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1. Indledning 

1.1 Formål 

Formålet med denne undersøgelse er at undersøge, hvad der er vigtigt for en biologilærer i 

gymnasiet, når vedkomne tager ud af huset til museer, zoo eller forskningsinstitutioner. De 

institutioner, jeg vil se på i denne undersøgelse, tilbyder formidling af deres område til 

gymnasieelever. Jeg vil endvidere undersøge, hvilke overvejelser gymnasielærerne har i 

planlægningen af ud-af-huset besøg ved en formidlingsinstitution, hvordan ud-af-huset bliver passet 

ind i undervisningen på gymnasiet. Desuden vil jeg undersøge, hvor stor betydning det har, at 

formidlingsinstitutionen tilbyder ressourcer i form af materiale til før- og efterbehandling af ud-af-

huset besøget. 

For at undersøge dette vil jeg benytte mig af kvalitative undersøgelses metode, hvor jeg både 

interviewer formidlingsinstitutionerne, der tilbyder forløb til ud-af-huset aktiviteter, og de 

gymnasielærer, der har besøgt disse formidlingsinstitutioner. Formålet med at lave interview med 

både formidlingstjenesterne og gymnasielærerne er at undersøge, hvordan gymnasielærerne bruger 

disse tilbud i deres undervisning. Hvilken betydning materialer til før- og efterbehandling har, samt 

hvad der gør et tilbud mere attraktivt. Samt hvilken tilgang formidlingstjenesterne har til 

gymnasiemålgruppen. 

Det er gymnasielærerne, der oftest tager beslutningerne omkring ud-af-huset aktiviteter. I opgaven 

vil fokusset være på de overvejelser, der er omkring det at tage på ud-af-huset besøg ved en 

formidlingsinstitution. Desuden vil jeg i opgaven komme ind på anvendeligheden af besøget i 

forhold til undervisningen i gymnasierne. Samt hvordan viden om før- og efterbehandling, 

undervisningsplaner og elevernes generelle niveau kan være behjælpelig for 

formidlingsinstitutioner i deres planlægning af tilbud. Endvidere vil jeg i opgaven komme ind på, 

hvordan materiale udviklet af formidlingsinstitutionen kan give lærerne et indblik i, hvad forløbene 

indeholder, og derved hjælpe dem i at integrere besøget som en del af deres undervisning.  

 

1.2 Problemstillinger 

Hvad er vigtigt for en gymnasielærer i planlægningen af et ud-af-huset besøg?  

Hvilke ting oplever formidlingsinstitutionerne er vigtige for gymnasielærerne ved et besøg på 

formilingsinstitutionen?  

Hvilken betydning har det at gymnasielæreren kan se detaljer om forløbet på 

formidlingsinstitutionens hjemmeside? 

Hvilken betydning har det at formidlingsinstitutionerne tilbyder materialer til før- og 

efterbehandling af forløb? 
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1.3 Begrebsdefinering 

Det uformelle læringsmiljø - formel og uformel læring 

Det uformelle læringsmiljø er et meget bredt begreb, der omfatter alle de læringssituationer, der er 

udenfor det etablerede uddannelsessystem. Den formelle læring er den læring, der foregår i 

klasseværelset, mens uformel læring kan foregå mange steder som for eksempel på museer, 

zoologiske haver, naturhistoriske museer og forskningscentre. Uformel læring er derfor et bredt 

område, der også indeholder ud-af-huset aktiviteter i skolen. I skolen kan den uformelle læring 

gøres til en del af den formelle læring. Det er den slags uformel læring, der foregår, når eleverne 

tages ud af deres vante rammer i klasseværelset og besøger et forskningscenter, et museum eller en 

zoologisk have. Så set fra den anden side kan man se ud-af-huset aktiviteter, som formel læring i et 

uformelt miljø. Jeg vælger i denne opgave at benytte mig af Hofstein & Rosenfeld’s (1996) hybrid 

definition af uformel læring som kan foregå i formelle læringsmiljøer (skoler) og i uformelle 

læringsmiljøer (museer, zoologiske haver, osv.). Desuden ser formidlingsinstitutionerne i denne 

undersøgelse sig selv som værende en del af det uformelle læringsmiljø. 

Ud-af-huset aktiviteter og formidlingsinstitutioner 

Dette speciale omhandler aktiviteter i det uformelle læringsmiljø, og for gymnasielærerne 

omhandler det, der går ind under ud-af-huset aktiviteter. I de ud-af-huset besøg, som 

gymnasielærerne har foretaget i denne undersøgelse, kan det samtidig ses, som formel læring i et 

uformelt miljø. Ud-af-huset aktiviteter dækker for gymnasielæreren, over de situationer hvor 

gymnasielæreren planlægger at tage en klasse med ud af den traditionelle undervisning. Disse ud-

af-huset besøg kan være besøg ved zoologiske haver, museer osv., men det dækker også over for 

eksempel feltekskursioner. Altså dækker det over alle aktiviteter udenfor skolens område. I denne 

undersøgelse undersøger jeg dog kun aktiviteter ved institutioner, der tilbyder ud-af-huset forløb til 

gymnasiet. 

Ud-af-huset aktiviteter er set fra lærerens perspektiv og derfor vil jeg bruge dette udtryk i 

sammenhæng med lærerne. Begrebet er dog ikke præcist nok til at beskrive de institutioner, der 

besøges i denne undersøgelse. Randers Regnskov er en tropisk zoologisk have, Steno Museet er et 

museum og AU Foulum er en forskningsenhed, som har formidling til bl.a. gymnasieelever. Det er 

meget forskellige institutioner, der er med i denne undersøgelse. Fællestrækkene for de 

institutioner, der er med i denne undersøgelse, er, at de tilbyder organiserede forløb til 

gymnasiemålgruppen. Derfor har jeg valgt at betegne dem samlet som formidlingsinstitutioner. 

 

1.4 Rammer for ud-af-huset aktiviteter i gymnasiet 

I forbindelse med ud-af-huset aktiviteter er tidspres ofte angivet som en begrænsende faktor 

(Anderson et al. 2006). Tidspres kan være i forhold til opfyldelse af læreplanen, praktiske hensyn til 

gennemførsel af besøget og tid til at planlægge besøget. 
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Der er i alle gymnasiets fag en opdeling i niveauer, hvor der er forskellige krav i omfang og dybde 

til henholdsvis A-, B- og C-niveau i gymnasiet. Typisk hører der 325 timer til et A-niveau fag, 200 

timer til et B-niveau fag og 75 timer til et C-niveau fag (http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-

uddannelser/Fakta-om-gymnasiale-uddanelser/Kort-om-de-gymnasiale-

uddannelser/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF08/Fakta/080201_faktaark_stx.ashx).  

De danske gymnasier udbyder alle tre niveauer i faget biologi, derfor er det forskelligt alt efter 

niveau, hvor mange timer en biologilærer i gymnasiet har til rådighed i undervisningen. Et ud-af-

huset besøg kan være tidskrævende i mange henseende, det kræver tid at planlægge et besøg i 

forhold til det faglige indhold og de praktiske ting omkring besøget. Det tidsmæssige perspektiv i 

selve besøget på formidlingsinstitutionen afhænger af transporttid, og hvilken type besøg det er. 

Laboratorieforløb vil oftest tage længere tid end for eksempel rundvisninger og besøg af 

udstillinger. 

Indholdet i biologiundervisningen på de tre niveauer kan ses i læreplanerne for de pågældende 

niveauer. 

”Ved at sammenligne indholdet i de tre læreplaner vil det fremgå, at man kan arbejde med 

de samme temaer på alle tre niveauer, men dybden og bredden i behandlingen af temaerne 

bliver forskellig alt efter, om temaet læses på C, B eller A-niveau.” 

(http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF13/130716_STX_Biologi_C.ashx) 

I fagets identitet lægges der vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, samspillet med naturen og det 

almendannende i biologien. Feltundersøgelser er en del af alle tre niveauer, hvor der er en 

progressiv udvikling i omfang i forhold til niveau. I undervisningsministeriets vejledning til 

læreplaner anbefales en varieret undervisning og inddragelse af eksperter, hvilket ud-af-huset besøg 

kan være en del af.  

Ud fra et tidsmæssigt perspektiv vil der være større mulighed for at tage på ud-af-huset besøg i A-

niveau biologiundervisningen end, der er i C-niveau undervisningen. Derfor vil man formentligt 

prioritere små feltundersøgelser i nærområdet frem for mere tid- og transportkrævende besøg på 

formidlingsinstitutioner. Biologi B ligger tidsmæssigt og fagligt mellem A- og C-niveau.  

Der skal ifølge læreplanen dækkes en mængde kernestof og supplerende stof. Der skal læres om 

fagets identitet og metode i undervisningen. Dette læres blandt andet gennem eksperimentelt 

arbejde, der i biologiundervisningen skal cirka have et omfang, der svarer til 20 pct. af fagets 

uddannelsestid. Ved at tilrettelægge undervisningen tematisk kan flere krav tilgodeses på samme 

tid. Det er derfor relevant, at ud-af-huset besøget dækker et eller flere af de områder i læreplanen. 

I de didaktiske principper i læreplanerne for biologi fremgår det at 

”Udadrettede aktiviteter indgår i undervisningen.” Læreplan Biologi C 

 

”Udadrettede aktiviteter, herunder samarbejde med eksterne parter, indgår i 

undervisningen.” Læreplan Biologi A og B 

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil14) 

http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fakta-om-gymnasiale-uddanelser/Kort-om-de-gymnasiale-uddannelser/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF08/Fakta/080201_faktaark_stx.ashx
http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fakta-om-gymnasiale-uddanelser/Kort-om-de-gymnasiale-uddannelser/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF08/Fakta/080201_faktaark_stx.ashx
http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fakta-om-gymnasiale-uddanelser/Kort-om-de-gymnasiale-uddannelser/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF08/Fakta/080201_faktaark_stx.ashx
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF13/130716_STX_Biologi_C.ashx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil14
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Udadrettede aktiviteter i biologi (i enkelte skemablokke, på en- eller flerdages ekskursioner eller på 

studierejser) kan være:  

 Feltarbejde med iagttagelse og indsamling af data og materiale, som giver eleverne 

erfaringer og oplevelser i naturen  

 Studiebesøg på virksomheder og institutioner samt besøg hos organisationer, enkeltpersoner 

o.a.  

 Praktikophold på virksomheder og institutioner  

 Inddragelse af gæstelærere  

 Interviews med personer uden for skolen 
 

1.5 Specialets opbygning 

Besvarelsen af mine forskningsspørgsmål vil ske gennem følgende afsnit. Den første del af specialet 

vil give indsigt i forskningen omkring emnet og den brugte metode. Den efterfølgende del vil sigte 

mod at besvare forskningsspørgsmålene. Nedenstående er en oversigt over indholdet i de følgende 

afsnit. 

Kapitel 2 indleder dette speciale ved at præsentere formidlingsinstitutioner, der har deltaget i denne 

undersøgelse. Afsnittet er med til at skabe en forståelse for formidlingsinstitutionernes ved kort 

beskrive deres historie og baggrund. 

Kapitel 3 er en redegørelse for litteraturen, som er skrevet indenfor dette emne. Det er 

hovedsageligt udenlandsk litteratur, der vil blive inddraget i dette afsnit. 

Kapitel 4 er en beskrivelse af metoden anvendt i denne undersøgelse. Her begrundes nogle af de 

valg og overvejelser, jeg har gjort i forhold til metoden. Herunder vil jeg også begrunde forløbet 

med de udførte interviews. Ligeledes vil jeg beskrive, hvordan den videre behandlingen af den 

indsamlede empiri og databearbejdning er foregået. 

Kapitel 5 består af en præsentation af de opnåede resultater af det empiriske materiale, der kan 

besvare mine forskningsspørgsmål. Først vil formidlingsinstitutionerne blive gennemgået hver for 

sig. Derefter vil resultaterne af gymnasielærerinterviewene blive gennemgået efter temaer. 

Kapitel 6 er en diskussion af resultaterne, og hvilken betydning, det har for formidlingsinstitutioner 

og gymnasielærernes ud-af-huset aktiviteter. Endvidere vil jeg diskutere metoden og udførelsen af 

studiet, samt hvilke styrker og svagheder, denne metode har givet studiet. 

Kapitel 7 er en præsentation af den endelige konklusion, som svar på forskningsspørgsmålene. 

Herefter følger et resume af specialet på dansk og engelsk, litteraturliste og bilag.  
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2. Præsentation af formidlingsinstitutioner 

I min undersøgelse indgår tre formidlingsinstitutioner. De tilbyder alle tre forløb til 

gymnasiemålgruppen, men er meget forskellige i tilgangen til og udbuddet af forløb. For at forstå 

den enkelte formidlingsinstitutionen er det vigtigt at vide lidt om den enkelte institutions baggrund. 

 

2.1 Randers Regnskov 

Randers Regnskov opfatter sig selv som en zoologisk have, der har fokus på dyr og planter, der 

lever i det tropiske område. Randers Regnskov åbnede for publikum 13. juni 1996, og har siden 

vokset sig større. Randers Regnskov er en selvejende institution, der er drevet af fonden for Randers 

Regnskov. Udstillingerne i Randers Regnskov er delt op så regnskoven fra kontinenterne Afrika, 

Asien og Sydamerika præsenteres i hver deres kuppel. I kuplerne forsøger man i Randers Regnskov, 

at give en totaloplevelse ved at mange af dyrene går frit 

rundt i kuplen og man tilstræber et naturtro 

regnskovsmiljø (http://www.regnskoven.dk/bag-om/om-

randers-regnskov/). Skoletjenesten ved Randers 

Regnskov har traditionelt fokuseret mest på 

folkeskolemålgruppen, men oplever en stigende 

interesse fra gymnasiemålgruppen. 

 

 

  

http://www.regnskoven.dk/bag-om/om-randers-regnskov/
http://www.regnskoven.dk/bag-om/om-randers-regnskov/
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2.2 Steno Museet 

Steno Museet åbnede på sin nuværende lokalitet den 25. marts 1994. Historien går dog længere 

tilbage for museet, da det opstod som en sammenslutning af to mindre museer. Steno Museet er en 

del af science museerne, der også indbefatter Ole Römer observatoriet og væksthusene. Museerne 

er samlet som en enhed under Science and Technology ved Aarhus Universitet. På årsbasis er ca. 

1/3 af alle besøgende skoleelever. Steno Museet har forløb til både folkeskoler og gymnasier, hvor 

mange af forløbene kan besøges med flere fag i fokus. Skoletjenesten ved Steno Museet tilbyder 

forløb til aldersgrupperne 0.-3 kl., 4.-6. kl., 7.-10. kl. og stx/htx. Hovedparten af tilbuddene er til 4.-

6. kl., 7.-10. kl. og stx/htx, da forløbene har samme temaer i forskellig sværhedsgrad, bliver 

forløbene ofte udviklet til 7.-10. kl. Steno Museet er et naturvidenskabeligt museum og er 

beliggende i Aarhus universitets park. Steno Museet har udstillinger, der viser natur- og 

lægevidenskabens udvikling. De henvender sig til flere forskellige af gymnasiets fag, og er derfor 

ofte brugt i forbindelse med almen studieforberedelse (AT) forløb 

(http://www.stenomuseet.dk/skoletj/). 
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2.3 AU Foulum 

AU Foulum er en forskningsenhed under Aarhus Universitet, hvor der forskes i fødevarer og 

jordbrug. AU Foulum er en del af Aarhus Universitet, men er beliggende i Foulum ved Viborg. De 

beskæftiger ca. 600 mennesker, hvilket omfatter forskere, studerende, dyrepasser, 

landbrugsmedarbejdere og administrative medarbejdere. De formidler landbrugsvidenskab gennem 

programmet ”Forsker for en dag”, hvilket har eksisteret siden 2001. Tilbuddet ”Forsker for en dag” 

retter sig primært mod deres hovedmålgruppe, 

som er gymnasieniveauet. Under ”Forsker for en 

dag” tilbyder AU Foulum ca. 15 

undervisningsforløb, der kan anvendes i flere 

forskellige fag (http://dca.au.dk/om_dca/besoeg-

os/besoeg_foulum/). 
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3. Litteraturreview 

I dette afsnit vil jeg give et overblik over den eksisterende forskning i ud-af-huset aktiviteter. Jeg vil 

komme ind på det kognitive og det affektive udbytte, det er muligt at opnå ved ud-af-huset 

aktiviteter. Jeg vil se på, hvordan man kan optimere det faglige udbytte af et ud-af-huset besøg. 

Herunder er det især materialer til før- og efterbehandling jeg vil beskæftige mig med. Herefter vil 

jeg lave en gennemgang af The Contextual Model. Endeligt vil jeg komme ind på struktureren i 

forskellige typer af ud-af-huset aktiviteter, der findes ved formidlingsinstitutioner. 

I min gennemgang af litteraturen om ud-af-huset aktiviteter er det hovedsageligt udenlandsk 

litteratur, jeg benytter mig af. I den forbindelse har jeg været opmærksom på, om forholdene 

omkring ud-af-huset besøgene er sammenlignelige med danske forhold. En del af den udenlandske 

forskning er undersøgelser af yngre målgrupper end gymnasiemålgruppen, som jeg har beskæftiget 

mig med. Forskningen omkring en yngre målgruppe er dog relevant i forhold til, at der i udlandet 

ofte er et større eksamenspres og fokus på curriculum. Ved samtidig at være opmærksom på, at 

formålet for ud-af-huset aktiviteterne skal være rettet mod det faglige og dermed have det som 

eksklusionskriterium, når det sociale aspekt har været målet med ud-af-huset aktivitet. Ved at tage 

højde for formålet i undersøgelserne af yngre målgrupper kan resultaterne fra udenlandsk forskning 

godt overføres til danske gymnasieforhold. 

 

3.1 Udbyttet af ud-af-huset aktiviteter 

Der er mange aspekter, der skaber oplevelsen på en formidlingsinstitution. Det er alt fra 

formidlingsinstitutionen, omgivelserne, formidleren, klassedynamikken, motivation og den rolle 

læreren indtager. En stor del af forskningen i ud-af-huset aktiviteter har koncentreret sig om at 

identificere, i hvor høj grad ud-af-huset aktiviteter bidrager til læring. Fokus har tidligere især været 

på det kognitive udbytte af ud-af-huset aktiviteter i forhold til den formelle undervisning i skolen. 

Gennem tiden har man målt udbyttet af ud-af-huset aktiviteter op mod læringsudbyttet i 

undervisningen i skolen (DeWitt & Storksdieck 2008). Nu er fokus gået mod at se ud-af-huset 

aktiviteter, som et supplement til den formelle undervisning i skolen, der kan bidrage til læring på 

andre måder end den formelle undervisning (Anderson et al. 2006). Det kan være svært at måle det 

faglige udbytte af ud-af-huset aktiviteter og det varierer meget, hvor stort udbyttet er af ud-af-huset 

aktiviteter (Henriksen & Jorde 2001; Hauan & Kolstø 2014). 

Studier har vist, at elever kan huske ud-af-huset aktiviteter lang tid efter, så det giver læreren 

mulighed for at trække på erfaringer fra ud-af-huset besøg i en læringssituation, hvor erfaringer fra 

ud-af-huset besøget passer ind (Rennie & McClafferty 1995). 

Det faglige udbytte er dog ikke den eneste grund til, at lærere bruger tid på at tage ud-af-huset. Det 

sociale aspekt af ud-af-huset aktiviteter skal ikke undervurderes, da det kan have en vigtig rolle for 

læringsudbyttet (Wellington 1990). Ud-af-huset aktiviteter giver læreren mulighed for at præsentere 

det faglige stof på andre måder, hvilket kan øge udbyttet hos de elever, der ikke er så stærke 

bogligt, idet elever lærer på forskellig vis (Hofstein & Rosenfeld 1996). Kisiel (2005) fandt, at 
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lærerne begrundelser for at tage ud-af-huset var at skabe sammenhæng med læreplanen, at opnå en 

oplevelse af læring, at skabe motivation og interesse for emnet, at lave et skift i rammer og rutiner, 

at give nye oplevelser for eleverne, og som glæde og belønning for eleverne. De begrundelser, for at 

tage ud-af-huset, som er nævnt hos Kisiel (2005) er begrundelser, der forholder sig til elevernes 

udbytte af ud-af-huset besøg. Læreren kan desuden have sine egne personlige grunde til at tage ud-

af-huset. Formidlingsinstitutionerne kan hjælpe læreren med at belyse emner, som læreren ikke selv 

er så faglig funderet i og lave aktiviteter, det ikke ville være muligt at lave hjemme på skolen. 

Læreren kan også være motiveret for at besøge en bestemt formidlingsinstitution, fordi læreren selv 

synes, det ville være spændende at besøge formidlingsinstitutionen (Hyllested 2007). Det er vigtigt, 

at være opmærksom på at lærerne kan have flere begrundelser for at tage ud-af-huset, og der ofte 

ikke kun er et formål med det enkelte ud-af-huset besøg.  

Det er den enkelte lærer, der står med hovedansvaret for udbyttet af ud-af-huset aktiviteter, da det er 

læreren, der står med de fleste beslutninger for ud-af-huset aktiviteten (Luehmann & Markowitz 

2007). De valg læreren står overfor er blandt andet valg af formidlingsinstitutionen, der ligger 

rammen omkring besøget, valg af forløb og valg omkring, hvordan forløbet skal indgå i 

undervisningen på skolen. Disse valg har betydning for læringsudbyttet af ud-af-huset besøget. 

Rennie & McClafferty 1995 anbefaler, at læreren besøger stedet inden besøget med klassen. Ved at 

besøge formidlingsinstitutionen inden selve ud-af-huset besøget vil læreren være bedre bekendt 

med formidlingsinstitutionens emner, udstillinger og muligheder. Informationer om 

formidlingsinstitutionen vil gøre læreren bedre i stand til at kunne tilpasse ud-af-huset besøget i 

undervisningen. En del af den information læreren kan få ved et besøg kan i dag findes på 

internettet, hvilket vil gøre det mere tidsbesparende for læreren. 

Før- og efterbehandling af ud-af-huset besøg 

Ved et besøg på en formidlingsinstitution, hvor man ønsker, at eleverne får et fagligt udbytte, har 

undersøgelser vist, at der er et øget fagligt udbytte, hvis eleverne er forberedte og der følges op på 

aktiviteterne efter besøget. Forberedelse før besøget kan være af forskellig karakter, det er især at 

eleverne er fagligt forberedte på ud-af-huset besøget (Orion & Hofstein 1994). Det kan dog også 

have betydning, at eleverne er forberedte i en mere praktisk forstand, eksempelvis at eleverne ved, 

hvor de skal være og kender programmet for besøget. Grunden til dette er, at usikkerhed om 

praktiske ting kan tage fokus væk fra det faglige. Samtidig er det vigtigt, at læreren har 

videreformidlet formålet til eleverne, og dermed lavet en forventningsafstemning af ud-af-huset 

aktiviteterne (McLoughlin 2004). 

