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Abstract 

Laboratory exercises seems to be a substantial part of science curriculum across all science education, 

including biology. But how effective are these exercises? The aim of this study was to examine one of 

three exercises in the course Ecophysiology at Aarhus University – how much time is spent on different 

activities in the lab and what are the students talking about? Furthermore the study examines how the 

students perceive and articulate their own learning from laboratory exercises and in general.  

The design of the study was mixed methods with both quantitative and qualitative analysis. Two groups 

– each of four students – were video observed in the lab while executing the exercise. All 40 students who 

attended the course were asked to answer a questionnaire with questions on the particular exercise and 

on learning in general. 92,5% of the students completed the questionnaire. The observed groups were 

interviewed to follow up on the questionnaire and the observations from the lab.   

The results of the observation show, that most time were spent on accomplishing the experiment, i.e. 

hands-on activities. Only very little time (3,5%) were spent on minds-on activities in the sense of talking 

about the theoretical content of the exercise and results. No signs of exploratory talk were found. Thus, 

the observations showed no sign of exploiting the potential and possibilities for learning from dialogue. 

This correlates with the results where the students express that they see the writing of the lab report as the 

part of the lab exercise where they have minds-on and learn about the theoretical content. 

A mismatch was found between the students’ perception of their own approach to studying and the re-

sults from the observations. From the questionnaire the students seems to have mastery goals and express 

that they want to follow a deep approach to studying, but that a strategic approach sometimes is fol-

lowed due to e.g. deadlines. Observations showed no sign of a deep approach to studying which is as-

sumed to be associated with minds-on.  

Based on the results of the study some specific modifications were suggested, which can increase the 

students’ minds-on during the exercise, so that the exercise not only requires hands-on. 
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Resumé 

Laboratorieøvelser er en stor del af den danske naturvidenskabelige undervisning, men hvor effektive er 

disse laboratorieøvelser? I dette studie undersøges hvilke aktiviteter og hvilken dialog, der foregår i labo-

ratoriet, herunder især hvor meget det faglige indhold fylder i en øvelse i kurset Økofysiologi på bache-

loruddannelsen i biologi ved Aarhus Universitet. Studiet undersøger yderligere de studerendes opfattelse 

af egen arbejdsproces i forbindelse med laboratorieøvelser, samt deres opfattelse af egen faglige og 

metodiske læringsproces generelt. 

I studiet er gjort brug af blandede metoder, og der er således blevet brugt både kvalitative og kvantitative 

metoder til indsamling af data. To grupper er blevet videoobserveret under deres udførsel af øvelsen. Alle 

40 studerende på kurset fik ved afslutningen af øvelsen udleveret et spørgeskema med spørgsmål om 

den udførte øvelse og om mere generelle temaer i forhold til laboratorieøvelser og deres egen læring. 

92,5% af de studerende besvarede spørgeskemaet. De observerede grupper blev efterfølgende inter-

viewet gruppevis for at følge op på spørgeskemabesvarelser og observationer. 

Undersøgelsen viste, at de studerendes aktivitet i laboratoriet var karakteriseret af især den praktiske ud-

førsel, altså hands-on aktiviteter. De studerendes dialog var karakteriseret ved samtale om især udførsel 

og data, mens stilhed fyldte cirka en tredjedel af tiden. Faglig samtale, det vil sige tolkning af data og 

resultater, samt samtale om faglig baggrundsviden i relation til øvelsens indhold og metode, fyldte blot 

3,5% af tiden. Der blev ikke fundet tegn på undersøgende samtale. Minds-on aktiviteter har således været 

meget begrænset under udførslen af øvelsen. Dette stemmer overens med øvrige resultater, der viser at 

de studerende på kurset opfatter rapportskrivningen som værende der hvor man har minds-on og som 

den vigtigste fase for deres læringsudbytte. 

Undersøgelsen viste et misforhold mellem de studerendes værdier og holdninger til deres egen læring, 

og hvad de rent faktisk praktiserede i laboratoriet under øvelsen. De studerende på kurset udtrykker et 

ønske om dybdelæring, og at de følger mastery goals, men videoobservationerne viste ikke umiddelbart 

tegn på dette. 

