet at skaffe mere handel til byen og øge
industrien. Derudover opnår de1 viden om både energiomsætning og stof og stofkredsløb, som de
skal bruge til at tage stilling til forurening, CO2 udslip og fosforkredsløb. Ligeledes stiller arbejdet med
skildpadder og fuglearten Baltimore Trupialer krav til en basal forståelse af “menneskeskabte påvirkninger af naturens udvikling og biodiversitet” (jf. færdighedsmålet for undersøgelse af natur i naturfag i
10. klasse).
Altså, vi er i gang med at lave en ny plan for at tilgodese de andre interesseorganisationer, for
vi havde jo fået L-CAG [Lowells Sociale Interesseorganisation], det er inden for sådan noget
med at fjerne det, der forurener selve byen. Så vi skulle for eksempel have et lavt antal fosfor,
hvilket er P, men de andre organisationer de har nogle andre mål. Altså de vil gerne have
flere shops, mere salg, flere penge til byen.
Også inden for samfundsfag arbejder eleverne med fagligt relevante problemstillinger, hvor de undersøger mekanismer, der kan skabe flere jobs, men som også indvirker på vandudledning, forurening
og dyreliv, samtidig med at de må forholde sig til den overordnede byplanlægning, hvor menneskene
heller ikke skal have for langt på arbejde (mere transport). På den anden side skal de også have
grønne områder i nærheden, og endelig skal de have indkøbsmuligheder:
Så har jeg også lavet et lille bycentrum her med nogle butikker og sådan noget. Og så er jeg i
gang med at lave nogle arbejdspladser og nogle grønne områder inde i midten af de her tre
bydele, sådan så der ligesom også er noget socialt i de forskellige byer. Og nogle arbejdspladser så folk ikke skal gå så langt, og det kan måske godt være med til at gøre hverdagen
lidt lettere for beboerne i byen.
Pilottesten indikerer således, at Land Science i høj grad lever op til relevante faglige mål for 10.
klasse, og at eleverne arbejder med disse fagligheder.

Spændet mellem autenticitet og faglighed: Mentoren og læreren
Spændet mellem faglighed og autenticitet er central i Land Science. På den ene side arbejder eleverne som praktikanter i en simuleret virkelig verden forankret i en konkret og virkelig by i USA. På
den anden side arbejder eleverne som elever, der skal lære (skolefaglighed). På den måde opstår der
et interessant spænd mellem det autentiske og skolefagligheden.
Eleverne arbejder med naturvidenskabelige modeller, der viser forurening, redepladser, vandudledning, handel, antallet af jobs og boliger, men disse modeller repræsenterer en virkelig verden, den
konkrete by, som eleverne skal relatere sig til. De skal altså anvende fagligheden til at løse en konkret, virkelighedsnær opgave, hvor de både arbejder for at lære og for at løse.
Mentoren spiller en vigtig rolle her, fordi han skal understøtte denne balance, og læreren skal tilsvarende sikre klasserummets læring. Mentor og lærer har altså fundamentalt forskellige roller i denne
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praktik. Læreren har et læringssigte med sit arbejde i Land Science, da hans hovedformål er at skabe
indsigt og dermed faglighed inden for de forskellige faglige områder, der arbejdes med. På den anden
side er mentorens rolle primært pragmatisk, hvor der sørges for at man får løst den konkrete opgave
og dermed er tættere tilknyttet virkeligheden end skolen.
I perioder var denne rollefordeling uklar for både mentor, observatør og lærer. Pilottesten indikerer
derfor et behov for tydeligere at italesætte en ansvarsfordeling mellem lærer og mentor.

Lokalisering
Et centralt problemfelt for forskergruppen bag Land Science i den danske version var at undersøge,
hvorvidt den amerikanske lokalisering havde betydning for elevernes arbejde, idet data fra USA som
anført indikerer, at lokaliseringen indvirkede negativt på de elever i staten Maine, der har arbejdet
med forløbet, sammenlignet med elever i Massachusetts (hvor Lowell ligger).
Pilottesten på Amager 10 giver dog ingen anledning til bekymring herom, snarere tværtimod: Det er
nærmest entydigt, at ingen elever udtrykker sig negativt om den lokale amerikanske kontekst, praktikken foregår i - de fremhæver den som noget positivt (sjovt med indblik i USA)
Interviewer: Du er i gang med at arbejde med det her forløb Land Science, hvor du arbejder
med en amerikansk by, der hedder Lowell. Betyder det noget for dig, at det er en by, du ikke
rigtigt kender? Skulle det have været i Danmark?
Elev: Nej, det betyder faktisk ikke noget.
og
Elev: Ikke som sådan faktisk, fordi når jeg var i gang inde her på mappen, så minder faktisk
også rigtigt meget om Danmark, for jeg har lavet sådan nogle fabrikszoner, som minder lidt
om Nordhavn og lignende, mens der så også er nogle bydele rundt omkring. Så det ville ikke
gøre en forskel.
og
Elev: Måske er det mest sjovere bare på en måde at lave en by, du ikke kender.
En enkelt elever italesætter dog, at det måske havde været sjovere, hvis det var på Amager:
Elev: Jeg tror det ligesom ville være lidt sjovere måske, hvis man ligesom vidste, hvad det
var, vi havde at gøre med. Hvis det fx var på Amager, så vidste man ligesom, nå ja det er jo
dernede, og så kunne man jo gå derned. Man vidste ligesom, hvad der var til at starte med i
stedet for, at man bare ser en masser farver, ikke.
Betydningen af lokaliseringen, som de amerikanske data viste, afvises således i nærværende pilotafprøvning, og der er ingen grund til at antage, at den manglende lokalisering har betydning for elevernes udbytte.