Desuden kan en efterbehandling af et ud-af-huset besøg forstærke læringen, da læring er en 

kontinuerlig proces. Ved at efterbehandle den opnåede viden forstærkes den, samtidig kan begreber 

uddybes og den nye viden kan sættes ind i nye kontekster. Ved efterbehandling har læreren 

mulighed for at opdage eventuelle misforståelse eller alternative fortolkninger af eksempelvis 

naturvidenskabelige begreber, der kan være opstået eller udledt af ud-af-huset besøget (Anderson et 

al. 2000). 
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I selve forberedelsen er det vigtigt at lave et link mellem besøget og arbejdet i klasseværelset for at 

få et optimalt kognitivt udbytte af besøget (Rennie & McClafferty 1995, McLoughlin 2004), da det 

hjælper i processen af at forstå meningen af koncepter. 

Hvis formidlingsinstitutionen tilbyder materialer, hvor der er taget højde for lærernes behov og 

rammer, så kan materialerne være med til en bedre udnyttelse af de muligheder, der er for læring i 

ud-af-huset sammenhænge (DeWitt & Osborne 2007). 

Kisiel (2012) fandt, at især nye lærere var glade for få hjælp i form af materialer til før- og 

efterbehandling fra formidlingsinstitutionerne. For at gøre det nemmere for lærerne at passe ind i 

skolernes undervisning anbefales det, at formidlingsinstitutionerne er opmærksomme på skolernes 

curricula (Henriksen & Jorde 2001; Dewitt & Storkdieck 2008). 

Et ud-af-huset besøg kan have meget forskel i struktur, det kan spænde fra meget løst til meget 

bundene opgaver. Det kan være helt løst strukturerede, hvor elever slippes løs og selv bestemmer, 

hvad de vil se. Der kan også være en helt struktureret dagsorden for besøget, hvilket kan ses i flere 

forskellige udformninger, som rundvisninger, foredrag eller øvelsesvejledninger. Det anbefales i 

litteraturen, at forløbet er struktureret, men der samtidig er en vis grad af frit valg for eleverne. 

Struktureren er med til at eleverne får set det de skal, mens det at eleverne har en grad af frit valg er 

med til at øge motivationen til at lære (Rennie & McClafferty 1995; Bamberger & Tal 2007). Altså 

en mellemting mellem struktur og frit valg, men dette kan også være delt så en del er struktureret, 

mens der samtidig er tid til eleverne selv kan udforske. 

 

3.2 The Contextual Model 

”The system has to be considered as a whole. So we try to use conceptual models, which are 

a sort of hypothesis of what may be happening.” Edward de Bono i Falk & Dierking 2000. 

The Contextual Model of learning er en model for læring i ”free-choise”-rammer, den giver et 

indblik i hvor mange elementer, der er spiller ind på læring i museumsmiljøer
1
. Den er fremsat i 

”Learning from Museums” af Falk & Dierking (2000). 

Strukturen i The Conceptual model gør det ikke nemmere at forstå kompleksiteten i læring, men 

giver et overblik over, hvilke elementer der kan være vigtige for læring i ud-af-huset 

sammenhænge. 

Modellen oplister nogle områder, der har effekt på læringen i et museumsmiljø. Undersøgelser 

viser, at det er forskelligt, hvor meget vægt de forskellige punkter har, samtidig er der ikke et punkt, 

der er afgørende for læring i et museumsmiljø (Falk & Storksdieck 2005). 

Den besøgendes læring bliver beskrevet som en interaktion mellem tre kontekster, den personlige, 

den sociale og fysiske. 

                                                           
1
 I denne sammenhæng referere betegnelsen museum til både museer, zoologiske haver, akvarier, science centre osv. 
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Til de tre kontekster er der 12 underpunkter. Jeg vil i det følgende først uddybe punkterne og 

derefter komme ind på sammenhængen med ud-af-huset besøg til institutioner. 

 

Figur. 1 oversættelse af punkter fra Falk & Storksdieck 2005 

 Den personlige kontekst er summen af den enkelte persons erfaringer, tidligere opnået 

viden, motivation og interesse. Følelser er vigtig for læring  

 Den sociale kontekst interaktioner mellem mennesker  

 Den fysiske kontekst er de fysiske rammer omkring besøget, hvilket indebærer 

bygningernes arkitektur, omgivelser, design af udstillinger, orientering og overblik. 

The Contextual Model i en ud-af-huset sammenhæng. 

Mange af faktorerne i The Contextual Model er under lærerens kontrol, hvilket gør at læreren kan 

være med til at afgøre værdien af ud-af-huset besøget. 

Der er mange ligheder mellem The Contextual Model of learning og læring ved ud-af-huset besøg. 

Ved at kigge på denne model er det muligt, at være opmærksom på, hvor potentialet for læring kan 

være, idet den underbygges af undersøgelser af ud-af-huset aktiviteter. 

Modellen er en model for ”free-choise” læring i en museumskontekst, i forbindelse med ud-af-huset 

aktiviteter er besøget næsten aldrig bestemt af eleverne selv. Som nævnt tidligere viser 

undersøgelser, at i ud-af-huset sammenhænge er det faglige udbytte størst, når besøget er en 

mellemting mellem at være et struktureret besøg, men hvor eleverne stadig har en grad af ”free-

choise” og kontrol (Rennie & McClafferty 1995; Bamberger & Tal 2006). Grunden til, at free-

choise” skulle øge det faglige udbytte, er at ved en øget kontrol over situationen, vil det give et øget 

ejerskabsforhold og dette ofte øger motivationen. 

Personlige 

• motivation og 
forventninger 

• forhåndsviden 

• forudgående 
oplevelser 

• forudgående 
interesse 

• valg og kontrol 

Sociale 

• formidling i gruppen 

• formidling fra andre 
udenfor den 
umiddelbare gruppe 

Fysiske 

• advance organizers 
(skilte, oversigtskort) 

• orintering i det 
fysiske rum 

• arkitektur og 
omgivelser 

• design og display af 
udstillinger og 
program 

• efterfølgende 
forstærkning af 
oplevelsen 
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The Contextual Model tager udgangspunkt i det enkelte individ. For at gøre The Contextual Model 

gældende for en gruppe af personer, der skal se den samme udstilling og få et nogenlunde ligeligt 

fagligt udbytte, er det så vidt muligt vigtigt at eleverne har et nogenlunde ens udgangspunkt, dette er 

dog kun muligt på nogle af punkterne. 

”Learning requires building upon prior knowledge with additional information and 

experiences.” s. 27 (Falk & Dierking 2000) 

Ved at eleverne er velforberedte vil det være muligt at bygge videre på det under ud-af-huset 

besøget bidrager med af læring. 

At opnå viden er en kontinuerlig proces, der forstærkes ved anvendelse af opnået viden. Viden kan 

opnås på flere måder, og ved at anvende den nye viden i forskellige sammenhænge er det muligt at 

få en bedre forståelse for emnet. 

”Learning always involves such constant assembly processes” s. 31 (Falk & Dierking 2000) 

Derfor vil viden være en sammenstykning af forhåndsviden og viden fra besøget. 

”learning has no real beginning and no real end” s. 31 (Falk & Dierking 2000) 

Det er muligt at have to slags interesse, både den personlige og den situerede, hvor den personlige 

opstår over tid og har en langtidseffekt på viden om området. Den situerede interesse opstår mere 

pludseligt og vil oftest kun have en kort-tids effekt på den pågældende viden (Falk & Dierking 

2000). I ud-af-huset situationer vil der være stor forskel på, hvor interesseret den enkelte elev er i 

det pågældende emne. Der vil i gymnasiets biologiundervisning formentlig være forskel i interesse 

alt efter niveau. På A-niveau vil det være elever, der aktivt har til valgt faget og derfor har en stor 

interesse indenfor feltet. 

Den sociokulturelle dimension er vigtig del af at sætte oplevelserne ind i en kontekst, hvilket øger 

menneskets evne til at huske oplevelserne. En ud-af-huset sammenhæng foregår oftest i større 

grupper, hvor der også er en elev-elev interaktion, denne er ofte god til at facilitere læring (Falk & 

Dierking 2000). I mange ud-af-huset aktiviteter er der en større grad af faglig interaktion med en 

medarbejder fra formidlingsinstitutionen end ved almindelige museumsbesøg, hvor interaktionen 

ofte har praktisk karakter (Falk & Dierking 2000). 
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4. Metode 

I dette afsnit vil jeg gennemgå de metodiske overvejelser i forbindelse med mine valg og 

afviklingen af de kvalitative interview, der udgør mit empiriske materiale. Først vil jeg begrunde 

mit valg af kvalitativ metode i denne undersøgelse. Herefter vil jeg redegøre for udvælgelsen og 

overvejelser omkring informanterne i undersøgelsen. Derefter vil jeg komme ind på kendetegnene 

for det semistrukturerede kvalitative forskningsinterview, der udgør mine datagrundlag. Selve 

interviewene og rammerne omkring interviewene vil blive behandlet, herunder udviklingen af 

spørgsmål til det semi-strukturerede interviewguide. Til sidst vil behandling af data blive 

gennemgået, denne del vil omhandle transskriberingsproces, præsentation og fortolkning af data. 

 

4.1 Valg af metode 

I min undersøgelse har jeg valgt at bruge en kvalitativ metode. Hvor det primært er det 

semistrukturerede interview jeg benytter mig af. Den kvalitative metode er valgt, da den er velegnet 

til at give informationer om personers synspunkter og oplevelser af fænomener i informanternes 

livsverden. Den kan kaste lys over erfaringer og opfattelser af fænomener mere effektivt end den 

kvantitative metode, ved, at den tager udgangspunkt i det enkelte individ og dennes livsverden 

(Brinkmann & Tanggaard 2010). 

Mine forskningsspørgsmål kredser om overvejelse, opfattelser, tanker og intentioner, hvilket den 

kvalitative metode er velegnet til at belyse. Den kvalitative undersøgelsesmetode er relevant i 

forhold til at få flere nuancer med, der kan være vanskelige at kvantificere.  

Kvalitativ metode er desuden velegnet til at lave pilotstudier på underbelyste områder, idet man kan 

udnytte den større åbenhed og brede i de kvalitative metoders undersøgelsesformer. Samtidig med 

at med at antallet af informanter kan begrænses i forhold til en kvantitativ undersøgelse (Brinkmann 

& Tanggaard 2010). De undersøgelsesspørgsmål, der arbejdes med i denne undersøgelse er ikke 

blevet belyst under danske forhold og i forhold til gymnasiemålgruppen. Så derfor har kvalitativ 

metode været fordelagtig i denne undersøgelse, hvor metoden har resultaterne har været styrende 

for undersøgelsens fokus. 

Igennem det semistrukturerede kvalitative forskningsinterview forsøger intervieweren at forstå 

verden ud fra informanternes meninger, synspunkter og gennem fortolkninger af deres oplevelser 

(Kvale 1997). Data opstår gennem interaktioner mellem to personer. I forskningsinterviewet er det 

samtalen, der producere information og giver datamaterialet. Da intervieweren indgår i samtalen vil 

denne være en del af meningsdannelsen og fortolkningen starter allerede i interviewsituationen. 

Denne metode giver mulighed for at stille bekræftende og opklarende spørgsmål, der kan minimere 

risikoen for fejltolkninger fra både informanten og interviewerens side. Dette benyttede jeg mig af i 

nogle tilfælde under interviewene, hvor jeg forsøgte at opsummere et svar, som informanten kunne 

bekræfte eller afkræfte og derigennem hjælpe med min fortolkning som interviewer. Ofte kom 

informanterne også med en yderligere uddybning af deres svar. Dette havde ikke været muligt med 

et kvantitativt forskningsdesign. 
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4.2 Udvælgelse og kontakt til informanter 

I dette afsnit vil jeg først gennemgå mine overvejelser omkring punkt 2. i figur 1., derefter vil jeg 

gennemgå punkt 5. i figur 1. I gennemgangen vil jeg komme ind på hvilke kriterier, der har lagt til 

grund for mine valg i udvælgelsen af henholdsvis formidlingsinstitution og gymnasielærere. 

Tabel 1. Grafisk oversigt over dataindsamling 

1. Indledende observationer • Besøg ved Nordsøen Oceanarium. 

• Formål: Hvilke problemstillinger er der?, se 

forskellige aspekter af ud-af-huset aktiviteter 

2. Udvælgelse af 

formidlingsinstitutioner 

• Kriterier for udvælgelse: 

• De har tilbud til gymnasieniveau. 

• Forskel i type sted og forløb 

• Geografisk beliggende i Øst- eller midtjylland 

3. Interview af 

formidlingsinstitutioner (se bilag 

1.) 

• Temaer: 

• Fakta om formidlingsinstitutionen 

• Tilgang til forløb 

• Materialer, før- og efterbehandling af forløb 

• Afrunding: Overordnet indtryk af 

gymnasielærere 

4. Observationer • Formål: 

• At understøtte interview med 

formidlingsinstitutionerne. 

• At give et billede af, hvordan forløbene er 

bygget op. 

5. Udvælgelse af gymnasielærere • Kriterier for udvælgelse: 

• Geografisk, besøgt en af 

formidlingsinstitutioner 

6. Interview af gymnasielærere (se 

bilag 2.) 

• Temaer: 

• Ud-af-huset generelt 

• Formål og forløb 

• Før- og efterbehandling af forløb 

• Forberedelse af forløb 

• Andre formidlingsinstitutioner 

 

Udvælgelse af formidlingsinstitutioner 

Jeg startede med, at lave en bred søgning på danske zoologiske haver, akvarier og museer, fordi jeg 

ville se, hvad de forskellige formidlingsinstitutioner havde af tilrettelagte undervisningsforløb til 

biologi på gymnasieniveau. Undersøgelsen af undervisningsforløb blev foretaget på baggrund af, 

hvad der var oplyst på de respektive steders hjemmeside. Det, at formidlingsinstitutionerne havde 

tilbud til gymnasiet, gav en indikation af, at de fik besøg fra gymnasier, og derfor ville være 

relevante at undersøge. Jeg noterede desuden også pris, detaljerigdom om forløb, typen af forløb, 

antal tilbud til gymnasiet og til folkeskolen, for at få mest mulig viden om de forskellige 

formidlingsinstitutioner (Bilag 3).   
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Udvælgelsen af de formidlingsinstitutioner, der skulle indgå i undersøgelsen blev baseret på 

følgende kriterier: At de havde tilbud til gymnasieniveau, at gruppen af undersøgte 

formidlingsinstitutioner repræsentere et bredt udsnit (zoo, forskningsformidling og museum), at 

formidlingsinstitutionerne tilbød forskellige slags forløb (øvelser, hands-on, oplæg og rundvisning) 

og samt deres geografiske beliggenhed. Grunden til, at jeg ønskede forskellige typer af 

formidlingsinstitutioner og forløb, var at jeg ønskede at få formidlingsinstitutioner med forskellige 

muligheder og forskellige niveau. Dette ville formentlig give en større spredning i lærertyper og 

klasseniveauer. Desuden var det vigtigt, at formidlingsinstitutionen tilbød forløb, der rettede sig 

mod gymnasiets biologiundervisning, da det er besøg i dette fag, jeg ønsker at undersøge.  

Formidlingsinstitutioner, der lå i nærheden af Aarhus blev prioriteret, da det gav bedre mulighed for 

personlige besøg og interview. Interviewsituationen er en mellemmenneskelig interaktion, der er 

præget af interviewer og informants opfattelse af hinanden (Thagaard 2004). I en ansigt til ansigt 

interviewsituation er det muligt for intervieweren at afkode informantens kropssprog, og 

intervieweren kan bruge sit kropssprog til at opfordre og vise interesse for informantens svar. 

I undersøgelsen er der udvalgt tre formidlingsinstitutioner, idet de repræsentere forskellige typer 

formidlingsinstitutioner og udbud af forløb. Derfor mener jeg at de tre formidlingsinstitutioner er 

tilstrækkeligt til, at der ikke vil komme nyt data, der vil være anvendeligt i denne undersøgelse, 

frem ved yderlige interview med formidlingsinstitutionernes formidlingsrepræsentanter. 

I valget af formidlingsinstitutioner falder Steno museet lidt ud, da på Steno Museet ikke er så 

biologisk orienterede, som de andre formidlingsinstitutioner og ofte bliver brugt i AT 

sammenhænge. Jeg mener dog, at Steno museet har sin berettigelse i denne undersøgelse, da de har 

fem forløb, der kan bruges i biologi undervisning og da Steno Museet repræsenterer en type af 

formidlingsinstitution, som de øvrige formidlingsinstitutioner ikke dækker. 

Kontakt og udvælgelse af gymnasielærer 

Kontakten til de gymnasielærere, der er blevet interviewet i undersøgelse, blev skabt gennem 

formidlingstjenesten ved henholdsvis Foulum og Randers Regnskov. Ved at skabe kontakten 

igennem formidlingstjenesten sikrede jeg, at gymnasielærerne havde været på besøg det 

pågældende sted. Der var flere grundene til, at jeg ønskede gymnasielærere, der havde besøgt den 

enkelte formidlingsinstitution. Det gav mulighed for at stille spørgsmål til det enkelte besøg, hvor 

spørgsmål om materialer, før- og efterbehandling blev mere konkrete. Samtidig gav det mulighed 

for sammenligning af formidlingsinstitutionernes intentioner og gymnasielærernes udnyttelse af 

formidlingsinstitutionens tilbud. Da gymnasielærerne allerede havde planlagt deres ud-af-huset 

besøg, og mit ønske om et interview gjorde ikke, at de havde en anderledes adfærd i 

planlægningsfasen. 

Udvælgelsen af gymnasielærere stod formidlingstjenesterne for, idet de havde kontaktoplysninger 

og havde overblik over hvilke klasser og gymnasielærere, der havde været på besøg. Jeg gav inden 

udvælgelsen udtryk for, at jeg foretrak lærere, der geografisk var i området omkring eller i mellem 

de forskellige formidlingsinstitutioner. Det ønskede jeg, da det gjorde at det var mere praktisk i 
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forhold til, at jeg kunne komme ud på skolen og lave selve interviewet ansigt til ansigt. Ved at 

vælge gymnasielærere, der kommer fra et område omkring eller i mellem de udvalgte 

formidlingsinstitutioner, havde gymnasielærerne nogenlunde de samme transport udfordringer ved 

besøg på formidlingsinstitutionerne. Jeg havde overvejelser omkring gymnasielærernes 

undervisningserfaring, og hvorvidt de var førstegangsbesøgende eller havde besøgt, det enkelte sted 

flere gange. Jeg vurderede, at gymnasielærernes erfaring og kendskab til formidlingsinstitutionen 

ikke havde betydning så stor betydning for resultaterne. Jeg fandt det vigtigere at gymnasielærerne 

havde besøgt formidlingsinstitutionen indenfor en fornuftig tidsramme, så de endnu havde besøget 

frisk i erindringen. 

Jeg havde ikke opstillet kriterier for, hvorvidt at gymnasielærerne havde eller ikke havde besøgt 

nogle af de andre steder i undersøgelsen. Dette var relevant i forhold til den sidste del af 

gymnasielærerinterviewguiden (bilag 2.), i forhold til sammenligning og forestillinger omkring de 

andre steder i undersøgelsen. Grunden til at jeg ikke fandt det nødvendigt, var at begge situationer 

ville være interessant for min undersøgelse, og samtidig ikke udelukkede informanter på den 

baggrund.  

De fire gymnasielærer, der har deltaget i undersøgelsen kommer fra to forskellige gymnasier. De 

lærer, der har betegnelsen R1/R2 fik jeg formidlet kontakt til gennem Randers Regnskovs 

formidlingstjeneste. R1’s besøg i Randers Regnskov havde jeg lejlighed til at observere. Kontakten 

til F1/F2 havde jeg fået gennem formidlingstjenesten ved Foulum. Her havde jeg mulighed for at 

observere F1’s besøg på Foulum. De to gymnasielærer, der besøgte Randers Regnskov var af sted 

med hvert deres biologi B-hold. Lærer F1 besøgte Foulum med et biologi A-hold, mens F2 havde et 

biotek. A-hold med til Foulum. 

 

4.3 Observationer. 

Inden undersøgelsens forskningsspørgsmål blev fastlagt besøgte jeg Nordsøen Oceanarium. Her fik 

jeg lov til at observere fire hold htx elever, der gennemgik et forløb om evolution. Ved at observere 

det samme forløb med forskellige hold, gav det mig et indblik, hvilke problemstillinger, der kan 

opstå i ud-af-huset sammenhænge. 

I forbindelse med undersøgelsen observerede jeg et forløb på hver af de udvalgte 

formidlingsinstitutioner. Observationerne havde det formål at give mig en bedre fornemmelse af de 

enkelte formidlingsinstitutioners typer af forløb, samt hvordan forløbene blev gennemført. Desuden 

var observationerne relevante i forhold til interviewene, da jeg fik mulighed for at se, hvordan og 

hvad formidlingstjenesterne og de besøgende gymnasielærere gjorde i situationen, i stedet for kun at 

få det fortalt (Brinkmann & Tanggaard 2010). Alle observationerne blev foretaget efter jeg havde 

interviewet den ansvarlige for formidlingen, men inden jeg interviewede gymnasielærere, der havde 

besøgt stedet. 

Jeg valgte, at bruge tid på at observere forløb, idet det gav mig et indblik i gymnasieelevernes 

adfærd under et besøg. Dette er ikke et fokus i min undersøgelse, men er vigtigt i forhold til, at det 
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spiller ind i gennemførelsen af et ud-af-huset besøg. Grunden til, jeg mente, at et indblik i 

gymnasieelevernes adfærd var vigtigt, var, at jeg ikke havde erfaring med gennemførslen af ud-af-

huset aktiviteter. Desuden fik jeg set de fysiske rammer for besøgene og fik en bedre fornemmelse 

for de muligheder, den enkelte formidlingsinstitution har. Observationerne skulle dermed være med 

til at give en bedre forståelse for informanterne i forhold til de senere interview af gymnasielærerne. 