På baggrund af studiets resultater er fremlagt en række konkrete ændringsforslag, der kan øge de stude-

rendes minds-on under øvelsens udførsel, således at øvelsen ikke kun fordrer hands-on. 
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1 Indledning  

Laboratorieøvelser fylder en stor del i det danske undervisningssystems naturvidenskabelige undervisning 

herunder i biologiundervisningen (EMU 2016; Retsinformation 2013; AU 2012). Hofstein & Lunetta de-

finerer de naturvidenskabelige laboratorieøvelser som værende ”learning experiences in which students 

interact with materials and/or with models to observe and understand the natural world” (Hofstein & Lu-

netta 2004). Denne definition vil som udgangspunkt være dækkende i dette studie, med mindre andet 

er nævnt. 

Laboratorieøvelser har i næsten 200 år været en del af den naturvidenskabelige undervisning bl.a. med 

henblik på at få de studerende til at forstå fagets anvendelse i ”den virkelige verden”, og øvelserne har 

med tiden været af varierende type fra aktiviteter, hvor data indsamles for at understrege en tidligere 

erklæret sammenhæng eller pointe til aktiviteter, hvor der omvendt søges efter sammenhænge i ind-

samlet data (Lunetta et al 2007). Der har gennem tiden været stillet spørgsmålstegn ved effektiviteten af 

laboratorieøvelser i uddannelsessammenhæng, og der er tidligere fundet store uoverensstemmelser 

mellem formål og læringsudbytte (Lunetta et al 2007).  

Forskningslitteraturen på området har ikke haft meget opmærksomhed på, hvordan tiden i laboratoriet 

udnyttes i forbindelse med laboratorieøvelsestimer, eller på hvordan dialogen foregår under disse aktivi-

teter. Aktiviteterne undervejs og den dialog der opstår på baggrund af laboratorieøvelsens rammesæt-

ning, er central for de studerendes læringsudbytte. Dette studie vil forsøge at klarlægge disse forhold for 

en laboratorieøvelse tilknyttet faget Økofysiologi på bacheloruddannelsen i biologi på Aarhus Universitet.  

Studiet vil blandt andet undersøge, hvilke konkrete aktiviteter der sker i laboratoriet, hvordan samtalen 

forløber, herunder især hvor meget det faglige indhold fylder. Ét er at have hands-on i laboratoriet, men 

har de studerende også minds-on i forbindelse med øvelsens metode, data og faglige baggrund? 

Konkret vil studiet besvare følgende forskningsspørgsmål: 

1. Hvilke faglige begreber og sammenhænge indgår, i henhold til øvelsesvejledning samt kursus-

beskrivelsens læringsmål, i laboratorieøvelsen Cost of transport during walking and running in 

man i kurset Økofysiologi, og hvorledes adskiller øvelsen sig fra den tidligere brugte øvelse The 

influence of swimming speed on metabolic rate in fish?  

- Herunder hvorledes kurset placerer sig taksonomisk i forhold til den øvrige del af bachelor-

uddannelsen i biologi. 

 

2. Hvad karakteriserer de studerendes aktivitet og samtale med hinanden samt underviser/instruk-

tor undervejs i arbejdet med denne laboratorieøvelse?  
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3. Hvordan italesætter de studerende selv deres: 

- Egen arbejdsproces i henholdsvis forberedelse, udførelse og efterbehandling i forbindelse 

med laboratorieøvelser? 

- Egen faglige og metodiske læringsproces? 

 

2 Teori 

 Laboratorieundervisning 

Laboratorieundervisning består i dag ofte af forsøg eller øvelser, hvor de studerende, populært sagt, har 

hands-on. Det vil sige, at de studerende aktivt arbejder med materialer eller modeller for at observere og 

forstå fænomener (Hofstein & Lunetta 2004). Laboratorieforsøg udført som demonstrationsforsøg med-

regnes derfor ikke som værende hands-on (Hofstein & Lunetta 1982). Formålet med laboratorieøvelserne 

kan imidlertid være mange. Overordnet kan disse arrangeres i følgende kategorier (Hofstein og Lunetta 

1982; Lunetta et al 2007): 

- Øge interesse og motivation i forhold til naturvidenskab 

- Udvikle praktiske færdigheder 

- Øge konceptforståelse 

- Fremme scientific thinking og scientific method, eksempelvis at formulere hypoteser, gøre an-

tagelser og lignende 

- Udvikle evner for problemløsning 

Diskussionen om laboratorieøvelsers primære formål og legitimitet i undervisningen vil formentlig aldrig 

komme til ende, og nogle vil vægte et eller flere af formålene højere end andre. Baggrunden for og 

formålet med laboratorieøvelserne varierer ligeledes fra kultur til kultur, og i nogle lande er de helt afskaf-

fet i scienceuddannelserne (Russell & Weaver 2008).  