User Experience
I arbejdet med Land Science møder eleverne et grafisk interface, som samler en mailbox og forskellige programmer og ressourcer relateret til byplanlæggeres arbejde. Dette værktøj er en essentiel del
af praktikken og opleves som strukturerende og samlende for eleverne. Denne strukturerer således
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de papirer og ressourcer, som de laver og har tilgængelige. Selve designet udtrykker eleverne dog lidt
forbehold overfor, særligt ift. at det kan opfattes som kedeligt, da der mangler farver. Dette ‘lidt kedelige design’ kan dog opfattes som en del af en professionalisme, som i virkeligheden vil kendetegne
en virksomhed, der arbejder med byplanlægning, hvor der vil være mere fokus på brugsværdi end på
brugervenlighed og brugsoplevelse.
Eleverne giver dog udtryk for, at der godt måtte ske mere i interfacet, ligesom de adspurgte efterlyser
videoer, der viser dem den virkelige by, Lowell.
Interviewer: Ville det have hjulpet jer, hvis i fx havde en video over, okay sådan her ser Lowell
ud?
Elev: Ja det tror jeg, det ville i hvert fald få tempoet lidt op at køre, i forhold til at man kan hurtigt gå træt i det med bare at skulle sidde og ændre farver. Hvis der var lidt flere features, ville
det måske blive lidt mere interessant.
Som det udtrykkes i ovenstående citat er denne strukturering af indholdet ikke kun en hjælp, da man
også som elev vil opleve at skulle sortere i information. Dette er endnu et aspekt, som medvirker til, at
den virtuelle praktik er tættere på virkeligheden. Dog udtrykker flere elever, at brugerfladen hindrer en
del af den immersive oplevelse, da svarene fra Maggie, og til dels Kira, kan opfattes som ‘robotagtige’. Kira opfattes dog ikke ligeså robotagtig, da det kun er nogle af Kiras svar, som er forprogrammeret. De resterende er konkret skrevet af mentoren.
Visuelt kunne videoer integreres (og det ville være forholdsvist uproblematisk), mens det ‘robotagtige’,
eleverne opfatter i visse forudprogrammerede vurderinger og mails, nok umiddelbart er svært at gøre
noget ved, fordi spillet er programmeret, som det er, og fordi der er behov for at lette mentorens arbejde - især hvis samme mentor styrer flere spil på samme tid.
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Konklusion
Pilottesten på Amager 10 gik over al forventning. Vi havde en forventning om, at den manglende lokalisering kunne have negativ indvirkning på elevernes arbejde pga. data herom fra USA, men ingen
elever gav udtryk for at det var et problem. Enkelte anførte, at det kunne være fedt med Amager, men
de mente ikke, at det havde betydning.
Tilsvarende oplevede vi 13 engagerede elever, herunder også fire at-risk-elever, som knoklede på i
en uge for at gennemføre spillet. Vi oplevede en begejstret lærer, som så sine elever knokle mere på,
end i den ’sædvanlige undervisning’. De amerikanske data gav anledning til at forvente, at at-risk-elever ville klare sig bedre end øvrige elever, men de kvalitative data gav ingen indikationer herpå, måske også fordi vi har arbejdet med en lille sample size. Land Science i sin danske version fungerede i
pilotafprøvningen fint for alle deltagende elever.
I spillet møder skolefaglighed og autentisk arbejde hinanden, og den præmis har eleverne tilsyneladende accepteret. Der er dog i perioder for store læsemængder for svage læsere, men det kan afhjælpes af forskellige programmer, ligesom eleverne med skrivevanskeligheder kan anvende egnede
apps i den skriftlighed, som er en nødvendig del af arbejdet i praktikken.
Eleverne accepterer også præmissen om Maggie og Kira, men kritiserer også de til tider robotagtige
svar og vurderinger, de får. Især elevernes oplevelse af meningsfuldhed træder frem.
På baggrund af ovennævnte pilottest kan vi anbefale Land Science til 10. klasse i Danmark.
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