Inden observationerne havde jeg overvejet, hvilke parametre, der måske kunne observeres. Det var 

fakta (antal elever, niveau), hvad gymnasieeleverne viste interesse for, hvor forberedte 

gymnasieeleverne virkede og om der blev lagt op til efterbehandling. Udover disse fokuspunkter var 

observationerne ustrukturerede og observationsdata blev ikke kategoriseret, da det ikke havde 

betydning for, om det blev observeret flere gange i den enkelte observation. Ved at lave 

ustrukturerede observationer kunne jeg bedre være åben overfor nye og uventede aspekter i ud-af-

huset situationen, som kunne understøtte de senere indsamlede interviewdata (Launsø & Rieper 

2005). 

Selve observationerne blev dokumenteret, som ustruktureret noter i notesblok. De blev 

efterfølgende renskrevet og yderlige kommentarer fra hukommelsen blev tilføjet (bilag 4. + bilag 

5.). Noternes formål var muligheden for at genkalde detaljer i observationssituationerne.  

 

4.4 Det semi-strukturerede kvalitative interview 

Data i denne kvalitative undersøgelse blev primært indsamlet via det semistrukturerede 

forskningsinterview. Denne indsamlingsmetode udmærker sig ved, at den kan afdække nye områder 

og kan gå mere i dybden med forskningsemnet end andre metoder. Ved brug af denne metode er det 

vigtigt, at forskeren kan skabe en tryg atmosfære, som kan være base for åbenhed (Launsø & Rieper 

2005). 

Generelt tager det semistrukturerede interview udgangspunkt i en interviewguide, der består af 

spørgsmål opdelt indenfor de temaer man ønsker at afdække. Selve guiden er opbygget med et 

tænkt kronologisk forløb over interviewet, hvilket intervieweren kan bruge til at styre forløbet i 

interviewet. Dette betyder i midlertidig ikke, at guiden skal følges stringent. Intervieweren har 

mulighed for at ændre i formuleringen og rækkefølgen af spørgsmål, hvilket giver mulighed for at 

forfølge informantens svar og uddybe dem. Muligheden for, at informanten kan tage temaer op, 

som intervieweren ikke havde tænkt på i forvejen, er en af de fordele det semistrukturerede 

forskningsinterview har. Derfor er det vigtigt, at intervieweren er åben for, at informanten kan tage 

nye temaer op, og derfor opmærksom på at forfølge eventuelle nye relevante emner (Thagaard 

2004). Dette er en fordel i denne undersøgelse i forhold til et mere kvantitativt design, hvor man for 

eksempel havde uddelt spørgeskemaer, og der ikke i samme grad ville kunne stille spørgsmål til de 

enkelte besøg. 

Der blev foretaget semistrukturerede interview af de personer, der står for formidlingen til skoler, 

samt af gymnasielærere, der havde besøgt de enkelte formidlingsinstitutioner. Der blev udarbejdet 

to forskellige interviewguider, en til repræsentanterne for formidlingstjenesterne og en til 



22 
 

gymnasielærerne. Interviewene af repræsentanterne for formidlingsinstitutionerne blev foretaget 

inden, interviewet af de besøgende gymnasielærer (se figur 1).  

 

4.4.1 Interviewguide 

Forud for interviewene havde jeg udarbejdet to interviewguider, en til formidlingsinstitutionernes 

formidlingsrepræsentanter og en til de gymnasielærerne, der havde besøgt de enkelte 

formidlingsinstitutioner. Interviewguiderne oplistede emnerne og deres rækkefølge i interviewet 

(Kvale 1997). De to interviewguider, der blev brugt til interviewene af henholdsvis personer fra 

formidlingstjenesterne (bilag 1.) og gymnasielærere (bilag 2.), blev udarbejdet med udgangspunkt i 

at spørgsmålene ville være behjælpelige med at besvare mine forskningsspørgsmål. 

I mit arbejde med spørgsmålene til interviewguiderne var jeg opmærksom på, at spørgsmålene ikke 

skulle være for lukkede eller ledende. Lukkede spørgsmål kunne potentielt begrænse informanterne 

i deres svar, og informationer kunne gå tabt. Ledende spørgsmål ville kunne forringe 

undersøgelsens resultater, da ledende spørgsmål kan sænke interviewets reliabilitet (Kvale 1997). I 

opbygningen af interviewguiden overvejede jeg ved hvert spørgsmål, hvordan informanterne 

muligvis ville besvare spørgsmålet. Dette gav mig mulighed for at overveje opfølgende spørgsmål, 

og gav mig en ide om en naturlig progression i interviewet. Formålet med emneopdelingen af 

interviewguiderne var, at holde samme fokus i begge interviewguider, hvilket ville gøre en 

sammenligning mere overskueligt i analysedelen. 

Jeg startede interviewene med generelle og fakta spørgsmål, disse havde til hensigt at få fakta 

oplysninger på plads. Samtidig var det også for at hjælpe interviewet i gang ved at være ret 

ukomplicerede spørgsmål, hvilket er med til at skabe tryghed i interviewsituationen. De indledende 

generelle spørgsmål i interviewguiderne åbner op for informanternes spontane beskrivelser af det 

overordnede emne, og derfor allerede i indledningen af interviewet kan åbne op for nye emner, der 

senere kan forfølges (Launsø & Rieper 2005). Det er desuden ofte nemmere for at få personer til at 

formulere sig narrativt, og derfor en god måde at få informanterne i gang med at formulere sig 

(Brinkmann & Tanggaard 2010). 

Begge interviewguider blev udarbejdet samtidig, men gymnasielærernes interviewguide blev først 

afsluttet efter de første interview af repræsentanterne fra formidlingstjenesterne var interviewet.  

 

4.4.2 Interview 

Ifølge Steiner Kvale (1997) er briefing og debriefing en måde, hvorpå man kan skabe rammer og 

kontekst for interviewet, så informanten opnår en fortrolighed med interviewsituationen. Det er 

vigtigt, at informanten føler sig tryg ved situationen for bedre at kunne åbne sig op og fortælle om 

sin livsverden. Debriefing kan afklare usikkerhed om, hvordan interviewdata efterfølgende bliver 

behandlet. 
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I denne undersøgelse bestod briefingen af et emnedokument, der blev tilsendt på e-mail og en kort 

introduktion i starten af interviewet. Debriefingen afsluttede interviewsituationen, denne varierede i 

længde og bestod af yderligere samtale om undersøgelsens formål og design. 

Inden interviewet var informanterne blevet informeret omkring indholdet i interviewguiden via et 

dokument, der beskrev emnerne for interviewet (bilag 6.+ bilag 7.). Dette blev gjort, for at 

informanterne havde en ide om, hvilke emner jeg ville berøre i interviewet, men samtidig ikke 

kendte de spørgsmål, jeg ville stille. Formålet med dette var, at informanterne var mentalt 

forberedte på, hvad der skulle ske i interviewsituationen (Launsø & Rieper 2005). 

Ved hvert interview gjorde jeg informanterne opmærksomme på, hvornår jeg tændte diktafonen og 

hvornår den blev slukket. Derefter forklarede jeg igen kort, hvad formålet med interviewet. 

Efter at jeg havde gennemgået spørgsmålene i interviewguiden og opfølgende spørgsmål, gjorde jeg 

informanterne opmærksomme på, at nu havde jeg spurgt om det, der tilhørte selve det officielle 

interview. Herefter spurgte jeg ind til, om der var spørgsmål til interviewet eller specialet. 

 

4.5 Transskriberingsprocedure 

De semistrukturerede forskningsinterviews blev optaget på diktafon, så jeg i interviewsituationen 

havde fuld fokus på interviewet. Det første interview blev transskriberet fuldt ud, for at jeg kunne 

blive fortrolig med transskriberingsprocessen. De resterende interview blev alle lyttet igennem, og 

noter om emne og tidspunktet blev lavet, herefter blev relevante steder transskriberet helt ud.  

Ved ikke at transskribere alt lydmateriale fuldt ud har jeg kunnet prioritere gennemlytning af 

materialet, og jeg har fået lejlighed til at lytte til optagelserne flere gange, og derved bedre kunne 

huske betoningerne og ikke kun holdt mig til transskriptionen. Fordelen ved ikke at transskriberer 

alle interviewene helt er, at det i forbindelse med præsentation af resultaterne har tvunget mig til at 

lytte til optagelserne af interviewene, hvilket har højnet autenticiteten og troværdighed i for hold til 

oversættelsen af talesprog til skriftsprog. 

Selve transskriberingen er lavet ud fra de overvejelser omkring transskribering Steiner Kvale har i 

afsnit 9. i InterView (1997). Transskriberingen er lavet ordret efter den måde, hvorpå informanterne 

formulerede deres svar. Dog har jeg undladt diverse ord, som øh’er og gentagelse af ord, de er dog 

medtaget, når de var tydelige. Dette valg er gjort ud fra, at det ikke var betydende i forhold til 

forståelsen af svarende, idet transskriberingen er en oversættelse af talesprog til skriftsprog, hvor et 

velformuleret mundtligt svar kan lyde usammenhængende på skrift. Der er dog ikke ændret i 

formuleringen af svar, da dette kunne resultere i en fortolkning. Pauser i talestrømmen er markeret 

med …, hvor det synes relevant for betydning ved læsning af teksten. Komma og punktummer er 

sat i varierende grad, hvor det føltes naturligt. Det kan være svært at overføre sætningsbegrebet til 

talesprog, hvor det er almindeligt at tale i flydende, lange sætningskæder. Sætningsbegrebet passer 

til skriftsproglige tradition, og derfor vil brugen af kommaer og punktummer i transskriptionen være 

en del af fortolkningsprocessen. 
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Der er enkelte steder, hvor det ikke har været muligt at høre, hvad informanten siger, de steder er 

markeret med (…). […] angiver, at der her er et tekst stykke, som er fjernet, da det ikke har 

relevans for det enkelte citat. De steder i citaterne, hvor der har været behov for en præcisering, er 

der indsat forklaring på denne måde [eksempel]. 

Selve arbejdet med at transskribere blev gjort løbende, hvilket gav mig mulighed for at overveje 

mine formuleringer og spørgeteknik i interviewsituationerne. 

 

4.6 Fortolkning af resultater 

I en undersøgelse, hvor semistrukturerede forskningsinterview udgør datamaterialet, vil det være en 

flydende overgang mellem dataindsamling og analyseprocessen. Grunden til dette er, at der i den 

kvalitative forskningsinterview foregår en selektion af retninger, der skal forfølges. Selektionen 

foretages blandt på baggrund af analyse og fortolkning af de svar informanten kommer med 

(Thagaard 2004). Så skellet mellem dataindsamling og analyse vil formelt ligge, når 

dataindsamlingen er afsluttet, men analysen vil i realiteten være begyndt langt tidligere. 

Den første gennemlytning af lydfilerne gav den første fortolkning af datamaterialet, idet der blev 

skrevet noter og transskriberet umiddelbart relevante passager. Noter og lydfiler blev herefter 

gennemgået med temaerne fra interviewguiden for øje. Desuden blev yderligere undertemaer blev 

identificeret ved gennemgang af notatoptegnelserne og gennemlytning af de semistrukturerede 

interview. 

I mine overvejelser omkring analysen opbygning fandt jeg, at resultaterne bedst blev belyst ved en 

tematisk opbygning. En opbygning, der havde været case-styret efter de enkelte 

formidlingsinstitutioner ville have besværlig gjort sammenligning af de enkelte gymnasielærers 

udsagn. 

Resultaterne fra interviewene med gymnasielærerne er struktureret efter emne, fordi jeg ønsker at 

vise tilgangen og opfattelsen af de enkelte emner samlet. Min begrundelse for at opdele 

formidlingsinstitutionerne efter det enkelte sted og gymnasielærerne efter emne er, at de enkelte 

formidlingsinstitutioner har så forskellig baggrund, tilbud og muligheder, at de præsenteres bedst 

hver for sig. Gymnasielærerne er som gruppe også meget forskellige og har forskellige tilgange til 

at tage ud-af-huset, men fordi de arbejder under den samme bekendtgørelse, mener jeg, at det er 

relevant at beskrive gruppen af gymnasielærere efter temaer. 

 

4.7. Kvalitet i undersøgelsen 

Kvalitetskriterier 

Det er ikke muligt at overføre kvalitetskriterier fra kvantitative forskningsmetoder til den kvalitative 

forskning, men der må tages højde for den kvalitative forsknings særegenhed. Så når man tager 
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udgangspunkt i de klassiske kvalitetskriterier realiabilitet, generaliserbarhed og validitet er det 

nødvendigt, at medtænke den kvalitative forsknings stærke sider. 

I den kvalitative forskning er det derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i den pågældende 

undersøgelse for der at se på hvilke kvalitetskriterier, der er relevante at beskæftige sig med.  

Realiabilitet, generaliserbarhed og validitet 

Realibiliteten henviser til resultaternes pålidelighed og troværdighed. Dette tilstræbes allerede i 

interviewsituationen, transskriberingen og fortolkningen af resultaterne. I interviewsituationen 

bruges interviewguiden som tjekliste, hvilket sikrer, at alle emner er blevet spurgt til. Desuden er 

rækkefølgen og formuleringen af spørgsmålene blevet fulgt, hvor det var muligt, hvis informanten 

uden opfordring svarede på et senere spørgsmål, blev spørgsmålet ikke gentaget. Informantens 

relibilitet kan være svær at kontrollere i forhold til humør, træthed og motivation for deltagelse. 

Interviewene af gymnasielærerne blev alle foretaget ude på informantens arbejdsplads, og havde 

sammenlignelige forhold. Til gengæld kunne jeg, som interviewer være opmærksom på at 

informanterne forstod spørgsmålene. I løbet af interviewet vil der løbende være en fortolkning af 

informantens svar, for at sikre en korrekt tolkning af svarende stillede jeg opsummerende spørgsmål 

af fortolkende karakter. 

I kvalitativforskning kan generalisering være en udfordrende disciplin, da det ofte er svært at 

generalisere ud fra specifikke situationer. Ved at beskrive de kvalitative studier udførligt vil det 

være muligt for læseren at opnå forståelse for unikke situationer (Brinkmann & Tanggaard 2010). 

I denne undersøgelse har formidlingsinstitutionerne været udvalgt efter kriterier, mens 

gymnasielærerne var udvalgt tilfældigt. Ved at opstille kriterier om at gruppen af undersøgte 

formidlingsinstitutioner repræsentere et bredt udsnit (zoo, forskningsformidling og museum), at 

formidlingsinstitutionerne tilbød forskellige slags forløb (øvelser, hands-on, oplæg og rundvisning), 

fordi de udvalgte formidlingsinstitutioner er forskellige øger det generaliserbarheden. Den 

tilfældige udvælgelse af gymnasielærere har øget generaliserbarheden ved, at  

At validere er at kontrollere, stille spørgsmål til og teoretisere om den producerede viden (Kvale 

1997). Kontrollen af opnåede resultater foregår ved at forskeren ser kritisk på fortolkningerne, for at 

modvirke ensidige fortolkninger. Det er nødvendigt i arbejdet med datamaterialet hele tiden at stille 

spørgsmål til dette, for at afdække materialets svar. Teoretisering er nødvendigt for at afgøre om 

metoden undersøger, det den har til formål at undersøge (Kvale 1997).  
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5. Resultater 

I dette kapitel vil jeg gennemgå resultaterne af min undersøgelse. Resultaterne tager udgangspunkt i 

de semistrukturerede interviews med gymnasielærere og formidlere, mens observationerne af besøg 

hos formidlingstjenesterne vil indgå, hvor det er relevant at medtage. Kapitlet er struktureret sådan, 

at jeg først laver en gennemgang af resultaterne af interviewene med personerne fra 

formidlingsinstitutionerne. Derefter vil jeg lave en opsummering og sammenligning af de tre 

formidlingsinstitutioner. Opsummeringen vil indeholde en gennemgang af de vigtigste pointer fra 

gennemgangen af de enkelte formidlingsinstitutioner, samt en sammenligning. Det er relevant at 

sammenligne de tre formidlingsinstitutioners ligheder og forskelle, da det giver et bedre overblik 

over den enkelte formidlingsinstitution. Derefter vil jeg gennemgå resultaterne af interviewene af 

gymnasielærerne. Dette afsnit vil være struktureret efter tema, da jeg ønsker at fremstille tilgangen 

og opfattelsen af de enkelte temaer samlet. 

De forskellige temaer jeg vil komme ind på; både for formidlingsinstitutionerne og 

gymnasielærerne, er disses syn på præsentation af informationer om enkelte forløb, efterspørgsel og 

betydningen af tilbudt materiale og hvordan de enkelte aktører griber det an at ramme det rette 

faglige niveau. 

Når jeg omtaler og citerer Randers Regnskov, AU Foulum og Steno Museet, så er det udtalelser fra 

den person, der står for formidlingstjenesten på det enkelte sted. Derfor vil det være denne persons 

oplevelse og opfattelse af, hvordan gymnasielærernes gør brug af ud-af-huset aktiviteterne på de 

enkelte formidlingsinstitutioner, der vil bliver præsenteret i denne undersøgelse. Ved citaterne har 

jeg valgt at betegne personen fra formidlingstjenesten som formidler sammen med forkortelsen for 

formidlingsinstitutionen. Altså Randers Regnskov (RR),  AU Foulum (AUF) og Steno Museet 

(SM). 

 

5.1 Formidlingsinstitutionernes tilgang til og opfattelse af besøg af 

gymnasiemålgruppen 

Alle tre formidlingsinstitutioner har hjemmesider, hvor det er muligt at finde information om 

formidlingen til elever i uddannelsessystemet. Den information, der ligger på 

formidlingsinstitutionernes hjemmeside er en præsentation af de enkelte tilbud. Det er oftest på 

formidlingsinstitutionens hjemmeside, at gymnasielærerne søger information omkring den enkelte 

formidlingsinstitution. 

Det varierer meget, hvor detaljeret de enkelte steder har beskrevet deres udbudte forløb, og hvordan 

disse er præsenteret på internettet. Randers Regnskov er det sted, hvor der er beskrevet mindst om 

forløbene på hjemmesiden, hvor præsentationen hovedsageligt er en beskrivelser af forløbenes 

indhold. AU Foulums hjemmeside indeholder en beskrivelser af forløb, forventninger til lærer og 

elever, øvelsesvejledninger og forberedelsesmateriale. Steno Museet er en mellemting, hvor der til 

forløbene er en beskrivelse af, hvilke fag forløbene kan være relevante for, forslag til opgaver og 

centrale problemstillinger i forløbene.  
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I dette afsnit vil jeg gennemgå, hvor opmærksomme formidlingsinstitutionerne er på gymnasiets 

læreplan og hvordan de oplever gymnasielærernes tilgang til det faglige indhold i deres besøg på 

den enkelte formidlingsinstitution. Samtidig vil jeg også komme ind på, hvordan 

formidlingsinstitutioner oplever gymnasielærernes tilgang til, om forløbene passer ind i læreplanen 

og efterspørgsel på materialer. 

 

5.1.1 Randers Regnskov 

Randers Regnskov har traditionelt set i skolesammenhænge haft folkeskolen, som hovedmålgruppe. 

De har i de senere år oplevet en stigende interesse fra gymnasierne, og vil gerne have flere besøg fra 

denne målgruppe.  

”Det er jo selvfølgelig, fordi traditionelt er grundskolen, der er vores primære kunde. Da 

jeg startede her for femten år siden, der var der ikke gymnasier sådan særligt, det var ikke. 

Det har lige så stille bredt sig”(Formidler RR)  

Denne stigning i interesse oplever Randers Regnskov ved, at gymnasiemålgruppen først skal få 

øjnene op for Randers Regnskovs muligheder. Når gymnasielærerne, så har opdaget Randers 

Regnskov, kommer de ofte igen. Beskrivelsen af, at mulighederne i Randers Regnskov først skal 

opdages, er man i skoletjenesten bevidste om. Blandt andet ses det ved, at de kalder sig selv en 

skoletjeneste, og at deres hjemmeside kan give et indtryk af, at de kun henvender sig til folkeskole 

niveau. 

”Ja, det er meget, det der med at hvis de først har været her, så kommer de altså tit igen. 

Men jeg tror det er, det der er med gymnasieelever, når de går ind og ser på vores 

hjemmeside og der står skoletjeneste. Der er billeder af søde aber og sådan noget, så er det 

sådan lidt, så tror jeg de kobler lidt, jamen så er det ikke for os.” (Formidler RR) 

Hos Randers Regnskov opfatter de selv ordet skoletjeneste som noget, der har med 

folkeskoleniveauet at gøre, især når betegnelsen står sammen med billeder af deres dyr.  

Det traditionelle fokus på folkeskolemålgruppen i Randers Regnskov gør, at de ikke har så store 

erfaringer med gymnasiemålgruppen. Dog har de hos formidlingstjenesten i Randers Regnskov en 

ide om, hvad gymnasielærerne gerne vil have med fra et besøg i Randers Regnskov. 

”Ja, det er meget tydeligt for gymnasielærerne, at der skal være, det er det faglige indhold, 

der er vigtigt. At de skal have noget med sig. De vil også gerne have, at vi giver dem lov til 

at se nogle dyr tæt på og sådan noget. Men der skal være en faglig, altså der skal være 

noget fagligt indhold, […]Vi skal bruge nogle af de der fagudtryk, […] når vi snakker 

evolution, skal vi for eksempel lige det hele igennem. Det spørger de efter. Som de siger tit, I 

må godt putte noget på, der må godt være kød på. Forstået på den måde, at det ikke bare 

skal være en hygge tur. Fordi det har de ikke tid til.”(Formidler RR) 
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Der er derfor ikke nogen tvivl om, at de i Randers Regnskovs godt ved, at et besøg hos dem skal 

være fagligt relevant og dermed også være relevant i forhold til gymnasiets læreplaner. Der er på 

Randers Regnskovs hjemmeside (http://www.regnskoven.dk/planlaeg-

besoeg/skoletjeneste/emner/evolution/) beskrevet relevans for fælles mål i forhold til 

folkeskoleniveau, hvilket viser, hvor det enkelte emne kan passes ind i folkeskolens læreplan. Det 

er derimod ikke beskrevet, hvordan forløbene kunne passe ind i gymnasiets læreplan. 

”Nej, det er en af vores… Altså det er jo lidt ærgerligt, altså man kan jo så sige, vi har ikke 

skrevet noget, der er forkert, men vi har heller ikke forholdt os til det”(Formidler RR) 

Hvilket er et udtryk for, at de i Randers Regnskovs skoletjeneste er vant til folkeskolemålgruppen, 

mens de er mere usikre på gymnasiemålgruppen. Samtidig udtrykker de også et ønske om at gøre 

noget mere for gymnasiemålgruppen. De ønsker, at gøre det mere klart for gymnasielærerne, hvad 

de kan få. 