 Typer af laboratorieøvelser 

Laboratorieøvelser kan som udgangspunkt inddeles i fire typer, som ses i tabel 1. (Domin 1999)1. Typerne 

adskiller sig i 1) resultatet, der kan være forudbestemt eller ubestemt 2) fremgangsmåden, der på forhånd 

kan være givet eller ikke givet af underviser og 3) tilgangen, der kan være deduktiv eller induktiv. Med 

deduktiv menes, at den overordnede teori samt eksempler først er gennemgået af underviser, og at der 

derefter arbejdes med opgaver, der belyser teorien. Det vil sige, at man slutter fra almen teori og princip-

per til specielle tilfælde. Omvendt vil man i den induktive tilgang ud fra opstillede hypoteser arbejde med 

                                                           
1 Domin 1999 tager udgangspunkt i kemiske laboratorieøvelser, men opdelingen er her overført på biologiske laborato-

rieøvelser. 
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en problemstilling og søge at forklare sammenhænge. Det vil sige, at man slutter fra specielle tilfælde til 

overordnet teori og principper (Hobel 2006).  

Tabel 1: Oversigt over typer af laboratorieøvelser og deres kendetegn. Efter Domin (1999). 

 Resultat  Fremgangsmåde Tilgang 

Verificerende øvelser (Expository) Forudbestemt Givet Deduktiv 

Inquiry-baserede øvelser (Inquiry) Ubestemt Ikke givet Induktiv 

Guidede øvelser (Discovery) Forudbestemt Givet Induktiv 

Problem-baserede øvelser (Problem-based) Forudbestemt Ikke givet Deduktiv 

 

Verificerende øvelser er den mest hyppigt brugte type af laboratorieøvelser og kaldes i mange sammen-

hænge også for den traditionelle type eller for kogebogsøvelser. Typen er, med det forudbestemte resul-

tat, den deduktive tilgang og den givne fremgangsmåde, en meget lukket øvelsestype, hvilket vil sige, at 

antallet af frihedsgrader er meget lavt. De studerende følger typisk en udleveret manual, og resultatet er 

på forhånd kendt af både studerende og underviser. Data og resultater sammenlignes med det forven-

tede resultat, men fortolkes ikke (Domin 1999). Det ses typisk at øvelsesmanualerne ikke giver mulighed 

for, at de studerende kan stille spørgsmål, der kan undersøges, formulere hypoteser eller undersøge nye 

spørgsmål på baggrund af deres egne resultater (Germann et al 1996). Øvelsen kan således beskrives 

som værende lukket i den forstand, at de studerende hverken har indflydelse på, hvad der skal undersø-

ges, eller hvordan det skal undersøges. Ved at de studerende blot følger en opskrift gøres kun brug af 

lavere ordens tænkning (Lunetta et al 2007), og der er som oftest meget ringe fokus på tænkning i det 

hele taget: 

Students are usually required to follow a recipe in order to arrive at a predetermined 

conclusion. As a consequence the cognitive demand of the laboratory tends to be low 

(Domin 1999). 

Der har gennem tiden været en stigende kritik af de verificerende øvelser, eksempelvis at de studerende 

opfatter det som succesfuldt at følge instruktionen, manipulere måleudstyret, foretage målinger og få det 

korrekte svar, uden at forstå sammenhænge mellem forsøgets formål og design (Lunetta et al 2007, Rus-

sell & Weaver 2008). Det er således let at få de studerende til at arbejde praktisk med det fysisk tilstede-

værende laboratorieudstyr, men sværere at få dem til at tænke, tale og reflektere over deres data og 

resultater (Abrahams & Millar 2008).  Når de traditionelle øvelser alligevel er de mest populære trods 

kritikken, skyldes det blandt andet, at de er lette at udføre med mange studerende på én gang, at invol-

veringen fra underviser er forholdsvis lav, at det er billigt at gennemføre og at de kan udføres på kort tid 

(Domin 1999). 
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Modsat den verificerende øvelsestype, som er helt lukket, findes inquiry-baserede øvelser, som er en me-

get åben øvelsestype med et højt antal af frihedsgrader for de studerende. Det er en type, som i høj grad 

involverer de studerende, idet de selv skal formulere spørgsmål og hypoteser samt designe og udføre 

fremgangsmåden. Der er således meget lav grad af instruktion, hvilket giver de studerende et ansvar, der 

medfører en form for ejerskab over øvelsen, som ikke ses under de traditionelle verificerende øvelser. 