”Vi har lige lavet ny folder til skoletjenesten, som i princippet er til alle også gymnasier, 

men når man kigger på den, tænker man grundskolen eller folkeskolen. Så der kunne jeg 

godt tænke mig, at lave en, hvor vi sagde, her er de her en eller to, tre, fire emner som ville 

være oplagte til gymnasiet. Hvor det er de her mål vi forholder os til i deres læseplaner og 

så måske er lidt mere udførlige, og så laver vi en knap inde på hjemmesiden, der hedder 

gymnasier, så kan de gå ind og læse det, der er relevant for dem.”(Formidler RR) 

Forløbene, der henvender sig til gymnasiemålgruppen, er forløb, der også henvender sig til de 

ældste klassetrin i folkeskolen. Forløbene bliver så tilpasset fagligt i niveau til den enkelte klasse. 

Forløbene er på hjemmesiden beskrevet under det samme punkt og målgruppen er angivet, som 

”Fra 7. klasse. Niveauet tilpasses de enkelte klassetrin og deres forudgående kendskab til 

emnet.” Eksempel taget fra emnet ”Evolution” (http://www.regnskoven.dk/planlaeg-

besoeg/skoletjeneste/emner/evolution/) 

Ud fra, hvordan forløbene bliver præsenteret på Randers Regnskovs hjemmeside og kommentaren 

om, at ”hvis de først har fået øjnene op for os, så kommer de igen”, kan det være et udtryk for, at 

det på hjemmesiden ikke er klart for gymnasielærerene, hvilke muligheder Randers Regnskov har 

til denne målgruppe, og om de tilbud formidlingstjenesten har, rammer det rette faglige niveau. 

I et forsøg på, at blive klogere på gymnasiemålgruppen har formidlingstjenesten i Randers 

Regnskov haft inviteret gymnasielærere fra et nærliggende gymnasium til et møde. 

”Vi havde et møde engang, det var så faktisk de der igen [nærliggende] gymnasium, som 

var her. En hel del af deres naturfags lærer, som jeg inviterede her ind. Og sagde, hvad kan 

i se, i kan bruge os til, og hvad tror vi i kan bruge os til. Jeg tror, det var efter dengang at 

det ligesom gik op for dem, at vi kunne faktisk godt inddrage det mere, end vi 

gør.”(Formidler RR) 

http://www.regnskoven.dk/planlaeg-besoeg/skoletjeneste/emner/evolution/
http://www.regnskoven.dk/planlaeg-besoeg/skoletjeneste/emner/evolution/
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Dette møde gjorde tilsyneladende, at man fra gymnasielærernes side fik øjnene op for, at Randers 

Regnskovs formidlingstjeneste havde noget at tilbyde gymnasiemålgruppen. I forhold til, fra 

Randers Regnskovs side, at finde ud af hvad gymnasielærerne gerne ville have, så resulterede det 

ikke i et mere formelt samarbejde. Når Randers Regnskov får tilbagemeldinger fra gymnasielærer, 

der har besøgt dem, oplever de i skoletjenesten ikke, at gymnasielærerne efterspørger nye tiltag. 

Gymnasielærerne virker tilfredse med de tilbud, der er hos Randers Regnskovs skoletjeneste. 

”De[gymnasielærerne] efterspørger de der samme to, tre, forløb, som de ligesom har hørt 

om. Nogen har været her. Det kender de, det virker. Så er det ligesom. Det, der med at 

udvikle noget andet eller noget nyt. Dem jeg sådan snakker med, det er fint nok, hvis det 

bare kan passe ind. Altså, det er bare dem, jeg har snakket med [tilbagemeldinger fra 

gymnasielærer, der har besøgt Randers Regnskov].”(Formidler RR) 

Det er umiddelbart et udtryk for, at gymnasielærerne er glade for bestemte forløb og samtidig ikke 

ønsker at ændrer eller udvikle dem. Grunden til dette kan være, at her ved gymnasielærerne, hvad 

de får og derfor ikke umiddelbart ser udviklingspotentiale. I et senere afsnit vil jeg komme nærmere 

ind på gymnasielærernes opfattelse af forløbene i Randers Regnskov og hvilke kvaliteter ved 

forløbene de fremhæver. Det, at den enkelte gymnasielære ved, hvad de får, når de kommer på 

besøg i Randers Regnskov, kan gøre det nemmere for den enkelte gymnasielærer. Det bliver 

nemmere for den enkelte gymnasielærer, da vedkomne bedre kan se, hvor besøget passer ind i 

planerne for undervisningen på gymnasiet. Randers Regnskov er bevidste om, at det skal passe ind i 

gymnasielærerens plan for undervisning. 

”Jamen, det skal være noget der passer ind i deres planer. I forvejen fastlagte planer. Jeg 

tror ikke … De laver ikke en årsplan, hvor de siger ej, vi gad godt i Randers Regnskov, 

hvordan kan vi lige få det passet ind. Jeg tror, at ja, det ved jeg ikke, det kan da godt være 

de gør. Men jeg tror deres pensum er så fastlagt at det er fedt hvis de kan få noget, der 

sådan er sådan nå, okay så kan vi tage i Randers Regnskov. […]Jeg tror, det skal være 

noget, der passer ind i deres forløb”(Formidler RR) 

Opfattelsen er, at gymnasielærernes undervisningsplanlægning er meget fastlagt indenfor bestemte 

rammer, hvor rammerne kan sætte begrænsninger for gymnasielærernes ud-af-huset besøg. Altså 

opleves gymnasiets læreplan, som værende meget rigid i forhold til pensum. Et tilfældigt opstået 

samarbejde med en tidligere guide i Randers Regnskov, der nu arbejder som gymnasielærer, vil 

måske resultere i et øget fokus på gymnasiemålgruppen hos formidlingstjenesten. Dette samarbejde 

kan være en måde, hvorpå formidlingstjenesten kan få et bedre indblik i gymnasielærens verden. 

”Og så har vi jo biologistuderende ansat her som guider. Der var en af dem, han er nu 

blevet ansat på Marselisborg gymnasium.[…] Der har vi nemlig aftalt, nu når vi kommer i 

gang med den her folder jeg snakkede om, hvor vi skal markedsføre lidt til gymnasier. Så 

skal han med ind over i forhold til det med læseplaner nemlig. Han kan bedre end mig se, 

okay, hvor er vi henne af? For jeg må indrømme, at jeg synes, det er lidt uoverskueligt, lige 

at skulle sætte sig ned og læse læseplanen og sådan noget og alle naturfagene i gymnasiet. 

For at lige hitte ud af, hvordan vi rammer”(Formidler RR) 
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Ved at have dette samarbejde er der her en person, der har en indsigt i begge verdner, hvilket kan 

give Randers Regnskovs formidlingstjeneste et indblik i, hvad gymnasielærerne efterspørger. 

Samtidig måske også at hjælpe med at tydeliggøre, hvad Randers Regnskov kan i ud-af-huset 

sammenhænge til gymnasieniveauet. Især i præsentation overfor gymnasielærere, der ikke har 

besøgt Randers Regnskov i ud-af-huset sammenhænge. 

Hos Formidlingstjenesten oplever man ikke at de gymnasielærere, der kommer på besøg 

efterspørger materiale til enten før- eller efterbehandling af forløbene. Opfattelsen er, at 

gymnasielærerne allerede har det materiale, som skal understøtte ud-af-huset besøget.  

”Det er sjældent de spørger efter det faktisk. Synes jeg. De har som regel et eller andet de 

plejer at bruge, tror jeg. På gymnasiet så har de nok en eller anden biologibog, og i den 

biologibog der er nok et kapitel om regnskoven og så passer det lige. Jeg skriver det nogle 

gange til dem når jeg bekræfter deres booking, så kan jeg godt finde på lige at henvise, vær 

lige opmærksomme på, at der findes det her på nettet. Eller hvis jeg snakker i telefon med 

dem, hvis de spørger, eller lyder sådan lidt famlende, så kan jeg godt finde på, så henviser 

jeg selvfølgelig til det, vi har. Men de virker altid meget, det er ikke sådan noget 

de.”(Formidler RR) 

De er ved formidlingstjenesten i Randers Regnskov klar over fordelene i forhold til læring, ved at 

besøget hos dem bliver før- og efterbehandlet. Samtidig oplever formidlingstjenesten også, at de i 

deres formidling af det faglige, kan nå et højere fagligt niveau, hvis gymnasieeleverne er forberedte 

på besøget hos Randers Regnskov. 

”Ja, det er det også. Al erfaring og alle undersøgelser siger bare, at hvis eleverne er 

forberedte på en eller anden måde, på det de skal, når de kommer et sted hen som her, så 

får de mere ud af det. Og hvis de så skal bruge det bagefter og ved de skal det, så får de 

endnu mere ud af det.[…], hvis vi først skal bruge en masse tid på det helt grundlæggende, 

så når du slet ikke til det næste niveau med hvad så. […], så bliver du nødt til at have en 

grundviden. Fordi, ellers giver det ikke mening, hvis ikke man har den grundviden, bliver 

det rigtig svært at undervise i det emne[regnskovens udnyttelse]. For så kommer du aldrig 

der op til, hvor det bliver lidt sjovere, hvor du får debatten, fordi det har 

de[gymnasieeleverne] ikke faglig baggrund til. Vi har et kompendium liggende på sådan 35 

sider, der hedder regnskovens udnyttelse, som man så kan hente og bruge, hvis de vil inden 

de kommer eller efter. Eller noget af det.”(Formidler RR) 

Formidlingstjenesten oplever, at gymnasieelever generelt er forberedte på besøget i Randers 

Regnskov. Hos Randers Regnskovs formidlingstjeneste har de indtryk af, at før- og efterbehandling 

er planlagt fra gymnasielærernes side, så inspiration til for eksempel efterbehandling er ikke 

nødvendigt, når det er gymnasiemålgruppen. 

”Nej, ikke så meget med gymnasierne. Jeg har det sådan lidt, hvis man spørger, så vil jeg 

selvfølgelig. Men de virker som om de[gymnasielærerne] har en hel fast plan, med at det 

her kommer her, fordi nu skal vi så det her næste gang. Altså, det er meget indlysende, inde 
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i deres forløb. Simpelthen i deres årsplan. At nu skal vi Regnskoven og det tager så og så 

lang tid. Og så efter det skriver de en rapport, og så videre til næste.”(Formidler RR) 

Den manglende efterspørgsel på materialer opfattes af formidleren, som endnu et udtryk for at 

gymnasielærerne godt ved, hvad de får ved et besøg, og derfor selv planlægger og finder materialer 

til før- og efterbehandling af besøget. 

”Ja, det er meget. Uden at vide det, så tror de, har jo sikkert nogle helt faste bogsystemer, 

de ligesom har på gymnasiet, som er det, de bruger på gymnasiet, så er det nok begrænset, 

hvad de kan nå ekstra, tænker jeg også, i virkeligheden.[…] Så nej, det synes jeg egentligt 

ikke. Det er ikke sådan noget, jeg synes de efterspørger. Tværtimod så har jeg en lærer, der 

plejer at vende tilbage inde fra Aarhus, som plejer at sende sit eget materiale med, så jeg 

lige kan se, hvad de har lavet. Som regel noget han selv har skrevet. Det er meget 

sjovt.”(Formidler RR) 

Samlet set oplever formidlingstjenesten ved Randers Regnskov, at gymnasielærerne ofte kommer 

igen, når de først har været på besøg. Traditionelt set har formidlingstjenesten ved Randers 

Regnskov haft folkeskolen, som den primære målgruppe. Derfor er formidlingstjenesten ved 

Randers Regnskov i en fase, hvor de prøver at finde ud af, hvad gymnasiemålgruppen efterspørger i 

forbindelse med ud-af-huset aktiviteter. I forhold til udvikling af de eksisterende eller nye forløb, 

oplever de i formidlingstjenesten ved Randers Regnskov ikke et behov for dette fra 

gymnasielærernes side. Formidlingstjenesten oplever umiddelbart ikke, at der hos gymnasielærerne 

er et behov for supplerende materiale til forløbene. Dette kan ses som et udtryk for at 

gymnasielærerne ved, hvad de får og derfor har passet det ind i deres forløb. Desuden kan det også 

være et udtryk for at gymnasielærerne ikke tror, at formidlingstjenesten har noget de kan tilbyde 

gymnasielærerne, og derfor efterspørger gymnasielærerne det ikke.  

 

5.1.2 Steno Museet 

Det Steno Museet forsøger, at tilbyde gymnasierne er et forløb, der kan giver gymnasieeleverne 

noget, de ikke kan få derhjemme på skolen. De er på Steno museet, samtidig bevidste om, at deres 

forløb skal passe ind i gymnasielærernes undervisning og gymnasiets læreplaner. Så det med de to 

ting i tankerne at Steno Museet forsøger at udvikle tilbud til skolerne. 

”selvfølgelig laver vi ikke noget i skoletjenesten uden, at vi kender eller kigger på, hvad er 

det, fordi det er jo det, vi skal kunne byde ind med. Det er de faglige mål, det er lige meget 

om det er læreplaner fra børnehaver og så til hele uddannelsessystemet. Det er vi 

selvfølgelig inde og kigge på. Fordi det skal også være noget, de synes, de kan bruge i deres 

undervisning. Så på den anden side er vi også meget bevidste om, at vi er det, man kalder 

uformelt læringsmiljø og vi er også meget bevidste om at vi skal kunne nogle andre ting. Og 

vi vil rigtig gerne, at det man laver her, ikke er det, man lige så godt kunne have lavet 

derhjemme. […]men man kan komme op og arbejde med virkeligheden på en anden måde. 
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Hvis vi kan det. For det er det, vi gerne vil. Men helt klart det prøver vi da helt klart at følge 

med i. Det er jo sådan vi kan blive brugt.”(Formidler SM) 

Balancegangen mellem, at ville udnytte det at være et uformelt læringsmiljø og samtidig passe ind i 

læreplanen, er en central del i udviklingen af et forløb for formidlingstjenesten på Steno Museet. 

Måden, hvorpå Steno Museet forsøger at give eleverne noget de ikke kan få derhjemme, er ved at 

udnytte de autentiske genstande, de har. Her er de bevidste om, hvad forskningen siger, om det at 

sætte begreber og viden ind i en kontekst øger chancerne for læring. 

”Ja, som de ikke kan få derhjemme. […]eller at de ikke kan finde på nettet. Eller og udnytte 

at vi har de autentiske genstande. Det er jo næsten det, der er rigtig vigtigt, at vi har noget. 

Og så, hvis vi kan få dem selv i spil. Så er der det, at når man har været her, så er der nogle 

ting, man husker, man kan måske hæfte på, når man skal, eller kan aktivere, når man skal 

lære noget.”(Formidler SM) 

Den måde, hvorpå formidlingstjenesten ved Steno Museet forsøger at aktivere gymnasieeleverne, 

forgår typisk ved oplæg til diskussion, hvor formidlingstjenesten forsøger at klæde eleverne på til, 

at kunne tage stilling til samfundsrelevante ting. De udbudte forløb tager som oftest udgangspunkt i 

rundvisninger i forskellige dele af udstillingerne.  

I udviklingen af nye forløb samarbejder de på Steno Museet med forskellige gymnasier og 

afdelinger på Aarhus Universitet. 

”Ja. Vi har været med i sådan et projekt. Som er færdig som projekt, men egentligt startede 

som en forening[…]. Det laves som sådan et samarbejde mellem kulturinstitutioner, eller 

uformelle læringsmiljøer og gymnasier. Og der har vi haft et samarbejde i forbindelse med, 

det havde vi et samarbejde med Egaa gymnasium, og de lavede, det var også AT-forløb, det 

er ofte det, hvor det var mening, at de skulle ind og så aflæse et museum og vurdere, og 

lærer noget om, at hvordan formidler man noget i sådan et forløb.”(Formidler SM) 

Ved at tage forskellige institutioner med ind over udviklingen af nye forløb, får man ikke bare 

gymnasielærernes perspektiv på formidlingen, men også fagfolk fra områder, der kan give et andet 

perspektiv på f.eks. innovative processer end formidlerne på Steno Museet. Samarbejdet med 

fagfolkene giver Steno Museet bedre mulighed for at planlægge forløb, der bringer flere forskellige 

fag i spil. 

”Og nu har vi aktuelt til væksthusene, der er for eksempel også et samarbejde. Vi vil lave et 

nyt forløb til de nye væksthuse til gymnasiet, der handler om biomimik.[…], der har vi nogle 

gymnasielærer fra Egaa koblet på, iNANO folk og vi har også center for entreprenørskab og 

innovation, fordi de skal arbejde med innovative processer, og så prøver vi at lave et tilbud, 

hvor man kan byde ind med flere fag. For det vil også tit være sådan, at vi jo også gerne vil 

have folk, der kommer langvejs fra, så der også er nogle tilbud til dem. De kommer ikke 

bare, så er der flere fag der skal byde ind, fordi det tager de timer, det gør.”(Formidler SM) 
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På den måde prøver Steno museet at tage højde for, det gymnasielærerne efterspørger, når de tager 

på ud-af-huset besøg. De forsøger samtidig, at få forløbene til at passe ind i flere forskellige fag, 

hvilket kan være grunden til, at mange gymnasielærer bruger dem til AT-forløb. 

I forhold til informationer omkring de udbudte forløb og spørgsmålet om hvorvidt, 

gymnasielærerne ved, hvad de får, inden de kommer, får gymnasielærerne i princippet kun den 

Information, der er om forløbene på Steno Museets hjemmeside. 

”Jeg ved ikke, om jeg kan sige, de ved, hvad de får. For de ved kun det, der står på 

hjemmesiden”(Formidler SM) 

På Steno Museets hjemmeside kan man se en oversigt over de udbudte forløb og hvilke klassetrin 

de henvender sig til (http://www.stenomuseet.dk/skoletj/). Det er under de enkelte klassetrin muligt 

at se, hvad forløbet handler om, hvilke fag det kunne være relevant i og så er der forslag til før- og 

efterbehandling af besøget. Ud over det oplever de hos formidlingstjenesten ikke, at 

gymnasielærerne er yderligere opsøgende omkring materialer i forbindelse med besøg på Steno 

Museet, og det der søges mest på internettet, er kilder og oplæg. 

”Det tror jeg ikke at. En af mine kollegaer sidder jo med hjemmesiden, og vi kiggede faktisk 

på det. Hvor er det egentligt, de så går ind? Der hvor vi så kan se at man går ind af sådan 

noget materiale, det er for eksempel et eller andet oplæg, det er sådan en side med oplæg, 

det er en side til at arbejde med billedkunst de først, f. eks. Det der med at få børn med 

teknologien eller det uperfekte barn, hedder det egentligt også. Det materiale der ligger 

derinde, hvor man kan arbejde. Og så er det sådan noget meget om en kilde indenfor 

elektromagnetisme, et eller andet. […]Jeg har ikke indtryk af at …, det oplever vi ikke. Nej, 

de bruger meget de forløb vi har.”(Formidler SM) 

Steno Museet oplever ikke, at gymnasielærerne spørger efter materialer udover det, der findes på 

hjemmesiden. Det kan det dog ikke udelukkes, at gymnasielærerne i forbindelse med selve besøget 

søger inspiration til materialer fra formidlerne. I formidlingstjenesten på Steno Museet finder de det 

vigtigt at tilbyde materialer til forløbene, da de i formidlingstjenesten mener at før- og 

efterbehandling er med til, at øge det faglige udbytte af et ud-af-huset besøg. 

”Altså al forskning omkring sådan noget læring i uformelle læringsmiljøer.  Det er jo det 

her med, at det skal være en del af noget andet, så er det man får mest ud af besøget, og så 

er det man lærer mest ved det. Så når vi bygger forløb op, vil vi rigtig gerne tænke med, kan 

vi lave et forløb, hvor man kan hjemme og hvor man kan arbejde videre. Det er ikke altid, vi 

lykkes med det, men ... og lave noget der er godt, det arbejder vi på med de ting. Men det er 

også svært, at det bliver brugt. Men vi vil gerne have det som tilbud og vi vil gerne gøre, 

hvad vi kan for at man gør det. For vi tror på, at det er den rigtige måde.” (Formidler SM) 

Dermed ønsker de i formidlingstjenesten på Steno Museet, at give gymnasielærerne optimale 

betingelser for, at bearbejde besøget på Steno Museet i undervisningen før og efter besøget. 
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Rundvisererne på Steno Museet sørger gerne for at spørge gymnasielæreren inden selve 

rundvisningen, hvordan forberedelsen til forløbet og hvordan det passer ind i undervisningen på 

skolen. Dette gør rundviseren for bedre at kunne ramme det rette faglige niveau og give 

rundvisningen en vinkel, som passer til under visningen. Det kan nogle gange være svært, at nå at 

spørge gymnasielæreren inden rundvisningen begynder, derfor arbejder de på Steno museet på at 

udvikle et forberedende bookingpapir, der kan forberede guiden på de besøgende elevers niveau. 

”Mange når de booker taler med vores booking personale og hun får hvis der er noget 

specielt. Så får hun, hun taler lidt med dem og det vi rigtig gerne vil, er og det er jo også 

det, der er rigtig vigtigt, at de beskeder kommer til rundvisere. Så derfor har vi faktisk ud 

fra det, ud fra feedback fra rundvisere, og fra booking, og fra skoletjeneste har vi fået lavet 

et oplæg til en anden seddel, du ved der bliver udfyldt og kommer med så. Sådan at der kan 

komme nogle flere oplysninger, arbejder man på et forløb eller arbejder man på? For at 

hjælpe den rundvisere der står der, fordi det er det, der kan gøre det bedre. Men vi får altid 

at vide, hvis der er noget specielt.” (Formidler SM) 

På Steno Museet er de godt klar over, at det er en fordel for rundviseren, at vide hvor eleverne er i 

undervisningen og hvilken vinkel gymnasielæreren gerne vil have på ud-af-huset besøget. 

Processen omkring at få disse oplysninger har hidtil haft et mere uformelt præg, hvor bookeren har 

fået at vide, hvis der var noget specielt og rundviseren hurtigt fik spurgt gymnasielæreren om 

sammenhængen med forløbet. Så denne proces vil formidlingsinstitutionen vil Steno Museet 

forsøge at forbedre ved at gøre det mere formelt ved at udvikle et bedre bookingpapir. 

”Men de beskeder, jo før vi får dem, jo bedre jo. Det er derfor vi tænker, det er vigtigt at få 

udviklet et bedre bookingpapir, der går ned[til rundviseren].” (Formidler SM) 

Ved at udvikle et bedre bookingpapir, giver formidlingstjenesten bedre forudsætninger for 

rundviseren, så de har mulighed for at bedre kunne berede sig på den enkelte rundvisning. 

Steno Museet er bevidste om, at de er en del af det uformelle læringsmiljø og det ønsker de at 

udnytte. De vil gerne have, at de elever, der besøger dem kommer hjem med noget, de ikke ville 

have kunnet få hjemme på skolen. Samtidig er de meget opmærksomme på, at de tilbud 

formidlingstjenesten på Steno Museet tilbyder, skal have en faglig relevans for eleverne. 

 

5.1.3 AU Foulum 

Hos AU Foulums formidlingstjeneste er opfattelsen, at gymnasielærernes holdning er, at når 

gymnasielærerne tager ud-af-huset, så skal der være et fagligt udbytte og besøget skal passe i deres 

undervisningsplan. 

”Ja, det tror jeg de allerfleste har. Lærere er jo forskellige selvfølgelig og jeg tror især, hvis 

man er relativ ny lærer, så vil man opleve, at der er sørme mange ting, man skal nå igennem 

på et år. Det kan godt være, at de lidt mere garvede lærere der er tør… hvad kan man sige 

tør udfordre det lidt ikke… en lærer vil normalt godt vide, hvad det er de får med hjem, når 
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de kommer, fordi de skal vide, de får værdi for pengene, havde jeg nær sagt, hvis de bruger 

en hel dag på det og noget forberedelses tid skal de være sikker på, at de får det med hjem, 

som de forventer. Jeg tror måske, garvede lærere er lidt mere sådan villige til at satse lidt 

og prøve noget nyt en gang imellem.”(Formidler AUF) 

De er derfor bevidste om, at gymnasielærer i forhold til tid, der bruges på besøget, også skal have 

noget fagligt med hjem fra et besøg. En måde hvorpå, AU Foulum får udviklet tilbud, der rammer 

det gymnasielærerne efterspørger, er ved at lave samarbejde med gymnasielærerne. Samarbejdet 

omkring udviklingen af nye forløb gør også, at det er nemmere at ramme det rette faglige niveau. 

”Det var et samarbejdsprojekt, hvor vi udviklede nogle nye undervisningsforløb, og nogle 

nye koncepter. Faktisk for den her gymnasieundervisning i samarbejde med gymnasielærere 

dvs. vi har dannet nogle sparringsgrupper mellem gymnasielærere og ph.d.-studerende, som 

er dem, der underviser hos os, hvor vi har fået målrettet den faglighed og undervisning, den 

ph.d.-studerende kan levere rigtig godt til gymnasieniveauet og til nogle fag og læreplaner, 

fordi målet er jo, at de tilbud vi har skal være relevante for skolernes pensum, fordi vi ved 

godt, at skolerne skal nå meget indenfor det enkelte fag, de skal igennem mange emner, der 

er kernestof og supplerende stof, så vi forsøger så vidt muligt at ramme noget kernestof, 

sådan at når de har været hos, så kan læreren med god samvittighed sige flueben ved det 

her kernestof, nu har vi nået den del af det, det behøver jeg ikke beskæftige mig ret meget 

med herhjemme, jeg kan måske forberede eleverne og efterbehandle, men det er i hvert fald 

noget, der erstatter noget, som læreren selv skulle have undervist for, ellers har de ikke tid 

til det. De skal nå for meget.”(Formidler AUF) 

De forløb, der er en del af ”Forsker for en dag” kan findes på internettet 

(http://dca.au.dk/om_dca/besoeg-os/besoeg_foulum/skoler-og-gymnasier/). Her kan man under det 

enkelte besøg finde en detaljeret beskrivelse af de enkelte tilbud, hvor der for eksempel også står, 

hvilke forventninger, der er til den besøgende gymnasielærer. Der er, som oftest også noget 

materiale som læreren kan bruge til at forberede eleverne. Fra formidlingstjenesten ved AU Foulum 

er der samtidig en forventning om, at gymnasielæreren har forberedt eleverne inden besøget.  

”Vi vil selvfølgelig meget gerne have, at eleverne er forberedte, når de kommer. Forberedte 

på flere niveauer, dels sådan lidt forventnings afstemt, hvad er det, jeg skal ud til, hvad er 

det vi kommer til, og hvad er det, jeg skal forvente af dagen, hvor meget skal jeg levere, hvor 

meget får jeg og hvad sådan. Det er alligevel lidt vigtigt, at man har en eller anden 

forventning om hvad der skal ske.[...]. Det er den ene ting sådan forventnings afstemning. 

Så er der det faglige, hvis vi skal kunne få de her undervisningsforløb igennem og få dem 

afviklet, sådan eleverne kan tage fra, så bliver de nødt til at have et eller andet basalt niveau 

hele klassen. Det er klart, at alle elever ikke er lige dygtige, men det er i hvert fald vigtigt, at 

de er introduceret til det her og har en eller anden forståelse af, hvad der skal foregå en 

faglig forståelse og måske også aller-allerhelst har læst vejledningen og sådan noget inden. 

Så de har, eller kan de ikke tage fra i det tempo, som vi helst vil.”(Formidler AUF) 

http://dca.au.dk/om_dca/besoeg-os/besoeg_foulum/skoler-og-gymnasier/
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For at kunne gennemføre forløbene på AU Foulum er der fra formidlingsinstitutionen en 

forventning om, at gymnasielæreren har forberedt eleverne med de materialer, der hører til det 

enkelte forløb. Ved at eleverne er forberedte på, hvad de skal lave, er det muligt at gå hurtigere frem 

og dermed nå et højere fagligt niveau. Det har desuden den fordel, at hvis gymnasieeleverne er 

forberedt med det materiale, som formidlingsinstitutionen tilbyder. Giver det formidleren en bedre 

ide om, hvilket forberedelsesniveau gymnasieeleverne har og dermed er formidleren ikke så 

afhængig af, at skulle først afkode elevernes faglige niveau. Hos formidlingsinstitutionen på AU 

Foulum er det ph.d.-studerende, der står for formidlingen til gymnasieleverne. 

”Jeg vil gerne knytte kommentar til det samtidig, fordi vi bruger vores ph.d.-studerende som 

undervisere. Og ph.d.-studerende de er jo sådan set ret grønne undervisere, de har været i 

undervisningssystemet i mange mange år selv, men de har, det er måske første gang, de 

sådan står op foran den der klasse der og skal være dem der binder det hele sammen og får 

leveret det rette niveau osv. og det er svært og det er oven i købet nogle elever, man ikke 

kender så den der gruppedynamik, kan man måske heller ikke sådan helt fornemme. Hvad 

foregår der egentligt? Og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at det er ikke alle de ph.d.-

studerende, der er lige dygtige undervisere, der nogen der sådan har flair for det og ret 

hurtigt kommer efter det, der er også bare nogen, der er nogle sejtrækkere. Selvfølgelig er 

der det. I forhold til den gymnasium undervisning de får derhjemme, der vil de jo opleve 

nogle undervisere, som er meget mere rå og upolerede og uerfarne. Det giver heller ikke 

altid den bedste undervisning. […]Så vi får så nogle andre ting i og med det er ph.d.-

studerende der står op, fordi en ph.d.-studerende er jo næsten bare en stor gymnasieelev, 

ikke det er i hvert fald ikke 100 år siden vel, det er måske 7 år siden, de selv har gået i 

gymnasiet. Og det gør jo, at den umiddelbare dialog måske falder mere naturligt. Og det er 

rollemodellen, som gymnasieeleverne kan spejle sig i om 7 år, kan I selv stå der. Altså det 

gør det meget mere nært og relevant og autentisk.”(Formidler AUF) 

Hos formidlingsinstitutionen ser de både fordele og ulemper ved, at det er ph.d.-studerende, der 

varetager formidlingen til gymnasieeleverne. Fordelen kan være, idet de ofte er yngre personer, at 

gymnasieeleverne bedre kan identificere sig med formidleren, hvilket kan gøre forskning mere 

jordnært. Ulempen kan til gengæld være, at den ph.d.-studerende ikke har nogen 

undervisningserfaring, hvilket kan være hæmmende i forhold til at levere det rette faglige niveau. 

Dette er selvfølgelig en færdighed, der til dels kan læres, men i læringsprocessen kan det være 

hensigtsmæssigt, at forløbene er relativt stramt tilrettelagt. 

Det er langt de fleste gymnasieelever, der er forberedte og hvor gymnasielæreren har benyttet sig af 

det materiale, som AU Foulum tilbyder. Samtidig oplever de hos AU Foulum også, at 

gymnasielærerne er relativt opsøgende i forhold til materialer. 

”Jamen relativt opsøgende. Altså, hvis de kan få en fuldstændig færdig pakke, hvor der er 

både de perspektiverende artikler og den grundige øvelsesvejledning og et excel ark, hvor 

de kan smide deres data ind i bagefter, så tager de det, hvis det er godt. Altså, der tror jeg 

også de bliver nødt til at tænke på deres tid, ikke. Hvis der ligger det helt færdige produkt, 
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som de kan bruge fra a-z hele vejen igennem, så tager de det. Men de er jo gode til selv 

selvfølgelig og lave materialer, så det vil der også være nogen, der gør, men de tager, det 

der er, tror jeg og så udvælger de nok lidt kritisk i det, hvad de kan bruge lige ind i deres 

kontekst, tænker jeg. Det er i hvert fald sådan, at vi forsøger at have noget ordentligt 

materiale til alle forløb. Med materiale, der mener jeg både det perspektiverende, det 

grundlæggende, og vejledninger og sådan noget.” (Formidler AUF) 

Dette er igen med til at illustrere, at gymnasielærerne gerne vil have forslag til materiale, og så 

bruger de det materiale, der passer ind i deres undervisning. Hos AU Foulum ser de det, som at det 

gerne må være relativt nemt at gå til for gymnasielæreren i forhold til, at lette planlægningen af ud-

af-huset aktiviteter. Formidlingstjenesten ved AU Foulum er meget bevidste om, hvad de gerne vil 

tilbyde gymnasiemålgruppen, samt hvilken rolle de har som både en formidlingsinstitution og 

forskningsenhed. 

 

5.1.4 Sammenligning af undersøgelsens formidlingsinstitutioner 

De enkelte formidlingsinstitutioner er præsenteret hver for sig, derfor vil jeg i denne opsummering 

gennemgå de vigtigste pointer fra gennemgangen af de enkelte formidlingsinstitutioner, samt 

sammenligne dem. Det er relevant at sammenligne de tre steders ligheder og forskelle, da det giver 

et bedre overblik over den enkelte formidlingsinstitution. Sammenligningen af de enkelte 

formidlingsinstitutioner vil være i temaer, der vil være relevante i forhold til resultaterne af 

interviewsamtalerne med gymnasielærerne. Gennemgangen vil tage udgangspunkt i tabel 2. 

Tabel 2. Randers Regnskov Steno Museet AU Foulum 

Primær målgruppe i  Folkeskoler 7.-10. kl., men 

henvender sig bredt. 

Stx, htx, hf 

Typer af forløb Oplæg og 

rundvisning. 

Rundvisning og 

diskussionsoplæg 

Øvelser og 

rundvisning. 

Formål med besøg Fagligt. Fagligt. 

Autenticitet. 

Almendannende. 

Fagligt. 

Autenticitet. 

Almendannende. 

Præsentation af forløb på 

internettet 

Beskrivelse af emne. Beskrivelse af tema. 

Forslag til anvendelse. 

Beskrivelse af forløb 

og tema. 

Øvelsesvejledninger. 

Baggrunds materiale. 

Samarbejde med 

gymnasier/gymnasielærer 

Enkelte møder. 

Uformelle 

samarbejder. 

Udvikling af nye 

forløb. 

Udvikling af nye 

forløb. 

Fokus for fremtidig 

udvikling 

Tydeligere tilbud på 

hjemmeside. 

 Et forbedret 

bookingpapir. 

 

De tre formidlingsinstitutioners primære målgruppe er forskellig, hvor Randers Regnskov 

traditionelt primært har henvendt sig til folkeskolen, har AU Foulum gymnasiemålgruppen som den 

primære. Steno Museet har ikke på samme måde som de to andre formidlingsinstitutioner en 
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primær målgruppe. Udgangspunktet for Steno Museets målgruppe er folkeskolens overbygning (7.-

10. kl.), de tilbyder dog ca. det samme antal forløb til 4.-6. kl. og stx/htx, som til 7.-10.kl. 

Når man sammenligner de forskellige formidlingsinstitutioner, skal man huske, at de tre 

formidlingsinstitutioner tilbyder forskellige typer af tilbud. Gymnasielærerne virker bevidste om, 

hvad forskellige typer af forløb kan, hvilket jeg vil komme ind på i et senere afsnit. 

Steno Museets og Randers Regnskovs tilbud minder mest om hinanden, idet de tager udgangspunkt 

i oplæg og rundvisninger. Hos Steno Museet forsøger man at aktivere eleverne ved at klæde dem 

fagligt på til at kunne diskutere samfundsmæssige problemstillinger, der er inspireret af Steno 

Museets udstillinger. Randers Regnskov tager i formidlingen af det faglige deres dyr ind i 

undervisningen for yderligere at illustrere f.eks. evolution, hvor eleverne får lov til at røre og se 

nærmere på dyrene. Hos AU Foulum er forløbene ofte mere undersøgelses rettede i form af øvelser, 

hvor der er en form for dataindsamling. Desuden anbefaler de hos AU Foulum, at man også får en 

rundvisning i staldene osv. 

De tre formidlingsinstitutioner ønsker alle at give elever et fagligt udbytte ved besøget på 

formidlingsinstitutionen. Randers Regnskovs fokus i forløbene er det faglige, idet de opfatter det 

som vigtigst for gymnasielærerne. Steno Museet og AU Foulum ønsker ud over det faglige indhold 

at udvikle forløb, der er autentiske og sætter forløbene ind i en kontekst. Det autentiske indhold har 

til formål at være en del af det almendannende. 

Randers Regnskov, Steno Museet og AU Foulum præsenterer sig forskelligt på internettet, i den 

måde deres tilbud bliver beskrevet. Randers Regnskovs forløb til gymnasiemålgruppen er beskrevet 

sammen med forløbene til folkeskoleniveau, det er gjort sådan, da forløbene dækker over flere 

niveauer. Dette gør dog også, at det kan være svært at gennemskue, hvilket niveau tilbuddet til 

gymnasiemålgruppen er på. Hos Steno Museet har de også tilbud, der dækker over flere forskellige 

niveauer, men har de fra formidlingstjenesten opstillet forløbene grafisk, så det er muligt at finde 

beskrivelsen af forløbet under for eksempel stx-niveau. På AU Foulums hjemmeside vælges der 

først, hvilket niveau man ønsker at se forløb for. Når niveauet er valgt, er det nemt at finde 

information om de enkelte forløb hos AU Foulum. Forløbene hos AU Foulum er meget detaljeret 

beskrevet på hjemmesiden, hvor det også er nemt at finde det tilhørende materiale. 

I udviklingen af nye forløb havde alle formidlingsinstitutionerne enten intentioner om eller brugte at 

samarbejde med gymnasielærer. Både AU Foulum og Steno Museet har etableret samarbejde med 

gymnasier i nærområdet, disse samarbejder, har både formel og uformel karakter. Hos Randers 

Regnskov vil man gerne have nogle mere formaliseret samarbejder, men har ikke på samme måde 

brugt gymnasielærere i udvikling af nye forløb. 

Randers Regnskov vil gerne, at de får gjort, de tilbud Randers Regnskovsformidlingstjeneste har til 

gymnasiemålgruppen mere tydelige. Ved at få gjort tilbuddene mere tydelige, håber de i Randers 

Regnskovs formidlingstjeneste, at der er flere gymnasielærere, der vil benytte sig af deres tilbud. 

Steno Museet arbejder på at lave et forbedret bookingpapir, fordi det mener de i 
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formidlingstjenesten på Steno Museet vil forbedre besøget hos dem. I min samtale med 

formidlingstjenesten på AU Foulum kom vi ikke ind på deres fremtidige tiltag. 

 

5.2 Gymnasielærerne overvejelser om ud-af-huset aktiviteter 

I dette afsnit vil jeg gennemgå resultaterne af de semistrukturede interviews, som jeg har lavet med 

fire gymnasielærere. Afsnittet vil være opdelt i temaerne: grunde til at tage ud-af-huset, 

informationer på hjemmesiden og udfordringer i planlægningen af ud-af-huset aktiviteter. Det er de 

temaer, der er trådt frem i gennemgangen af de semistrukturede interviews, som værende betydende 

temaer for gymnasielærerne i planlægningen af ud-af-huset aktiviteter til formidlingsinstitutioner. 

Det viste sig, at gymnasielærerne havde et varieret kendskab til de andre formidlingsinstitutioner. 

Der var en lærer, der havde besøgt alle de tre formidlingsinstitutioner, der er med i undersøgelsen. 

Alle gymnasielærerne havde besøgt Steno Museet med gymnasieelever blandt andet i forbindelse 

med AT, men også med biologifaget. R1 og R2 havde ikke besøgt AU Foulum, men havde en ide 

om mulighederne ved AU Foulum og R2 havde planer om at besøge AU Foulum på et tidspunkt. 

Kun F2 havde ikke besøgt Randers Regnskov med gymnasieelever. F2 havde besøgt Randers 

Regnskov med hendes børn og havde ikke overvejet Randers Regnskov, som en mulighed for ud-

af-huset aktiviteter. 

 

5.2.1 Grunde til at tage ud-af-huset  

Det succesfulde ud-af-huset besøg indeholder for gymnasielærerne flere forskellige aspekter. 

”Der tænker jeg, da et af de primære succeskriterier er for mig, det er at eleverne kommer 

ud og ja, får en god oplevelse med at møde vores fag i praksis. Altså ser sammenhængen 

mellem, at vi går inde i en i virkeligheden sådan osteklokke lukket verden, hvor vi arbejder 

meget teoretisk med tingene, men de får den der fornemmelse af, at det rent faktisk kan 

bruges til noget og det bliver brugt. Og det oplever jeg bare, at det begejstre og motivere 

dem. Så når man sådan kan mærke, at de er blevet motiveret og blevet tændte, det tror jeg er 

det allervigtigste succeskriterie.” (F2) 

Et udbytte af ud-af-huset aktiviteter kan være, at gymnasieeleverne får en mulighed for at koble 

teori og praksis, hvilket er en af de ting nogle af formidlingsinstitutionerne forsøger at tilbyde i 

form af autenticitet (se tabel 2.) Desuden ser F2 ud-af-huset aktiviteten, som en mulighed for at 

motivere og begejstre gymnasieeleverne, hvilket er et ofte nævnt udbytte af ud-af-huset besøg 

(Kisiel 2005). 

”En succesfuld ekskursion. Det er… altså det tænker jeg er sådan lidt på to planer. Det er at 

det er et eller andet, der fanger eleverne, at eleverne bliver fanget af det på en eller anden 

måde, og så at vi får et fagligt udbytte af det. De to ting.” (R2) 
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Udover, at ud-af-huset besøget skal kunne inspirere gymnasieeleverne, er det også vigtigt for 

gymnasielærerne at ud-af-huset besøget, har et fagligt indhold, der passer ind i undervisningen på 

gymnasiet. Det faglige indhold i et ud-af-huset skal derfor passe ind i gymnasiets læreplan. I 

forhold til at planlægge ud-af-huset aktiviteter tager planlægningen udgangspunkt i temaer og 

emner fra undervisningen.  

”Det gør jeg i forhold til tema. Altså sådan, at når vi er i gang med et eller 

andet[undervisning på gymnasiet], der har relevans for det. Det er jo tit de samme steder, 

man tager hen eller noget af det samme, der ligner noget. Det er sådan i forhold til tema.” 

(R2) 

Selvom gymnasielærerne angav, at det var temaet, der kom først i planlægningen, var der dog 

undtagelser. De to gymnasielærerne, der besøgte AU Foulum bestemte sig først for at besøge AU 

Foulum og derefter så gymnasielærerne på hvilket tilbud, der passede ind i deres undervisning. 

”Nogen gange så opstår der en mulighed, som man tænker, den kan man bare ikke lade gå 

fra sig. Altså, jeg havde med Foulum, det er jo bare deres mest populære øvelse, og den 

falder indenfor en del, som det er svært lige selv at lave de helt gode øvelser. Så det ville jeg 

bare rigtig gerne, så der skrev jeg i evig god tid. Inden der overhovedet var åben for 

tilmelding […]Så det var jo noget med, at jeg vidste, at den mulighed var, altså undersøgte 

hjemmesiden og vidste at der var den her mulighed. Og vidste også, at det var svært at 

komme til, og jeg vidste også, at jeg havde noget fagligt stof, hvor det ville passe rigtig godt 

til.”(F2) 

Her angiver F2, at hun gerne ville besøge AU Foulum, fordi de havde en populær øvelse, der var 

svær at lave hjemme på gymnasiet. Desuden passede øvelsen godt ind i noget fagligt stof, hun 

allerede havde. F1’s planlægning af ud-af-huset besøget til AU Foulum startede med en beslutning 

om, at hun ville besøge AU Foulum med hendes biologi A-hold. 

”Altså, jeg havde jo bestemt, at vi skulle derop en dag. Og det er ligesom. Det havde jeg 

besluttet. Jeg skal have et A-hold, vi skal til Foulum. Og så så jeg, hvilke tilbud der var, og 

nogle af tilbuddene kender jeg, fordi jeg har været der før. Så kunne der være nogle grunde 

til, hvorfor det ikke lige skulle være det. Så skulle det være noget de ikke havde lavet før, 

altså nogle emner vi ikke havde berørt og noget, hvor jeg synes, der var noget faglighed, 

altså noget biologi A, nogle af de andre forløb er sådan lidt for lette, altså vi får ikke nok ud 

af det.” (F1) 

Derefter blev forløbet bestemt efter, at det var et emne, gymnasieeleverne ikke før havde 

beskæftiget sig med, og at forløbet havde et fagligt niveau, der passede til et biologi A-hold. 

Så i forhold til de gymnasielærer, var ud-af-huset besøgene til AU Foulum i denne undersøgelse 

bestemt, før selve det bestemte forløb. Gymnasielærerne virker samtidig meget bevidste om, at der 

er et fagligt udbytte og at det passer fagligt ind i undervisningen. Bevidstheden om, hvad de 

forskellige formidlingsinstitutioner kan og hvad de egner sig til, kan være med i overvejelserne, når 

man vælger formidlingsinstitution før forløb. 
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”Generelt når det er museer, så er det kort men godt.[…] Altså, der gælder det om, at 

udvælge for dem, fordi ellers så går de bare, altså man kan kapere en eller anden vis 

mængde museum og når den er overskredet så lukker man bare ned.” (F2) 

Så planlægningen starter med at se på, hvilket hold den enkelte gymnasielærer skal af sted med. 