Øvelsestypen giver i høj grad mulighed for at aktivere tænkning og kognitive processer hos de stude-

rende og den højere ordens tænkning kommer ofte i spil (Domin 1999). Inquiry-baserede øvelser kan 

således i høj grad bidrage til at udvikle de studerendes scientific thinking, hvilket vil sige, at de studerende 

kan 1) genkende problemer, 2) forstå eksperimentelle metoder, 3) organisere og fortolke data, 4) relatere 

fakta til løsningen af problemer, 5) planlægge eksperimenter, der tester hypoteser og 6) generalisere og 

lave antagelser (Hofstein & Lunetta 1982). 

Imellem disse yderpoler af lukkede og åbne øvelsestyper findes guidede øvelser og problem-baserede 

øvelser. De guidede øvelser kaldes også guided-inquiry, da underviseren guider de studerende mod at 

opdage det ønskede resultat eller sammenhæng. I denne øvelsestype får de studerende typisk guide-

lines fra underviseren men skal selv finde svar, altså en induktiv tilgang. Den studerende får således rollen 

som den opdagende (Domin 1999). Denne type af laboratorieøvelser har stort potentiale for at bidrage 

til processen, hvor de studerende går fra at arbejde som ”teknikere” i laboratoriet til at lære at arbejde 

videnskabeligt (Germann et al. 1996). 

Ved de problem-baserede øvelser vil underviseren præsentere en problemstilling for de studerende. Pro-

blemstillingen har en løsning, men der er mange veje til at finde den. Det er således de studerendes 

opgave at designe en metode til at løse problemet. Dette tvinger de studerende til at bruge deres forud-

gående viden fra eksempelvis forelæsninger om emnet og tænke over, hvad de laver, og hvorfor de gør 

det (Domin 1999).  

Flere studier har vist, at de mere involverende undervisnings- og laboratorietyper har givet et større læ-

ringsudbytte end de traditionelle verificerende øvelser. Et studie udført på Indiana University of Pennsyl-

vania der undersøgte effekten af inquiry-baseret undervisning viste, at det biologiske faglige udbytte var 

øget, men også at de studerende i højere grad rapporterede om en positiv indstilling til laboratorieøvel-

serne og science generelt (Lord & Orkwiszewski 2006).  

Et studie har ligeledes vist, at laboratorieøvelser planlagt efter principperne om inquiry bidrog til, at de 

studerende udviklede bedre metakognitive evner (Kipnis & Hofstein 2008). Metakognition giver menings-

fuld læring i den forstand, at de studerende bliver i stand til at anvende eksisterende viden i andre kon-

tekster og problem-løsende opgaver, samt at de studerende bliver bevidste om egen viden og mulighe-

den for at udvikle den (Kipnis & Hofstein 2008). At kunne anvende viden, evner og færdigheder i andre 

kontekster, end den kontekst de er lært i, kaldes transfer (Georghiades 2000).  
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En typisk traditionel og verificerende laboratorieøvelse består af faserne forberedelse, udførsel, 

databehandling og rapportskrivning som skiteseret i modellen i figur 1. Forberedelsen vil ofte bestå i at 

læse en udleveret øvelsesvejledning. Udførslen er, arbejdet med øvelsen i laboratoriet ud fra 

øvelsesvejledningen. Til sidst kommer den efterfølgende databehandling og rapportskrivning, som i 

mange tilfælde vil være én samlet proces. Det ses dog, at databehandlingen ofte kan påbegyndes 

undervejs i laboratoriet, hvorfor denne fase på modellen strækker sig over både i laboratoriet og efter. 

Databehandlingen finder eventuelt sted sideløbende med udførsel og vil i mange tilfælde ligeledes være 

overlappende med rapportskrivning. 

 

Figur 1: Model af et typisk forløb af de studerendes arbejde i forbindelse med laboratorieøvelser. 

 

De forskellige faser tager sig typisk forskelligt ud i mængden af indhold, og dermed varierer også tidsfor-

bruget. Faserne vil ligeledes ofte variere med henblik på, hvor meget de bidrager til det samlede lærings-

udbytte, herunder også afhængigt af, hvad der ønskes lært – eksempelvis om det er konceptforståelse, 

metodiske færdigheder eller andet. Alle faserne vil dog som udgangspunkt bidrage til læringsprocessen 

knyttet til den givne laboratorieøvelse. Modellen bruges senere i analysen af den konkrete laboratorie-

øvelse, samt i den afsluttende diskussion. 

 

I øvelser af typen inquiry-baseret, vil arbejdet med laboratorieøvelser typisk indeholde de samme faser 

som i den illustrerede model, men hver af faserne vil have et andet indhold. Forberedelse vil eksempelvis 

være at finde et spørgsmål eller en hypotese, der skal undersøges, samt planlægning af hvordan det skal 

gøres. Undervejs i udførsel vil man måske gå tilbage til forberedelse og foretage ændringer i fremgangs-

måden eller planlægge undersøgelse af nye spørgsmål, som er opstået på baggrund af de første spørgs-

mål. Der kan således opstå et cirkulært forhold mellem forberedelse og udførsel.  

 Konstruktivisme og sociokulturelt perspektiv på læring  

Der er gennem tiden sket et slags paradigmeskift i undervisningsudviklings-miljøerne fra at tænke i un-

dervisning til mere fokus på læring (Barr & Tagg 1995). Der argumenteres for et skifte fra den instruktions-

baserede undervisning, hvor underviseren er i fokus og leverer viden til de studerende, til en undervisning, 

hvor de studerende er mere i fokus, og hvor de i højere grad selv er med til at konstruere deres egen 

læring. I relation til skiftet, til den mere aktive læring, understøtter forskellige forskningsresultater, at denne 
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form er mere effektiv end mere passive tilgange til undervisning (Michael 2006). Uanset hvilken af de 

beskrevne typer af laboratorieøvelse der udføres, er et fælles træk, at de studerende typisk arbejder sam-

men i par eller grupper om at ”løse opgaven”. De studerende er således aktiverede og involveret i deres 

egen læring – der vil dog være stor forskel på, om de studerende blot er aktiverede rent praktisk, det vil 

sige at de har hands-on, eller om de studerende også har minds-on i arbejdet med koncepter, modeller 

og teori i forbindelse med øvelsen.  

Den konstruktivistiske læringsteori beskriver netop læring som en aktiv proces, hvor viden konstrueres af 

den lærende selv. Læringen er ikke passiv, og man kan ikke blot overtage andres viden eller færdigheder. 

Viden er altså en mental konstruktion og vil altid bygge på allerede eksisterende viden (Sjøberg 2012; 

Barnes 2008).  

Ny viden vil ifølge Piaget tilføjes allerede eksisterende mentale skemaer. Denne assimilation finder kun 

sted, hvis den nye viden så at sige passer i disse skemaer. Passer den nye viden ikke fordres akkommo-

dation, således at den nye viden kan tilpasses (Barnes 2008), altså en mere krævende proces. Viden 

bygger således videre på, hvad vi allerede ved og skal aktivt konstrueres. Det interessante i forhold til 

herværende undersøgelse er, hvorvidt, hvornår og hvordan laboratorieøvelser kan hjælpe de studerende 

til at konstruere ny ”viden”, forstået bredt som laboratoriefærdigheder og faglig begrebsviden, og det 

centrale udgangspunkt må være, at de studerende ikke blot er passive modtagere af viden fra en un-

derviser.  

Evne til at tænke og danne begreber vokser frem af situationer, hvor den lærende selv 

prøver sig frem og er aktiv, snarere end ved absorbering af det, som andre siger (Dysthe 

2003). 

Det sociokulturelle læringssyn bygger på en konstruktivistisk tradition, men er i højere grad optaget af 

sproget frem for handlinger og har mere fokus på den sociale interaktion frem for individet (Wertsch 1991; 

Sjøberg 2012; Dysthe 2003). Læring handler således i høj grad om interaktion i og med en omverden og 

derved om meget mere end, hvad der blot sker i den lærendes hoved. Dysthe (2003) fremsætter føl-

gende seks aspekter som værende de mest centrale i det sociokulturelle syn på læring: 

Læring er situeret, hvilket vil sige, at de fysiske og sociale kontekster, hvor der sker kognition, er integreret 

i aktiviteten, og aktiviteten er en integreret del af læringen (Dysthe 2003). Læring er altså afhængig af 

den aktuelle læringskontekst, som den foregår i (Dolin 2006). Den amerikanske pragmatiske tradition, 

repræsenteret ved blandt andet John Dewey, bidrager også til disse tanker om aktiv og social læring. 