”Jeg ville ikke sådan et A-hold, ville jeg ikke lige umiddelbart synes, jeg skulle, ville tage 

med ind på sådan en udstilling, det ville de ikke få nok faglighed ved. […]Jeg ville også 

synes, at de skal mere have lov til at fordybe sig i faget og ikke bare det der skøjteri. Altså 

udstillingerne de er mere sådan, det kan pirke til nogle ting og det kan gøre, at man kommer 

til at overveje nogle aspekter af faget, noget man så kan diskutere, nogle samfundsmæssige 

aspekter noget af anden relevans.” (F1). 

Altså starter F1 med at vælge formidlingsinstitution alt efter, hvilken klasse hun skal have med ud-

af-huset. Her er det et biologi A-hold, og derfor vælger hun, at det skal være AU Foulum, fordi hun 

mener, at der kan de få det rette faglige udbytte. Hos AU Foulum tilbyder de undersøgelses rettede 

forløb, der ofte har en forskningsvinkel. Den måde at vælge på indikerer, at denne gymnasielærer 

mener, at bestemte typer af formidlingsinstitutioner og typer af forløb egner sig til forskellige 

niveauer. Så, som udgangspunkt er det typen af tilbud, hun går efter, næste skridt i udvælgelsen 

forholder sig til, hvordan det passer ind i hendes undervisning, her er emnet styrende sammen med 

at det ud fra informationerne om forløbet, har det ønskede faglige niveau. Emnet bliver desuden 

valgt ud fra et ønske om at give eleverne noget de ikke kan få derhjemme og autenticitet. 

”Så synes jeg det her så ud som om det ramte A-niveau godt, og så tænkte jeg også det der 

med, jeg kan ikke de der, jeg laver selvfølgelig også bakterie forsøg herhjemme, men jeg kan 

ikke sige, det her er en streptokok, det her det er en et eller andet coli. Det har jeg 

simpelthen ikke evner til, fordi jeg er ikke uddannet mikrobiolog. Så jeg tænkte, at det ville 

være givende for dem at komme hen et sted, hvor de kan lave noget, hvor der var nogle 

fagfolk, der simpelthen ved noget om det her og ikke bare ved lidt, men ved rigtig meget. Så 

det var sådan, det jeg havde tænkt, det så rigtigt fagligt godt ud. Og så kunne jeg godt lide 

det med. Jeg synes faktisk, det var rigtig godt, det der med, at der stod at man skulle skrive 

et brev til en landmand og det troede jeg faktisk, at det var sådan. Det var det jo så ikke, 

men det var i hvert fald noget af det, jeg valgte det på. Kan jeg huske. Altså den der 

autenticitet.” (F1) 

Her ses endnu en grund til at vælge bestemt forløb til et ud-af-huset besøg, at den pågældende 

gymnasielærer ikke er så fagligt stærk i et emne og derfor vælger det for at øge faglighed i det 

emne. Der er for ingen af gymnasielærerne nogen tvivl om, at et ud-af-huset besøg skal være fagligt 

relevant. Den faglige relevans udtrykkes på forskellige måder, hvor der hos de to gymnasielærere, 

der besøgte AU Foulum, er det det faglige indhold i selve forløbet, der har størst fokus. De to 

gymnasielærere, der havde besøgt Randers Regnskov, lægger ikke helt det samme fokus på det 

faglige i selve besøget. Det vigtigste udbytte for de to gymnasielærere, der besøgte Randers 

Regnskov, var at man fik noget med hjem, der kan bruges som udgangspunkt for den efterfølgende 

undervisning. 
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”selve det faglige indhold er ikke sådan så vigtigt. Det vigtige er, at man sådan kan koble 

det til noget fagligt, når man kommer hjem. […]Så jeg tænker sådan, at det vigtigste er at 

man får nogle af de der eksempler og det er jo det, man gør, når man tager til Randers 

Regnskov. Der får man sådan eksempler på evolutionen, som er langt mere spændende, når 

man kigger på dyret, og når man hører det fra en, som virkelig ved noget om det. Og når 

man står i de der omgivelser, end det er at læse i en bog. Og det er jo mange af 

eksemplerne, er også eksempler, jeg ikke kan give og som ikke står i lærebøgerne, som gør 

det langt mere sådan … nærværende for eleverne, når de får de der eksempler.[…]. Så det 

faglige er ikke kernen i det. Nu sagde jeg før, at det faglige var vigtigt, men det er mere det, 

at man kan, at man har noget at bygge det faglige på, når man så kommer hjem ikke, at man 

kan koble til det. Og så sige kan i huske sådan og sådan. Det er sådan, det jeg synes, er 

vigtigst. Det er derfor, man gør det.” (R2) 

Altså, det er stadig det faglige, der er i centrum, men bare på en anden måde, hvor det ikke er det 

faglige indhold i besøget, men måden besøget bliver brugt fagligt i undervisningen på skolen. 

 

5.2.2 Information på hjemmesiden 

Dette afsnit vil belyse gymnasielærernes tilgang og overvejelser i forhold til at ramme, det rette 

faglige niveau til deres klasse. Herunder, hvor stor betydning detaljerede beskrivelser af de enkelte 

forløb har i planlægningen af-ud-huset aktiviteter. I planlægningen af ud-af-huset aktiviteten 

forsøger gymnasielæreren, at ramme det rette faglige niveau på flere forskellige måder.  I det 

foregående afsnit, så vi at nogle af gymnasielærerne, fandt, at nogle typer af forløb ikke egnede sig 

til alle niveauer. Så med valget af formidlingsinstitution har nogle af gymnasielærerne taget et valg, 

der sigter mod at ramme det rette faglige niveau for gymnasieeleverne. Derefter står 

gymnasielæreren overfor valget af forløb, som formidlingsinstitutionen tilbyder, derfor vil jeg 

undersøge, hvilken betydning det har, at man kan se detaljer om forløbet på formidlingsinstitutions 

hjemmeside. Udover detaljer om de enkelte forløb på hjemmesiden kan der ofte findes materialer til 

før- og efterbehandling af forløbene på formidlingsinstitutionernes hjemmeside. Materialer kan 

flere ting, de kan sige noget om forløbet og samtidig hjælpe gymnasielæreren med at bygge et 

forløb op. Til sidst vil jeg se på, hvilke tiltag gymnasielæreren gør for at ramme det rette faglige 

niveau, hvor kommunikation mellem formidlingsinstitution og gymnasielæreren vil blive undersøgt, 

samt lærerens forberedelse til det enkelte ud-af-huset forløb. 

Det er forskelligt, hvor mange detaljer de tre formidlingsinstitutioner i denne undersøgelse har 

omkring de enkelte forløb på deres hjemmeside (se tabel 2.). De to gymnasielærere, der besøgte AU 

Foulum, gav klart udtryk for, at detaljer og materialer på hjemmesiden om de enkelte forløb betyder 

meget. 

”Ja, det har det helt sikkert. Jeg kan huske, dengang jeg startede som biologilærer, der tog 

jeg tit på ekskursion, sådan uden at der var planlagt særligt meget. Men det er da noget, jeg 

kigger meget efter nu, altså for at vi får optimalt udbytte af det. Så er det vigtigt at den 

institution, eller hvad det nu er vi skal besøge, at de ligesom er vant til at tage imod 
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gymnasieelever, så de ved, hvad det er for nogle størrelser og hvad det er vi har brug for.  

Eller også at, så skal man i hvert fald have en god kommunikation. Så de ligesom ved, hvad 

vi forventer. For det der med sådan bare at tage på ekskursion. Det kan man også godt gøre 

engang imellem, men udbyttet er bare ikke så stort, som hvis man på forhånd ved, jamen 

hvad er det egentligt det her, hvad er det de udbyder, hvad jeg får en ide om indholdet, hvad 

er niveauet.”(F1) 

 

”Ja, gerne det er jo altid godt med ting, som man kan putte ind i. Altså, det er jo balancen 

mellem, at det er planlagt, men også at det skal kunne passe ind i mange forskellige ting i 

vores verden.”(F2) 

Begge gymnasielærere, der besøgte AU Foulum angiver, at detaljer på hjemmesiden giver dem 

mulighed for bedre, at tænke ud-af-huset besøget ind i deres undervisning, hvilket handler om, at 

gymnasielærerne kan få en ide om mulighederne for et fagligt udbytte. Detaljer gør, at 

gymnasielæreren nemmere kan aflæse, hvilket niveau det enkelte forløb passer til. Desuden mener 

de to gymnasielærere, der besøgte AU Foulum, at det sender et signal om professionalisme, fordi 

det giver indtryk af, at formidlingsinstitutionen har sat sig ind i, hvad gymnasiemålgruppen har brug 

for. Altså virker det, som et kvalitetsstempel når formidlingsinstitutionerne lægger detaljer om 

forløbene ud på hjemmesiden. En måde at give detaljer på er at tilbyde materialer til forløbene. 

Materialer kan være baggrundsstof til forberedelse og forslag til efterbehandling af forløbet. 

”Det[materialer] synes jeg betyder rigtig meget. Det er faktisk noget af det, jeg kigger efter, 

når jeg udvælger, hvad vi skal. Fordi altså der er to ting i det, det giver jo mig en mulighed 

for at tænke det ind i en større helhed, så bliver det ikke så meget, bare så tager vi af sted, 

og så ser vi, hvad vi får ud af det. Det kan jeg godt mærke, at jeg er for næn over timerne til, 

at jeg synes, jeg har råd til bare og så kan man jo være heldig og uheldig. Jeg synes, det gør 

det nemmere at tænke ind og så synes jeg også, at det signalere noget fra det sted, vi skal på 

besøgs side. Altså noget professionalisme, eller så viser det jo, at de vil os, hvis de har orket 

at lægge noget arbejde i at tænke igennem og de har tænkt over, hvad det er for en 

målgruppe, de får besøg af. […]Det, synes jeg faktisk, betyder rigtig meget.” (F2) 

Så materialer kan også have en signal værdi, der viser, at formidlingsinstitutionen har sat sig ind i 

målgruppen. Materialerne kan også være med til at hjælpe gymnasielæreren i planlægningen af 

undervisningen, hvor det kan gøre det nemmere at sætte ind i et forløb hjemme på gymnasiet.  

”Når jeg skal vælge, så vil jeg da være tilbøjelig til at vælge noget, hvor jeg kan se, her har 

de… lavet et forløb, som ligesom… hvor jeg nemt kan strikke noget sammen. Så jeg, Jeg har 

jo ikke tid til at skulle bruge 20 timer på at forberede sådan et besøg. Det har jeg ikke, så 

hvis der bare ligger noget materiale, og jeg så kan supplere med noget lærebogsstof og 

sådan noget, så er det jo appetitligt for mig. Altså, det skal jeg også have med i betragtning. 

Jeg skal, jo have min dagligdag til at fungerer ikke. Så det betyder da rigtig meget, at der 

ligger noget materiale.” (F1) 



44 
 

Desuden er der det rent praktiske i, at formidlingsinstitutionen giver et forslag til materialer, der kan 

bruges i planlægning og forberedelse af ud-af-huset besøget. Materialerne kan gøre det nemmere for 

gymnasielæreren at planlægge og sætte ud-af-huset aktiviteten ind i et undervisningsforløb, og 

dermed kan gymnasielæreren måske spare tid i planlægningen af undervisningsforløbet. 

Det er forskelligt, hvor mange detaljer og materialer de forskellige formidlingsinstitutioner har 

liggende på deres hjemmeside (se tabel 2.). På Randers Regnskovs hjemmeside er der ikke så 

mange detaljer på hjemmesiden, som hos AU Foulum. De gymnasielærere, der besøgte Randers 

Regnskov, havde begge været der før med gymnasieelever, hvor de havde haft evolutionsforløbet. I 

forhold til om, der var detaljer om forløbet på hjemmesiden, så griber en af de gymnasielærer, der 

havde besøgt Randers Regnskov det an ved, at kommunikere meget med formidlingstjenesten ved 

Randers Regnskov. 

”Lige i forhold til Randers der har jeg mailet en del med hende [leder af 

formidlingstjenesten], for netop at få besøget til at passe ind i et forløb. Hjemmesiden, altså 

hjemmeside ja, men hjemmesiden er meget mindet mod folkeskolen og det er svært. Vi har 

sådan i fællesflok, biolærerne imellem fundet ud af at evolutionsforedraget er rigtig godt, 

det passer til vores elever, det kan vi bruge fagligt ind i det. Så testede jeg et genetikoplæg, 

der i foråret. Og det var lidt for lavt niveau, og det er lidt er problemet er at ramme 

niveauet, hvis man kigger rent fag-fagligt på det, fordi eleverne elsker at være afsted. Så 

fag-fagligt er det til tider for lavt niveau, men evolutionsdelen er rigtig godt. Så jeg ved ikke 

hvor stor betydning det har, jeg tror at det at… Jeg mailer meget altså for at fortælle.” (R1) 

Det er en kombination af, at gymnasielærer R1 har haft det bestemte forløb hos Randers Regnskov 

før og at hun kommunikere via mail med formidlingstjenesten, der sikrer at gymnasielærer R1 får 

forventningsafstemt ud-af-huset aktiviteten med formidlingstjenesten ved Randers Regnskov. 

Kontakten inden besøget er en måde hvorpå man kan forsøge, at informere om, hvad man forventer 

af det enkelte ud-af-huset besøg og hvilken forberedelse eleverne har fået inden besøget. Dette vil 

samtidig give formidlingsinstitutionen bedre mulighed for at ramme, det faglige niveau, som 

gymnasielæreren ønsker for ud-af-huset besøget. 

”Når man har været et sted flere gange er det nemmere at give guiden nogle gode 

guidelines til hvad det er man godt kunne tænke sig. Fordi man ved hvad de plejer at lave, 

så kan trække det i nogle retninger. Så på den måde er det godt. Det er den der kontakt der 

vigtig, altså synes jeg, op til forløbet hvor er vi henne og hvad niveau vil vi gerne have.” 

(R1) 

Kendskabet til formidlingsinstitutionen gør at gymnasielæreren bedre kan tilpasse og vinkle 

forløbene, så ud-af-huset aktiviteten passer til undervisningen hjemme på gymnasiet. Ved at have et 

forhåndskendskab til forløbene i Randers Regnskov og samt kommunikere om niveauet med 

formidlingstjenesten ved Randers Regnskov. 

”Altså jeg synes de er enormt fleksible, og det er noget af det der gør det godt. Altså man 

kan sagtens sige, vi vil gerne høre noget mere om det og mindre om det. Eller vi vil gerne 
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have mere praktisk eller mindre. Jeg synes selve det, at komme der, synes jeg fungere, det 

har jeg svært ved at sætte en finger på, det synes jeg fungere utroligt godt.”(R2) 

Gymnasielærerne, der havde besøgt Randers Regnskov oplever, at de i formidlingstjenesten ved 

Randers Regnskov er meget fleksible, så ud-af-huset besøget bliver tilpasset det den enkelte 

gymnasielærer ønsker. 

Gymnasielærerne oplever, at det har stor betydning for udbytte af ud-af-huset aktiviteten, at guiden 

eller underviseren fra formidlingsinstitutionen hurtigt finder ud af, på hvilket niveau 

gymnasieeleverne er på. Hvis niveauet er for lavt kan gymnasieeleverne opleve, det som om de ikke 

har lært noget. Det er meget vigtigt, at formidleren er god til at ramme niveauet for eleverne, det vil 

sige at formidleren hurtigt skal afkode gymnasieelevernes faglige niveau. 

”Hun er nemlig rigtig dygtig, og det er rigtig fedt, når man har hende, fordi hun kan mærke, 

hvor eleverne er henne. Hun slipper den plan, hun har lagt alt afhængig af, hvordan 

eleverne ligesom reagerer. Det er rigtig rart.[…] Fordi, det er jo den der kontakt inden 

besøget, hvor meget har eleverne haft om evolution på forhånd og hvor meget skal de 

introducere. Altså den der kontakt er ret vigtig for, at det bliver et godt fagligt udbytte.” 

(R1) 

Gymnasielærerne, der besøger Randers Regnskov, sørger selv for at tilpasse niveau ved at regulere 

forberedelsen til besøget. Så de klasser, der er på et højere fagligt niveau, bliver forberedt mindre 

ved for eksempel at bruge forløbet, som en indgang til et emne. Det vil sige, at gymnasielæreren 

ved, at bruge ud-af-huset forløbet i forskellige faser af et forløb kan være med til at regulere 

sværhedsgraden af besøget. For at dette er muligt er det, derfor nødvendigt at have et godt kendskab 

til niveauet af ud-af-huset forløbet. 

”Jeg tror måske ikke, jeg har prøvet nok. Fordi det jeg tænker er, evolutionsforedraget de 

har deroppe, er skide godt. Altså som introduktion på et godt hold eller som opsummering 

på et knap så godt hold. Men det er det, at man har prøvet det før, altså at jeg har prøvet at 

været der oppe før. At jeg ved, hvordan jeg skal formidle, altså sige til den guide, hvad det 

er, jeg gerne vil have.”(R1) 

Gymnasielærer R1 havde med det hold, hun besøgte Randers Regnskov, valgt ikke at forberede 

eleverne specifikt på emnet. Begrundelsen for dette var, at gymnasieeleverne på dette hold var så 

dygtige, at niveauet ville blive for lavt, hvis de var for godt forberedt. 

”Ikke ret meget, men det er, fordi det er et godt hold. Og det er nogle elever, det er et 

studieretningshold, og de elever er lynhurtige til, at altså de er dygtige biologer. Det vil 

sige, jeg behøver ikke at have forberedt dem ret meget. Vi har haft en hel masse genetik på 

forhånd, men vi har ikke haft noget evolution. Stort set ingen evolution, kun hvad de sådan 

selv ved om evolution. Vi havde næsten ikke haft noget.”(R1) 
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Efter ud-af-huset aktiviteten udtrykte et par af eleverne, at niveauet havde været passende, fordi at 

de med den viden, de havde i forvejen, kunne ræsonnere sig frem til svar på spørgsmål, de ikke 

kendte svaret på (bilag 4.). 

De to gymnasielærere, der besøgte Randers Regnskov, havde ikke fået tilbudt materialer til 

forløbene. R2 ser en stor fordel for hende, som gymnasielærer, hvis formidlingsinstitutionerne 

tilbyder materialer til forløbene. 

”Jamen det betyder da noget. Det har jeg ikke lige fået. Men det betyder da helt sikkert 

noget. Altså hjemmesider, hvor man kan lave opgaver inden eller efterfølgende, betyder helt 

sikkert noget, fordi det kan hjælpe den der overgang. Altså hvad skal man sige, når man 

laver sådan en ud-af-huset ekskursion, så er det jo ret vigtigt at få koblet det til det, som 

man sidder med derhjemme. Det kan jo være, hvis du tager på ekskursioner, hvor du ikke 

har været før, så er det næsten umuligt at gøre, for du ved ikke, hvad du får, før du står der. 

Så derfor kan det være meget givende, synes jeg, at få de der.” (R2) 

Her ser vi nogle af de samme synspunkter, som F1 og F2, at materialer kan hjælpe gymnasielæreren 

med at sætte ud-af-huset aktiviteten ind i undervisningen på skolen. Desuden påpeger R2 også, at 

det siger noget om, hvad det er for et forløb, der tilbydes. Altså detaljer om, hvad et bestemt forløb 

indeholder. 

Gymnasielærer R1 mener ikke, at hun ville have benyttet materiale fra formidlingstjenesten ved 

hendes besøg. 

”Det tror jeg ikke, vi ville have brugt, altså nødvendigvis. Hvis der havde været noget 

materiale, det er jeg ikke sikker på. Det skulle måske have været de slides, hun havde lavet, 

man kunne have fået med hjem, det kunne måske have været rart, så kunne man tage 

udgangspunkt i dem. Men ikke noget med at skulle lave en rapport eller en opgave, det er 

jeg ikke sikker på, jeg ville have brugt alligevel, fordi det er så afhængigt af, hvad det er for 

et hold, man ligesom arbejder med[…] Så det er mere det, jeg bruger, jeg ved ikke, om jeg 

ville bruge noget materiale. Så skal det mere være sådan øvelser, som er svære at lave selv. 

Så kan det godt ske, noget adfærd måske, det er der bare ikke rigtig plads til i 

bekendtgørelsen. Det er hele tiden den der skide bekendtgørelse, man vender tilbage til, 

fordi man er så presset, man skal nå det.” (R1) 

R1 havde ikke fundet det relevant at bruge eventuelt tilbudt materiale i forbindelse med hendes 

besøg i Randers Regnskov. R1 brugte i dette tilfælde besøget til at sætte fagbegreber om evolution i 

spil, og brugte et billede af det sidste slides i evolutionsoplægget i efterbehandlingen af besøget i 

Randers Regnskov. R1 skelner mellem typen af tilbud i forhold til, om hun tillægger materialer 

betydning for hendes ud-af-huset besøg. 
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5.2.3 Udfordringer i planlægningen af ud-af-huset aktiviteter 

Alle de interviewede gymnasielærere kom ind på de praktiske hensyn, der er i forbindelse med ud-

af-huset besøg. Transport til formidlingsinstitutionen blev angivet, som værende en post, der 

kostede tid og penge.  

”det der så begrænser af, hvor tit gør man så det, er jo så logistikken omkring at få folk ud 

af huset. Altså, det tager lang tid. Det er svært at nå i den almindelige, hvis man har en 

blok, så er det svært at nå og flytte folk, og nå at have en oplevelse og tilbage igen.”(R1) 

Med baggrund i det timeantal, der er til de enkelte hold alt efter om det er A-, B- eller C-niveau, var 

der ingen af gymnasielærerne, der tog på besøg ved formidlingsinstitutioner med C-niveau elever. 

Gymnasielærerne fandt det dog vigtigt, at lave ud-af-huset aktiviteter med C-niveau hold, så her 

valgte gymnasielærerne, at lave feltundersøgelser og lign. i nærheden af skolen. 