Dewey pointerer, at der ikke findes isolerede enkeltobjekter eller enkelthændelser, men at ”en ting eller 

hændelse er altid en speciel del, fase eller side af en omgivende oplevet verden” (Dysthe 2003), og læ-

ring må derfor ses i kontekstens lys og ikke som enkeltstående objekter. På baggrund af dette bør sigtes 

efter at skabe læringsmiljøer med autentiske aktiviteter, som ligner livet uden for skolen bedst muligt 
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(Dysthe 2003). På den måde vil læringen af viden ikke være enkeltstående, men vil være knyttet til kon-

tekster, som den lærende oplever. Laboratoriet er en af få undervisningsarenaer, hvor der konkret arbej-

des med at situere læringen i en autentisk kontekst set i forhold til fagets metoder og arbejdsmiljø. 

Læring er grundlæggende social, forstået på den måde, at den både er social, set i forhold til andre 

mennesker, men også social i kulturel forstand. Når man som lærende deltager i forskellige diskurssam-

fund, eksempelvis et videnskabeligt miljø på universitetet, søges mod at skabe betydning af det, der op-

leves. Samfundenes kundskab og viden vil være opbygget over en lang periode, og den enkelte får del 

i den viden gennem interaktionen med andre individer. Det er altså ofte gennem deltagelse i faglige 

fællesskaber at læringen opstår og/eller konsolideres. 

Læring er distribueret, hvilket bygger på, at kundskab er fordelt mellem mennesker i et fællesskab. Alle 

har forskellig viden og forskellige færdigheder, og vil man opnå en helhedsforståelse, er alle nødvendige 

– vi opnår altså helhedsforståelsen ved at lære af hinanden. Læringen er dermed distribueret mellem 

individet og andre personer, men kan også være mellem individet og symbolske artefakter. Når kund-

skaben er distribueret, må læringen således være social (Dysthe 2003). Laboratoriearbejde i grupper er 

således en oplagt mulighed for at lære i fællesskab og derved øge den samlede forståelse og viden. 

Læring er medieret, som bygger på Vygotskys begreb mediering. Dette henviser til den støtte eller hjælp, 

der opnås i læringsprocessen enten via redskaber eller personer. Mennesket gør brug af redskaber – både 

intellektuelle og praktiske ressourcer – til at forstå omverdenen. Ved at udnytte disse redskaber gøres brug 

af tidligere generationers erfaringer eller indsigt, og kombinationen af individer og redskaber/ressourcer 

vil skabe nye læringspotentialer. Ressourcerne skabes i høj grad i interaktionen mellem mennesker og 

videreføres også gennem interaktion og kommunikation. Det vigtigste medierede redskab er således 

sproget (Dysthe 2003). Mediering i undervisningslaboratoriet vil således både kunne handle om arbejdet 

med laboratorieudstyr og om den dialog, der kan foregå under eksperimenterne. 

Læring er deltagelse i praksisfællesskaber, hvilket henviser til, at læring er et socialt fænomen, og at den 

primært foregår ved at deltage i praksisfællesskaber. Den lærende vil som start mangle kundskaber for 

at være fuldt medlem af praksisfællesskabet, men vil efterhånden opnå denne og deltagelsen vil blive 

mere kompleks (Dysthe 2003). Dette kalder Lave og Wenger (2000) for legitim perifer deltagelse. Man 

lærer således ved at være handlende deltager sammen med andre, og læringen fremmes af deltager-

nes forskellige kundskaber og færdigheder. Sproget går igen, og ses her som en måde at deltage aktivt 

(Dysthe 2003). Et videnskabeligt miljø på universitetet vil kunne ses som sådan et praksisfællesskab. 

Sproget er centralt i læringsprocesser. Sproget vil altid indeholde en vis fremstilling af holdning og vurde-

ring og er samtidig med til at placere os i en kulturel og historisk tradition. Sproget kan ifølge Vygotsky 

fungere som en kæde mellem kultur, interaktion og individets egen tænkning. Sprog og kommunikation 

er således ikke kun et middel til læring, men er grundvilkårene for at læring og tænkning i det hele taget 
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foregår. Tænkning udvikler sig ifølge Vygotsky fra ydre samtale med andre til en indre samtale, og spro-

get opnår derved en dobbelt funktion. Tænkning kan altså siges at være kommunikation fra mødet med 

andre, som individet tager til sig som fremtidig ressource. Viden og pointer kan således ikke direkte over-

føres, men opstår i samtalens interaktion – altså via dialog (Dysthe 2003). 

 Samtalens betydning for læring 

Potentialet for læring i forbindelse med laboratorieøvelser knytter sig ifølge den sociokulturelle lærings-

teori til, at de studerende arbejder sammen og aktivt håndterer udstyr og materialer i laboratoriet. For at 

læringen kan opstå, må der imidlertid udveksles tanker og forståelser blandt de studerende. Dialogen og 

den faglige samtale bliver således afgørende for om laboratorieøvelsens potentiale for læring realiseres.  

Konstruktion af viden gennem samtale er ifølge Barnes den hurtigste vej til forståelse (2008). Samtale kan 

foregå på mange måder, og i forhold til at understøtte læring er det væsentligt at se på, hvordan der i 

dialogen arbejdes med udveksling af forståelse og ideer. Barnes skelner mellem exploratory talk (på 

dansk undersøgende samtale) og presentational talk (på dansk præsenterende samtale). Den undersø-

gende samtale karakteriseres ved at være tøvende og mangelfuld i den forstand, at den talende afprø-

ver ideer og søger at indpasse ideer og information i forskellige formater og samtidig fornemmer, hvordan 

andre reagerer på dette. Samtalen er således rettet mod, at den talende undersøger og sorterer i allerede 

eksisterende informationer og forståelser og derved søger at udbygge den viden, som informationen kan 

give. Undersøgende samtale ses derfor typisk i tidlige stadier af ny videnskonstruktion.  Modsat dette er 

den præsenterende samtale tilpasset de tilhørende i både form og indhold og vil derved ikke som sådan 

udfordre den talendes egen viden på samme vis som den undersøgende samtale. Præsenterende sam-

tale ses ofte som respons på en undervisers spørgsmål til de studerende i stof, der tidligere er gennem-

gået, eller i tilfælde hvor en studerende fremlægger for en større og eventuelt ukendt forsamling. Det skal 

understreges, at denne todeling er én af flere kategoriseringer af samtale i forskningslitteraturen, eksem-

pelvis refererer Mercer (1995) til tre kategorier: disputational talk, cumulative talk og exploratory talk2. En 

opdeling kan altså ikke siges at være fuldstændig, men vil til en vis grad afhænge af konteksten og ana-

lysen, den anvendes i.  

Undersøgende samtale går igen i begge opdelinger og må, set fra det sociokulturelle læringssyn, anta-

ges at spille en betydelig rolle for konstruktionen af viden og dermed læringen. Undersøgende samtale 

kan defineres fra følgende punkter (Dawes 2004; Mercer 1995): 

- Al relevant information deles i samtalen 

- Alle gruppemedlemmer bidrager til diskussionen 

- Alle ideer og meninger respekteres og tages i betragtning 

                                                           
2 I projektet Spoken Language and New Technology project. Engelsk projekt fra 1990-1992 på primær uddannelses ni-

veau, altså mindre børn. Projektet undersøgte computerbaserede aktiviteters indflydelse på samtalen mellem eleverne. 
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- Alle skal gøre deres begrundelser tydelige 

- Udfordringer og alternativer tydeliggøres og forhandles 

- Gruppen forsøger at nå enighed, før der tages beslutning eller der handles 

 

Undersøgende samtale vil kunne finde sted uden underviserens tilstedeværelse, og er de ovenstående 

punkter indeholdt i samtalen, vil der være stort potentiale for et udbytte af samtalen. Især hvis de lærende 

er klar over, at samtalen er et redskab til læring, vil de kunne rykke sig langt i deres forståelse (Dawes 

2004). I eksempelvis laboratorieøvelser vil samtalen om aktivitetens bagvedliggende indhold være af-

gørende for udviklingen af den faglige forståelse.  

Med samtalens betydning bliver stilladsering ligeledes centralt. Altså at underviseren, via samtale med 

de studerende, ”bygger et stillads” til støtte for udvikling af ny viden og samtidig støtter de studerende i at 

bruge samtalen som værktøj. Stilladseringsbegrebet uddybes og inddrages i diskussionen af studiets re-

sultater. 