”På et C-niveau hold, der vil jeg som regel, der vil jeg ikke lave sådan nogle ekskursioner, 

eller det gør jeg ikke, til Randers for eksempel. Der laver vi dem her, helt tæt på, hvor man 

kan nå det i løbet af en bloks undervisning, og det er simpelthen, fordi man eller jeg har kun 

en blok om ugen. Og hvis man så skal stjæle altså for så bliver de bliver jo taget fra 

efterfølgende blokke, og så går der måske tre uger, hvor man ikke har eleverne, fordi man 

så får aflyst sine blokke, fordi man har koblet dem sammen.”(R1) 

Gymnasielærerne føler ikke, at der i C-niveau sammenhænge er tid til at tage ud-af-huset til 

formidlingsinstitutioner, og i planlægningen af er det også vigtigt at se på, at ud-af-huset besøget 

passer fagligt ind i undervisningen. 

”altså bekendtgørelsen levner på C-niveau ikke mange muligheder for at tænke ud af boksen 

i forhold til, hvad man kører af undervisning. Den er ret låst. Men B-niveau bekendtgørelsen 

der er flere huller, altså der er flere rum til at lave nogle særskilte ting. [...], det er 

væsentligt at man ikke bruger blokke på noget, man ikke kan stoppe ind i bekendtgørelsen. 

Altså, det er man nødt til at tænke i, som regel bliver det, når jeg planlægger, så er det, at 

jeg tager udgangspunkt i, hvad er det for et forløb og så ser jeg om, der er noget, der passer 

til.” (R1) 

 

Altså jeg synes i hvert fald i biotek A, det fag er så presset, der er proppet så meget ind, der 

er så meget, vi skal nå. Så der er ikke rigtig plads til, altså man gør ikke noget, kun fordi at 

man synes, det kunne være sjovt og øjenåbende. Altså man skal ligesom, også kunne hakke 

noget af i forhold til de faglige mål. Fordi ellers er der simpelthen ikke, jamen det er jo rent 

tidsbetragninger, men så kommer det til at gå for hårdt ud over noget andet. Altså det er jo 

hele tiden sådan en opvejning mellem, hvad de får ud af det i forhold til, hvad det 

koster.”(F2) 

I planlægningen af ud-af-huset aktiviteter må gymnasielærerne afveje udbyttet i forhold til den tid, 

der bruges på ud-af-huset aktiviteten. Gymnasielærerne oplever, at for at opfylde de faglige mål i 

læreplanen, så er der ikke tid til at lave ud-af-huset aktiviteter, der ikke er med til at opfylde nogle 
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af de faglige mål. Desuden oplever de også, at transport tid kan være en hindring i planlægningen af 

ud-af-huset besøg. 

 

5.2.4 Opsummering af gymnasielærernes resultater 

Det, at gymnasielærerne kan finde informationer på hjemmesiden inden et ud-af-huset besøg, er i 

høj grad en fordel, da det giver gymnasielæreren en fornemmelse for, hvilket muligt udbytte 

ekskursion kan have. De interviewede gymnasielærer mener samtidig, at de altid får noget ud af at 

tage ud-af-huset. En fremhæver, at den fysiske fornemmelse for de ting, der bliver snakket om i 

undervisningen, er et værdifuldt udbytte. Gymnasielærerne, der har besøgt Randers Regnskov 

angav, som en af de vigtigste ting de får med derfra, var de virkelige eksempler og der med 

muligheden for at referere til besøget i undervisningen. 

I samtalerne med de forskellige gymnasielærer, så de alle forskellige muligheder og udbytter ved at 

tage ud-af-huset. De beskrev for eksempel motivation og autenticitet, som værende nogle af 

udbytterne. Fælles var, at de ikke havde tid i deres undervisning til at tage ud, hvis ikke ud-af-huset 

besøget passede ind i deres undervisning.  

Gymnasielærerne mente, at betydningen af detaljer på hjemmesiden gjorde det nemmere at passe 

forløbet ind i undervisningen. Samtidig gav nogle af gymnasielærerne udtryk for, at det for dem 

signalerede seriøsitet og professionalisme, fordi de havde taget sig tid til at forholde sig til 

gymnasiemålgruppen. 

Det faglige indhold var vigtigt for gymnasielærerne, for at de tidsmæssigt kunne tage ud-af-huset, 

fordi gymnasielærerne følte, at de ikke ville kunne nå fagmålene ellers. 

 

Tabel 3. R1 R2 F1 F2 

Begrundelse for 

at tage ud-af-

huset 

Fagligt udbytte. 

Oplevelsen. Motivation. 

Fagligt udbytte. 

Motivation. 

Autenticitet. 

Biologi i en 

kontekst. 

Fagligt udbytte. 

Spændende 

tilbud. 

Autenticitet. 

Fagfolk, der 

ved en masse. 

Fagligt udbytte. 

Autenticitet. 

Gode øvelser, 

der er svære at 

lave selv. 

Detaljer og 

materialer på 

hjemmesiden 

Når der ikke er så 

mange detaljer, 

kommunikere hun 

meget med 

formidlingsinstitutionen. 

Det er ikke alle forløb, 

hvor materialer vil være 

brugbare. 

Detaljer og 

materialer har 

betydning, det 

gør det nemmere 

at sætte ind i 

undervisningen. 

Især vigtigt på 

formidlings-

institutioner man 

ikke har været 

før. 

Materialer gør 

det nemmere at 

passe ind. 

Detaljer viser at 

de har tænkt 

over 

målgruppen. 

Materialer et 

signal om 

kvalitet. Gør det 

nemmere at 

sætte ind i 

undervisningen. 
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Tabel 3. fortsat R1 R2 F1 F2 

Bearbejdning og 

produkt af ud-

af-huset besøg 

Begrebsgennemgang 

ved brug af slides fra 

oplæg. 

Brug af 

eksempler fra 

ud-af-huset 

besøget i 

undervisningen. 

Arbejde videre 

med et dyr i 

undervisningen. 

Satte agar 

plader i 

varmeskab. 

Tælle kolonier 

i undervisning. 

Rapport. 

Opsamling på 

det 

eksperimentelle. 

Holdt oplæg om 

forskellige 

emner fra ud-af-

huset besøget. 

Begrænsninger i 

planlægningen 

af ud-af-huset 

aktiviteter 

Logistik. Tid. Læreplan. Tid. Transport. 

Læreplan. 

Faglige mål. 

Tid. 

Tid. Læreplan. 
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6. Diskussion 

I dette afsnit vil jeg diskutere undersøgelsen og de temaer, mine resultater har frembragt. Mit fokus 

i undersøgelsen har fra starten kredset om, hvorfor en gymnasielærer vælger at tage et bestemt sted 

hen? Der er mange overvejelser i planlægningen af ud-af-huset aktiviteter, hvor de to hovedaktører 

er gymnasielæreren og formidlingsinstitutionen, der bidrager i planlægningen af ud-af-huset 

aktiviteter. Derfor finder jeg det vigtigt at se på om opfattelser og overvejelser omkring ud-af-huset 

aktiviteter stemmer overens mellem gymnasielærerne og formidlingsinstitutionerne. 

 

6.1 Refleksion over undersøgelsen 

”Den kvalitative undersøgelsesforms tre svagheder er 1. usystematisk udvælgelse, 2. 

subjektive observationer og 3. principielt ingen mulighed for generalisation i traditionel 

forstand (heller ikke statistisk som den kvantitative form)” (Boks 19.2 Brinkmann & 

Tanggaard 2010). 

I denne undersøgelse er udvælgelsen af informanter i høj grad usystematisk. Udvælgelsen af 

formidlingsinstitutioner blev lavet ud fra få kriterier, da deltagelsen i høj grad også afhang af 

formidlingsinstitutionernes velvilje til at deltage og til at skabe kontakt til undersøgelsens andre 

informanter i form af gymnasielærerne. 

Jeg traf et valg om at vælge formidlingsinstitutioner, der geografisk lå i Midtjylland, det kunne også 

have været relevant at se på formidlingsinstitutioner, der lå mere spredt. Det ville også have været 

interessant at se, hvordan formidlingsinstitutionerne i hovedstadsområdet agerede, idet densiteten af 

formidlingsinstitutioner er større. Gymnasielærerne i min undersøgelse angav transport, som en af 

de udfordringer, der var i forbindelse med ud-af-huset aktiviteter. De deltagende gymnasielærere 

havde sammenlignelige vilkår i forhold til transport. Transporten som udfordring kan være det, der 

resulterer i, at de alle angav, at de ikke tog ud til formidlingsinstitutioner med C-niveau hold, og at 

dette muligvis ikke er gældende for gymnasielærere, der ikke har de samme transportudfordringer.  

Steno Museet er ikke så biologisk i sin profil, som de to andre formidlingsinstitutioner. De har dog 

en del besøgende fra gymnasiemålgruppen, og jeg fandt det vigtigt at have et eksempel på et 

museum med i undersøgelsen, idet jeg ønskede flere forskellige typer af formidlingsinstitutioner. 

Det var ikke muligt at få et museum med en mere biologisk profil med i undersøgelsen. 

Min indflydelse på udvælgelsen af gymnasielærerne var minimal, da gymnasielærerne blev udvalgt 

tilfældigt af formidlingsinstitutionerne. I stedet for at opnå kontakten med gymnasielærerne gennem 

formidlingsinstitutionerne kunne jeg have valgt at selv tage kontakt til forskellige gymnasier. Jeg 

ville have haft mere kontrol over udvælgelsen og kunne have opstillet flere kriterier for udvælgelsen 

af gymnasielærere. Dette ville formentligt have været mere tidskrævende end ved at 

formidlingsinstitutionen formidle kontakten til gymnasielærerne. Desuden undgik jeg at jeg 

ubevidst påvirkede udvælgelsen af gymnasielærere. 
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Som tidligere skrevet i metodeafsnittet er et interview en mellemmenneskelig proces mellem 

interviewer og informant, hvor der skaffes information. 

Betydningen af at etablere en god og tillidsfuld atmosfære i interviewsituationen kan ikke 

overvurderes. Hvis dette ikke lykkes for forskeren, bliver interviewet af en dårlig kvalitet. 

(Thagaard 2004) 

Interviewmaterialet som indsamles er præget af interviewerens og informantens gensidige forståelse 

af hinanden (Thagaard 2004). Derfor kan man ikke man ikke med hundrede procent sikkerhed vide, 

hvordan det, jeg siger, præger informanten og derved det personen fortæller. I den efterfølgende 

gennemlytning og transskribering af interviewene registrerede jeg en udvikling i interviewteknik, da 

dette var for mig en ny disciplin. Dette viste sig ved, at spørgsmålene indgik som en mere naturlig 

del af samtalen, og at jeg gradvist stillede jeg flere opsummerende spørgsmål af fortolkende 

karakter for at sikre at svarende var korrekt forstået.  

En triangulering af problemstillingerne ville kunne have belyst problemstillingerne fra flere 

forskellige vinkler. Her kunne det have været en mulighed at supplere det empiriske materiale med 

en kvantitativ undersøgelse af problemstillingerne, for eksempel i form af en spørgeskema 

undersøgelse. Den kvantitative undersøgelse ville dog først kunne være foretaget efter de 

semistrukturerede interviews, da jeg søgte at informanternes opfattelse af ud-af-huset aktiviteter var 

den kvalitative metode bedst egnet. En kvantitativ metode ville formentligt have resulteret i et andet 

fokus i opgaven, da der ved det semistrukturerede interview opstod svar på temaer, som før har 

været underbelyste. Altså kunne en eventuel kvalitativ undersøgelse af problemstillingerne være 

relevant til yderlig belysning af emnet, idet denne kvalitative undersøgelse giver en viden, der kan 

bruges i udformningen af designet til en eventuel kvantitativ undersøgelse. Det har i dette studie 

desværre ikke været tidsmæssigt muligt at foretage en kvantitativ undersøgelse efter den kvalitative 

undersøgelse var gennemført. 

Den kvalitative forsknings metode har i denne undersøgelse vist sig relevant, idet området er 

relativt uudforsket. Dette har blandt andet vist sig i resultaterne af de semistrukturerede interview. 

 

6. 2 Hvordan får gymnasielærerne det ud af besøget de gerne vil have? 

Først og fremmest, hvad er det gymnasielærerne gerne vil have, og hvad mener gymnasielærerne de 

får ud af ud-af-huset aktiviteter? I min undersøgelse vidste det sig, at gymnasielærerne gerne vil 

have noget, der nemt kan passe ind i den undervisning, de har hjemme på skolen. Gymnasielærerne 

vil også gerne have, at oplevelsen ved ud-af-huset aktiviteterne gør gymnasieeleverne mere 

motiverede og begejstrede for biologifaget. Så det er nogle af de samme begrundelser for at tage ud-

af-huset, som Kisiel (2005) angiver (beskrevet i afsnit 3.). Samtidig vil gymnasielærerne gerne 

have, at formidlingsinstitutionerne viser, hvordan biologifaget bruges i praksis og dermed sætter 

oplevelserne fra ud-af-huset besøget ind i en kontekst. Desuden angav to af gymnasielæreren 

værdien i. at det var en anden end vedkomne selv, der formidlede det faglige stof (The Contextual 

Model, den sociale kontekst). 
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Formidlingsinstitutionerne i undersøgelsen var alle bevidste om, at der i forløbene 

formidlingsinstitutionerne tilbyder, skal være et fagligt udbytte, som gymnasielærerne og ikke 

mindst eleverne kan tage med derfra. Det faglige bliver også nødt til at have sin baggrund i 

gymnasiets læreplan for, at gymnasielærerne mener, de tidsmæssigt har råd til at tage ud-af-huset. 

Desuden var AU Foulum og Steno Museet bevidste om at tilbyde gymnasielærerne noget, de ikke 

kunne få derhjemme, samt at de gerne ville gøre forløbene autentiske. AU Foulum og Steno Museet 

så det autentiske, som noget de kunne bruge til at tilbyde noget særligt, fordi de er en del af det 

uformelle læringsmiljø. 

I tråd med Henriksen & Jorde (2001) vil det ud fra resultaterne i denne undersøgelse være fornuftigt 

at formidlingsinstitutionerne er opmærksomme på, at deres tilbud er i tråd med gymnasiernes 

læreplaner og at indholdet passer ind i undervisningen på gymnasiet. Samtidig er det den enkelte 

gymnasielærer, der bestemmer hvordan vedkommendes undervisning skal tilrettelægges, så den 

dækker læreplanen og de faglige mål opnås. Derfor vil der være forskel på, hvordan dette bliver 

tilrettelagt. Det kan derfor blive en balancegang for formidlingsinstitutionerne at være 

opmærksomme på at lave forløb, der kan dække de faglige mål, men samtidig dække flere 

forskellige aspekter af et emne, så gymnasielæreren har mulighed for at vinkle ud-af-huset besøget 

på forskellige måder. Så det er nok i højere grad det, at gymnasielæreren ved, hvad de kan forvente 

at få, der er vigtigt, når et tage på ud-af-huset besøg planlægges.  

For at finde ud af, hvad den enkelte formidlingsinstitution kan tilbyde, orienterer gymnasielærerne 

sig oftest på formidlingsinstitutionens hjemmeside. Det vil være en fordel, at have besøgt stedet og 

set de faciliteter stedet har (Rennie & McClafferty 1995), men i en afvejning af, om det kan være 

for tidskrævende, vil det være til stor hjælp for gymnasielæreren, at informationer om muligheder 

og forløb er tilgængelige på formidlingsinstitutionens hjemmeside. 

De tre formidlingsinstitutioner i denne undersøgelse har forskellig detaljegrad på deres hjemmeside 

(tabel 2). Typen af forløb har indvirkning på hvilken slags information, der kan lægges tilgængeligt 

på internettet. Undersøgelses rettede forløb kan være nemmere at beskrive, da der ofte er en 

øvelsesvejledning, mens rundvisninger og oplæg er sværere at beskrive detaljeret. Tilgængeligt 

materiale til før- og efterbehandling kan være med til at beskrive forløbene. Flere af 

gymnasielærerne gav udtryk for, at materialer gjorde, at de bedre kunne passe forløbet ind i deres 

undervisning hjemme på gymnasiet (tabel 3). Samt være med til at koble ud-af-huset besøget med 

undervisningen til undervisningen. Det vil sige gymnasielærerne bedre kunne forberede 

gymnasieeleverne til forløbet (The Contextual Model, den personlige kontekst og den fysiske 

kontekst) 

Som formidlingsinstitution er det vigtigt at tage udgangspunkt i hvilken type forløb man tilbyder 

eller ønsker at tilbyde. Det er vigtigt for at bestemme, hvilke tiltag der er nødvendigt for at udvikle 

gode forløb og hvor meget man er nødt til at gå ind i læreplanen. De løst strukturerede2 forløb stiller 

                                                           
2
 Med løst strukturerede forløb mener jeg at der ikke er en øvelsesvejledning, der skal følges. Ved oplæg og 

rundvisninger er, der er en struktur, men formidleren har her mulighed for at lægge fokus på forskellige dele af oplæg 
eller rundvisning.  
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højere krav til den enkelte formidler, idet at evnen til at afkode elevernes faglige niveau og til at 

tilpasse formidlingen derefter kan være afgørende for det faglige udbytte. Her kan et vist forarbejde 

fra den enkelte gymnasielærer og formidlingsinstitutionen være fordelagtigt, i form af 

kommunikation inden besøget på formidlingsinstitutionen. Det handler om, at der er en vis 

kommunikation inden besøget, hvor den besøgende klasses niveau3 forsøges kortlagt, samt hvilken 

vinkel gymnasielæreren lægger på emnet. 

Randers Regnskovs har den mindst detaljerede beskrivelse af forløbene af de tre 

formidlingsinstitutioner, derfor kommunikerede R1 og R2 meget med formidlingstjenesten ved 

Randers Regnskov inden besøget. Det gjorde R1 og R2 for at forberede formidlingstjenesten på, 

hvad R1 og R2 forventede af besøget og for at få det faglige niveau til at passe til 

gymnasieelevernes niveau. Både R1 og R2 oplevede, at de ved formidlingstjenesten i Randers 

Regnskov var meget fleksible overfor gymnasielærernes ønsker. Ud fra det gymnasielæreren har 

fortalt inden forløbets start, må formidleren afkode hvilket niveau gymnasieeleverne har, for at 

tilpasse oplægget til gymnasieelevernes niveau. 

Steno Museet har som Randers Regnskov løst strukturerede forløb i form af rundvisninger og 

diskussions oplæg. I beskrivelserne af forløbene på hjemmesiden er der forslag til, hvor de kan 

passe ind i læreplanen, materialer og forslag til før- og efterbehandling. Så gymnasielærerne har en 

ide om hvad forløbene indeholder. For at give formidleren bedre mulighed for at levere det rette 

niveau, arbejder de hos Steno Museet med at lave et forbedret bookingpapir. Bookingpapiret vil 

give et formidleren et mere struktureret overblik over gymnasieelevernes forberedelse. Ved at lave 

gøre kommunikation mere formaliseret, vil dette være med til at støtte formidleren i forbindelse 

med afviklingen af forløbet. 

Hos AU Foulum har forløbene en undersøgelsesrettet karakter, hvor der er en øvelsesvejledning til 

forløbene. Ved en øvelsesvejledning er man nødt til, at være relativt opmærksom på læreplanen, da 

det fastlagte program ikke giver så mange muligheder for gymnasielærerens individuelle 

tilpasninger. Samtidig giver det fastlagte program gymnasielærerne en bedre ide om, hvad de får, 

inden de kommer på besøg med gymnasieeleverne, hvilket gør det nemmere at planlægge 

undervisningen omkring det. Formidlerne hos AU Foulum er ph.d.-studerende, der som en del af 

deres uddannelse skal undervise. Hos formidlingstjenesten ser man både fordele og ulemper ved, at 

det er ph.d.-studerende, der underviser på forløbene. En af fordelende er, at de er unge og derfor kan 

gymnasieeleverne nemmere relatere sig til dem. Samt, at det gør forskningsverdenen knap så 

virkelighedsfjern og gymnasieeleverne dermed nemmere kan se sig selv som forsker, hvilket AU 

Foulum ønsker at præsentere som karrierevalg. Dog kan der være forskel på, hvor meget 

undervisningserfaring den enkelte ph.d.-studerende har og hvor hurtig den ph.d.-studerende bliver 

tryg ved at undervise. I den forbindelse hjælper den fastlagte plan for forløbene til at støtte 

formidleren i gennemførslen af forløbet. 

Ved de mere fleksible og løst strukturerede forløb er det ofte nødvendigt med mere kommunikation, 

da forløbene ikke er så nemt gennemskuelige. Fordelen ved de mere løst planlagte forløb er, at 

                                                           
3
 Niveau er i denne forbindelse både det faglige niveau, men også forberedelsesniveauet. 
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gymnasielæreren har bedre mulighed for at skræddersy forløbet til sit eget undervisningsforløb. De 

løst strukturerede forløb kræver mere af formidleren fra formidlingsinstitution, fordi formidleren i 

højere grad skal være god til at vurdere gymnasieelevernes faglige niveau. Ved det mere 

faststrukturerede forløb, hvor der er øvelsesvejledning og forberedende materiale, ved formidler lidt 

om, hvilken forberedelse gymnasieeleverne har fået og gymnasielæreren har formentlig allerede 

lagt vinklen på forløbet, så det passer ind i undervisningen. Ved at have mange detaljer om forløbet 

og et mere fastlagt forløb, lægges mere af ansvaret over på gymnasielæreren for at ramme det rette 

faglige niveau.  

Jo, mere beskrevet et forløb fra formidlingsinstitutionerne er, jo mindre mulighed for indflydelse på 

forløb har gymnasielæreren. Til gengæld kan gymnasielæreren hjemmefra bedre vurdere niveauet 

på forløbet og hvad eleverne dermed kan få ud af ud-af-huset besøget. Derfor vil gymnasielæreren, 

så nok ikke have et behov for at få indflydelse. 

Ved, at formidleren står med ansvaret for at ramme det faglige niveau, gør det, at gennemførslen af 

formidlingstjenestens planlagte forløb, bliver mere sårbart, da et forkert niveau kan give en dårlig 

oplevelse for gymnasieeleverne. I det tilfælde, hvor niveauet er for lavt kan eleverne føle at det 

bliver kedeligt, hvorimod eleverne kan opleve at blive sat af rent fagligt, hvis niveauet er for højt. 

Sårbarheden består i at afviklingen af forløbet kommer til at afhænge af, at der er tale om en god 

formidler. 

Materialernes betydning er vigtige, men der er stor forskel på, hvorfor de anses som vigtige. Som 

tidligere nævnt i dette kapitel har de betydning for gymnasielærernes planlægning af ud-af-huset 

aktiviteter. Både for at få ud-af-huset besøget til at passe ind i undervisningen og som forslag til 

bearbejdelse af ud-af-huset besøget. Min undersøgelse viste desuden, at materialer havde betydning 

for indtrykket af formidlingsinstitutionen. Gymnasielærerne så materialer, som værende et udtryk 

for professionalisme, idet det tydede på at formidlingsinstitutionen havde sat sig ind i 

gymnasiemålgruppen.  

Den forskellige opfattelse af efterspørgsel på materialer, afhænger formentligt af type forløb og 

hvordan lærerne ønsker at bruge det enkelte sted. Hvor, der hos Foulum var en opfattelse af, at 

gymnasielærerne var relativt opsøgende i forhold til materiale, var indtrykket hos Randers 

Regnskov og Steno Museet, at gymnasielærerne umiddelbart selv fandt det materiale, der var 

nødvendigt til behandling af emnet for besøget. Grunden til det kan være, at der er forskel på typen 

af forløb, formidlingsinstitutionen tilbyder, og da der ofte er forskel på hvordan gymnasielærerne 

bruger forløbene alt efter typen. I denne undersøgelse bruger de lærere, der besøgte Randers 

Regnskov ud-af-huset besøget på en anden måde end de lærere, der besøgte AU Foulum. For 

gymnasielærerne var det faglige indhold i ud-af-huset besøget ikke det vigtigste, de fik med hjem 

der fra, men de eksempler som gymnasielæreren fik med hjem og som efterfølgende kunne bruges i 

undervisningen var vigtige. Altså lagde gymnasielæreren i planlægningen af besøget mere vægt på 

hvordan forløbet kunne bruges, som eksempler i undervisningen på skolen og ikke så meget på det 

faglige indhold i selve forløbet.  
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6.3 Perspektiver for videre undersøgelse 

Dette studie har karakter af et pilotstudie, hvilket ofte vil skabe nye spørgsmål. I forhold til at 

ramme det rette faglige niveau kunne yderligere undersøgelser fortages, omkring hvordan 

formidlingsinstitutionerne kan undgå, at dette i så høj grad afhænger af den enkelte formidlers evner 

til at afkode elevernes niveau. Dette ville især have betydning for de mere løst strukturerede forløb, 

hvor forløbets afvikling afhænger mere af formidlerens evner. Det ville desuden være interessant at 

undersøge den måde, hvorpå gymnasielærerne bruger de forskellige typer af forløb. Er der stor 

forskel på, hvordan lærerne bruger forskellige typer af forløb? Og i så fald, hvor ligger forskellen?  

Det kunne også være interessant at undersøge, hvorfor nogle lærere helt fravælger forløb 

eksempelvis på C-niveau? Hvilke barriere ser lærere i forbindelse med forløb?  
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7. Konklusion 

Ud fra resultaterne er det formentligt ikke så vigtigt for gymnasielærerne, at 

formidlingsinstitutionen har sat forløbene direkte ind i en del af læreplanen. Det vigtige for 

gymnasielærerne er derimod, at de selv kan se, hvor de kan sætte besøget ind i deres 

undervisningsplan for klassen. Derfor er det nok i højere grad vigtigt, at lærerne nemt kan finde 

detaljer om, hvad forløbet indeholder, så gymnasielærerne nemmere kan vinkle deres forberedelse. 

Konklusionen må derfor være, at det er vigtigt, at lærerne ved, hvad de får, så skal de nok selv 

vinkle det i forhold til læreplanen. Derfor er det relevant for formidlingsinstitutionerne, at være 

opmærksom på, hvad gymnasielærerne ønsker, at vide inden et besøg og gøre det nemt tilgængelig 

på deres hjemmeside.  

Det faglige udbytte er vigtigt for gymnasielærerne, men det er forskelligt hvordan gymnasielærerne 

opnår det faglige udbytte. Nogle af gymnasielærerne havde fokus på det faglige udbytte i ud-af-

husetsitutationen, mens nogle af gymnasielærerne fokuserede på at kunne bruge ud-af-huset besøget 

fagligt i undervisningen hjemme på gymnasiet. Dette kan muligvis have noget at gøre med, at det 

var forskellige typer af forløb gymnasielærerne have haft. Formidlingsinstitutionerne oplevede, at 

gymnasielærerne var meget bevidste om at få et fagligt udbytte med hjem, når de besøgte 

formidlingsinstitutionen. 

Materialer på hjemmesiden har stor betydning. Den umiddelbare betydning er, at materialet gør det 

nemmere for gymnasielæreren at planlægge forløb og koble det til undervisningen på gymnasiet. 

Desuden så nogle af gymnasielærerne materialer som et signal om kvalitet og seriøsitet, idet det for 

gymnasielærerne sagde noget om at formidlingsinstitutionen havde sat sig ind i 

gymnasiemålgruppen. Formidlingsinstitutionerne oplevede i varierende grad at gymnasielærerne 

efterspurgte materialer. 
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8. Resume 

8.1 Dansk 

Formålet med denne undersøgelse var at undersøge, hvad der er vigtigt for en gymnasielærer i 

planlægningen af ud-af-huset-aktiviteter på formidlingsinstitutioner (zoologisk have, museum og 

forskningsenhed), og hvordan formidlingsinstitutionerne oplever gymnasielærernes tilgang til ud-

af-huset-aktiviteter. Desuden undersøgte jeg, hvor stor betydning detaljer og materialer til før- og 

efterbehandling af ud-af-huset besøget på formidlingsinstitutionens hjemmeside havde for 

gymnasielærerne. 

For at besvare problemstillingerne, benyttede jeg det semistrukturerede kvalitative 

forskningsinterview. Jeg interviewede tre forskellige formidlingsinstitutioner og fire gymnasielærer. 

Jeg fandt, at formidlingsinstitutionerne oplevede, at gymnasielærerne var meget bevidste om at få et 

fagligt udbytte af besøget på formidlingsinstitutionen. Gymnasielærerne udtrykte også, at det var 

vigtigt at få et fagligt udbytte. Det var dog forskelligt, hvordan gymnasielærerne opnåede det 

faglige udbytte. Det faglige udbytte blev opnået under selve besøget ved formidlingsinstitutionen 

eller i den efterfølgende undervisning hjemme på gymnasiet. 

Detaljer på formidlingsinstitutionens hjemmeside betød, at gymnasielærerne oplevede, at ud-af-

huset-besøget var nemmere at passe ind i undervisningen på gymnasiet. Altså hjalp det ved 

tilrettelæggelsen af ud-af-huset-besøget. Materialer blev også set som en slags detaljer, der gjorde 

det nemmere at passe ud-af-huset-besøget ind i undervisningen på skolen. Materialer var også 

behjælpelige ved, at gymnasielæreren ikke selv behøvede at finde materiale. Desuden angav flere af 

gymnasielærerne, at det for dem signalerede professionalisme og seriøsitet, fordi det betød, at 

formidlingsinstitutionerne var opmærksomme på, hvad gymnasiemålgruppe havde brug for. 

 

8.2 Engelsk 

The purpose of this study was to examine what is important for a high school teacher when 

planning out-of-school visits to informal learning centers (zoos, museums and research centers) and 

how informal learning centers are experiencing the high school teachers' approach to out-of-school 

activities. In addition to that, I examined how big an importance details and materials for pre- and 

post-visits follow up on the informal learning centers website had for high school teachers. 

To answer the issues, I used semi-structured qualitative interviews. I interviewed three different 

informal learning centers and four high school teachers. 

I found that informal learning centers perceive high school teachers as being very conscious of 

getting an academic outcome out of the visit to the informal learning center. High school teachers 

also expressed that it was important to get an academic outcome. However, it was different how 

high school teachers achieved the academic benefits. These were achieved during the visit at the 

informal learning center or in the subsequent lessons at home at the high school. 
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Details on the informal learning centers website meant that high school teachers found that out-of-

school visits were easier to fit into the teaching at the high school. Thus, it helped them in planning 

the out-of-school visit. Materials were also seen as a detail that made it easier to fit out-of-school 

visits in with teaching in school. Materials also made it easier to plan the visit because the high 

school teacher did not need to do much research themselves. 

Also, several high school teachers indicated that for them, materials signaled professionalism and 

seriousness because it meant that the informal learning centers were aware of what the high school 

audience needed. 
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10. Bilag 

10.1 Bilag 1.: Interviewguide Formidlingsinstitutioner 

Introduktion: Formålet med undersøgelsen er at undersøge, 

hvad der er vigtigt for biologilærer i gymnasiet, 

når de vælger aktiviteter til et ud af huset besøg. 

Fakta: - Hvor mange gymnasieklasser besøger 

jer ca. årligt?  

 

- Har I noget samarbejde med gymnasier? 

 

- Har I nogle særlige tilbud til gymnasier? 

 

- Overvejer I at udvikle nogle? 

 

- Opfatter I gymnasiet som en målgruppe? 

Og hvordan i forhold til andre 

målgrupper? 

 

- Ved du noget om hvilke stx/htx årgange 

(eller hf) og fag, der typisk kommer på 

besøg hos Jer? 

Tilgang til forløb: - Hvilket formål har lærerene typisk ved 

besøg hos jer? 

 

- Når gymnasieklasser er på besøg vælger 

de så nogle af jeres tilbud, eller finder de 

selv ud af det?(Foulum ikke relevant) 

 

- Hvilke forløb er efter din opfattelse mest 

valgte? Og hvorfor tror du det? 

 

- Hvilke typer forløb har i? Har de 

hovedsageligt karakter af rundvisninger? 

(aktivering af elever?) Eller er de mere 

undersøgelsesrettede? 

 

- Har I gjort jer overvejelser ift. 

gymnasiets læreplaner, når i har 

tilrettelagt nye forløb? Eller har i 

samarbejdet med gymnasielærer? 
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Materialer, før og efterbehandling: - Hvilke forventninger har i til 

forberedelse? Hvorfor? 

 

- Hvad er jeres erfaring med elevernes 

forberedelse? 

 

- På hvilket niveau er eleven/læreren 

forberedte? 

o Ved de noget om emnet? 

o Ved de noget om stedet? 

o Har de været inde på jeres 

hjemmeside? 

o Har de læst noget materiale? 

- Lægger i op til at der laves 

efterbehandling? 

 

- Hvor opsøgende er lærerne i forhold til 

materiale? Hvordan er f. eks. 

forhåndskendskab? (For besøg)  

 

- Har du indtryk af lærerene bruger de 

materialer, der er på jeres hjemmeside? 

 

- Har du indtryk af at lærerene benytter 

sig af at besøge Jer inden det egentlige 

besøg? 

Afrunding: Overordnet indtryk af 

gymnasielærere 

- Hvad er dit indtryk af, hvad 

gymnasielærerene hovedsageligt 

efterspørger? 

- Hvorfor tror du de kommer hos jer? 

- Hvad er det du mener i kan bidrage 

med? 

 

- Er der ellers noget du vil tilføje til de 

emner vi har snakket om? 
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10.2 Bilag 2.: Interviewguide gymnasielærere 

Introduktion: Formålet med undersøgelsen er at undersøge, hvad 

der er vigtigt for biologilærer i gymnasiet, når de 

vælger aktiviteter på et Science center. 

Ud-af-huset generelt: Hvad er for dig en succesfuld ekskursion? 

 

Hvor ofte tager du ud af huset?  

 

Er det forskelligt alt efter niveau? 

 

Hvordan passer du ud-af-huset aktiviteter 

ind i din undervisning? 

 

Formål og forløb: Du har været på besøg hos Randers 

Regnskov/Foulum/Steno Museet. 

- Hvilken klasse var du af sted med?  

- Hvad var formålet med denne tur? 

 

Hvor vigtigt er det at få noget fagligt ud af 

besøget? 

Før- og efterbehandling af forløb: Hvordan har du forberedt eleverne til 

besøget? 

- Praktisk, hvad der skal ske? Hvad 

kommer der til at foregå? 

- Hvordan er de fagligt forberedte? 

 

Har I arbejdet videre med besøget, eller med 

emnet efter I er kommet hjem? 

 

Hvilken betydning har det, at der tilbydes 

materialer til før og efterbehandling? 

Forberedelse af forløb: Hvordan har du forberedt dig på besøget? 

Fagligt/praktisk 

 

Hvilken betydning har det, at der på 

hjemmesiden er detaljer om forløbet? 

 

Hvad mener du at eleverne fik ud af 

besøget? 

 

Hvad kunne efter din mening gøre stedets 

tilbud, så det passede bedre til din 

undervisning? 

 

Var dit besøg fuldstændig planlagt af stedet, 

eller var der lavet særlig tilpasninger? 
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Introduktion: Jeg har snakket med lærere, der har besøgt forskellige 

steder. Derfor vil jeg gerne høre lidt om, hvad du 

måske ved eller forestiller dig om forskellige steder. 

Andre formidlingsinstitutioner:  

Har du besøgt Randers 

Regnskov/Foulum/Steno Museet? 

 

Ville det være et sted du kunne finde 

interessant til din undervisning? 

- Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Hvis du skal sammenligne udbytte af et besøg 

de steder, hvad tænker du forskellene er? 

- Flere udbytter almendannelse, 

inspiration/motivation? 

 

Hvad kan inspirere dig til at tage et nyt sted 

hen? 

- Kollegaers kendskab 

- Gennemsigtighed i tilbud 

- Tilbud i materialer 

 

 

 

  



65 
 

10.3 Bilag 3.: Skema over forskellige danske formidlingsinstitutioner 

 

Institution Antal 

forskelli

ge 

forløb til 

gym. 

niveau 

folkeskole Andre Hvilket 

indtryk 

efterlader 

forløbs 

beskrivelserne

. 

Noter Pris niveau Materialer 

Aalborg 

zoo 

6 (de 

fleste 8 

kl.-3.g.) 

22 (mange 

af dem 

dækker over 

mange 

alderstrin) 

1 

specialkl. 

Forventer at 

eleverne har 

fået 

introduktion til 

emnet. 

Der er dog ikke 

umiddelbart 

materiale 

tilgængeligt. 

Relevans for 

fælles mål for 

folkeskolens 

trin. Ikke 

relateret til 

gym. 

Læreplan. 

30,- kr. entre 

+ ? 

Der er ikke 

oplysninger 

omkring 

materiale. 

Foulum Pt. 15 

forløb + 

rundvisni

ng 

4 + 

rundvisning 

5 + 

rundvisnin

g 

Virker meget 

gennemtænkte. 

Formål og 

forventninger 

er grundigt 

beskrevet. 

Før og 

efterbehandling 

forventes. 

Et forløb ikke 

til bio og et 

under 

udvikling til 

bio. 

Lægger vægt 

på det 

autentiske 

forskningsmil

jø. 

Gratis Øvelsesvejled

ninger og 

baggrundsmat

eriale. 

Randers 

regnskov 

11 (et 

hvor der 

henvises 

til 

læreplan) 

14 1 (3-6- 

årige) 

Anbefaler 

forberedelse. 

Foreslår 

materiale, som 

findes på 

hjemmeside. 

Forløbene 

dækker et 

stort niveau 

spænd. 

Mange af 

dem gælder 

alle 

alderstrin, 

men tilpasses 

niveau. 

Forslag til før 

og 

efterbehandli

ng. 

80,- kr. med 

skolesæsonko

rt el. 60,- kr. 

for enkelt 

billet 

Over 25 

elever 650,- 

kr. for ekstra 

underviser 

Der linkes til 

forskelligt 

materiale. 

Aqua Der er 

ikke 

umiddelb

art 

beskreve

t forløb 

til gym. 

Men det 

      Skoletjeneste

ns årsrapport 

rapportere en 

stigning i 

besøg fra 

ungdomsudda

nnelser. (tal 

på besøg fra 

Der er ikke 

oplyst nogen 

pris. 

Links til 

materiale. 
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virker 

som der 

er nogle. 

Under 

materiale 

er der 3 

der er 

henvendt 

2011 og 

2012) 

Hører lidt om 

naturovervåg

ningsprojekte

t. 

Steno 

museet 

9 (5 bio.) 11 

(9 til 7.-10. 

kl.) 

(8 til 4.-6. 

kl.) 

(4 til 0.-3. 

kl.) 

1 

(seminare) 

Anbefaler 

forberedelse.  

Forslag til før 

og 

efterbehandli

ng. 

Entre gratis 

for skoler.  

650,- kr. 

temaer 

Links til 

materiale 

Nordsøen 

Oceanariu

m 

5 12 4   Giver 

mulighed for 

efterbehandli

ng i form af 

data. Alle for 

en kort intro, 

hvis de har 

meldt deres 

ankomst. 

Entre 45,- kr. 

600-1200-

1400 kr. 

  

Energi 

museet 

18(rund)

+1(forlø

b)  

(5 bio.) 

22     Mest 

rundvisninger

. 

Gratis entre. 

500,- kr. for 

rundvisning i 

hverdage. 

Weekend 

725,- kr. 

forløb 1200,- 

kr. 

Der er et 

opgave sæt. + 

pdf.'er med 

materiale. 

Kattegatcen

teret 

3 6+8+9 

Der er der 

dog mange 

gengangere 

1 seminare Det er svært at 

se ud fra 

beskrivelserne, 

om der for eks. 

Kommer data 

ud af det. 

Meget korte 

beskrivelser. 

Virker til der 

er mest fokus 

på folkeskole. 

Til gym 

virker det fra 

Havets hus til 

at være mest 

struktureret 

på 

hjemmeside. 

60,- kr. pr. 

elev 

En gratis 

undervisning 

ved over 15 

elever, 

efterfølgende 

forløb 500,- 

kr. 

Der er links 

til materiale 

på 

hjemmesiden. 

Lidt 

uoverskueligt, 

hvad der 

hører til hvad. 
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10.4 Bilag 4.: Observationer Randers Regnskov: 

15 elever. Biologi B. De havde besøgt Regnskoven i foråret, hvor de havde haft noget med genetik. 

De havde et årskort. 

Program evolution. Oplæg om Darwin, tilpasning og selektion. 

- Der var begejstring ved berøring af levende slanger. 

- Det virkede til at eksempler med specielle dyr var med til at de var gode til at holde 

koncentrationen. 

- De virkede interesserede, men skulle også holdes på sporet, de havde meget ”lyst” til at 

snakke/ de skulle stoppes. 

- Umiddelbart virkede de ikke specifikt forberedte til besøget, men det virkede til at de før 

havde gennemgået noget af materialet. 

- Der blev taget billede af sidste slide i oplægget, for at dette kunne bruges, når der skulle 

samles op på forløbet hjemme. 

- Eleverne synes niveauet var godt. De vidste lidt, det de ikke vidste, synes de kunne 

ræsonnere sig frem til. 
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10.5 Bilag 5.: Observationer AU Foulum. 

Der var 10 elever (11 en var blevet syg). Det var et biologi A hold. De var delt på tre hold. 

Som udgangspunkt var programmet. 

9.00 Ankomst til Hovedindgangen, AU Foulum. 

9.15-10.00 Introduktion til AU Foulum og det faglige emne (vådfodring og mikrobiologiske 

processer) 

10.00-11.30 Øvelse 

11.30-12.00 Frokost, medbragte madpakker i undervisningslokalet D23 

12.00-13.00 Tællinger, beregninger 

13.00-13.30 Præsentation fra hver gruppe og fælles diskussion 

13.30-14.00 Morfologi / mikroskopering 

14.00-14.15 Evaluering 

14.15-15 Rundvisning 

 

Det planlagte forløb endte med ikke at tage så lang tid som forventet, derfor blev rundvisningen sat 

til at begynde kl. 13. Evalueringen blev rykket til sidst. Rundvisningen blev lavet til at vare noget 

længere, det var godt for rundviseren havde meget at fortælle og ville ellers have været lidt presset. 

Det var forventet at eleverne var forberedte med materialer fra AU Foulum. Der er også planlagt 

efterbehandling fra AU Foulums side. Forløbet havde karakteristik som en rigtig case, dette var dog 

fiktivt, da der så er kontrol med at eleverne kommer til at se noget. 

Eleverne blev opfordret til at fotodokumentere, hvad de gjorde og fandt. 

Øvelsen blev gradvist gennemført, så der hele tiden blev samlet op og instrueret. Eleverne virkede 

forberedte på øvelsesvejledningen. 

 

Figur 1 Det meste af udstyr og væske var forberedt og stod klar til grupperne. 
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10.6 Bilag 6.: Sendt til formidlingsinstitutioner 

Emner for interview: 

Hvor mange gymnasieklasser besøger Jer? Og hvordan fordeler de sig i forhold til niveau? 

Overvejelser om de tilbud I har, der er rettet med gymnasieniveau. Hvad ligger i vægt på, når i f. 

eks. skal planlægge et nyt forløb. 

Overvejelse om de materialer I tilbyder, og hvordan I oplever de bliver brugt. Med materialer 

tænker jeg forberedende litteratur, øvelsesvejledninger og forslag til databehandling. 

Hvordan I oplever de forskellige klassers forberedelse, og hvordan de efterfølgende arbejder med 

besøget hos Jer. 

Så vil jeg også høre om muligheden for, at komme i kontakt med nogle af de lærere, der har besøgt 

Jer. 
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10.7 Bilag 7.: Sendt til gymnasielærerne med forespørgsel om interview 

Lidt om interviewet: 

Formålet med interviewet er at undersøge, hvad der er vigtigt for en biologilærer i gymnasiet, når 

vedkomne vælger aktiviteter til et ud-af-huset besøg. Interviewet kommer til at indgå, som data i 

mit speciale. 

Interviewet tager ca. 30-40 minutter. 

Emner for interview 

Fakta om besøg. (Niveau, formål) 

Hvordan passes ud-af-huset aktiviteter ind i undervisningen. 

Hvilke overvejelser læreren har haft i forbindelse med forberedelse og efterbehandling af et besøg. 

Hvilken betydning har det at der tilbydes materialer (som f.eks. øvelsesvejledninger, 

forberedelsesmaterialer). 

Tanker og refleksioner omkring forskellige typer ud-af-huset steder. 
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10.8 Bilag 8: CD 

Da de medvirkende informanter ikke kan anonymiseres på lydfilerne er de fortrolige og kun vedlagt 

de versioner af specialet, der skal bedømmes. Skulle der være interesse for disse lydfiler kan jeg 

kontaktes på mai.britt.laursen@hotmail.com. 

Vedlagt CD 

Indhold: 

1. AU Foulum (lyd) 

2. Randers Regnskov (lyd) 

3. Steno Museet (lyd) 

4. F1 (lyd) 

5. F2 (lyd) 

6. R1 (lyd) 

7. R2 (lyd) 

8. AU Foulum (tekst) 

9. Randers Regnskov (tekst) 

10. Steno Museet (tekst) 

11. F1 (tekst) 

12. F2 (tekst) 

13. R1 (tekst) 

14. R2 (tekst) 

 

 