Det er således interessant at undersøge, hvorledes samtalen under laboratorieøvelsen bidrager til at un-

derstøtte læringsudbyttet.  Den kommunikative tilgang kan i denne forbindelse anvendes som analyse-

værktøj og er central i beskrivelser af, hvordan en underviser interagerer med de studerende i samtale 

og i udviklingen af faglige ideer i undervisning. Tilgangen tager udgangspunkt i to dimensioner: den di-

alogisk/autoritative og den interaktive/ikke-interaktive, hvilket giver fire tilgange som vist i figur 2. Med 

de fire tilgange kan der i en analyse dannes et billede af, hvorvidt underviseren inddrager de studerende, 

og om de studerendes egne input og ideer tages op som en del af undervisningen (Mortimer & Scott 

2003; Ødegaard et al. 2011). Set fra det sociokulturelle læringssyn vil den dialogisk/interaktive kommu-

nikative tilgang være den form for samtale, som bidrager bedst muligt til de studerendes læring – her 

tænkes især på aspekterne om, at læringen er distribueret, og at sproget er centralt.  
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Interaktiv Ikke-interaktiv 

Dialogisk 

Underviseren lytter og anerken-

der/tager højde for de studeren-

des forskellige synspunkter eller 

ideer. Kan også være mellem stu-

derende. Undersøgende samtale 

hører som udgangspunkt til i 

denne kvadrant.  

Forelæsning eller lignende envejs 

kommunikation, hvor der præsen-

teres mere end en synsvinkel. 

Eventuelt inddrages de studeren-

des tidligere ideer i præsentatio-

nen, men de studerende deltager 

ikke aktivt.  

Autoritativ 

Samtale mellem underviser og 

studerende, hvor underviseren le-

der efter bestemte svar, og de stu-

derendes ideer eller anderledes 

svar tages derfor ikke op, men der 

ledes videre efter underviserens 

svar. Instruktionsspørgsmål, med 

fokus på ét svar. Ofte benyttes IRE 

(initiation, response, evaluation) 

Envejs kommunikation, ingen in-

teraktion. Der præsenteres en 

måde at gøre eller forstå tingene 

på. Eksempelvis en traditionel fo-

relæsning. 

Figur 2: Kommunikativ tilgang. Figur frit efter Mortimer & Scott (2003) 

 

 Goal orientation 

Et andet centralt element afgørende for læring, er hvordan de studerende er motiveret i forhold til at 

deltage i undervisning, samt med hvilke mål de deltager i undervisningen. De studerendes motivation og 

tilgang til deres læring, og dermed deres adfærd, kan anskues ud fra de mål, de bevidst eller ubevidst, 

sætter sig. Disse mål former de studerendes tilgang til deres læring og kan ses som deres formål med at 

engagere sig i de givne aktiviteter. Dette kaldes goal orientation og opdeles i mastery goals og perfor-

mance goals (Mattern 2005).  

Studerende med mastery goals søger at udvikle kompetencer over tid og opnå færdigheder, der kræves 

for at mestre givne opgaver. Der er således fokus på selve læringen, samt at få indsigt og mestre indhol-

det. Mastery goals kan sidestilles med en deep approach to studying (Hoskins & Newstead 2009), som er 

en del af en opdeling, der ligeledes beskæftiger sig med tilgangen til at studere. I denne dybe tilgang er 

fokus på den konceptuelle forståelse, og at denne kobles med ens allerede eksisterende viden. Når en 

studerende har mastery goals er der umiddelbart et stort potentiale for dybdelæring, som typisk opstår 

som følge af en indre motivation, hvor motivationen for en given opgave er lystbetonet og er styret af 

interesse for emnet.  

Performance goals handler modsat om at præstere og at demonstrere evner, for således at kunne opret-

holde et positivt image overfor andre (Mattern 2005).  Dette kan sidestilles med en surface approach to 

studying, altså tendens til overfladelæring, karakteriseret ved typisk at bestå af udenadslære med henblik 

på at præstere til eksempelvis eksamen (Hoskins & Newstead 2009). Denne tilgang forbindes med en 
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ydre motivation, altså en udefrakommende motivation, og aktiviteten udføres med eksterne mål for øje, 

eksempelvis at opnå en god karakter til eksamen eller at opnå status blandt sine medstuderende.  

Mange studerende vil ikke alene kunne karakteriseres af den ene eller den anden tilgang, men vil der-

imod tillægge sig en strategic approach. Her varieres tilgangen strategisk alt efter, hvad der vurderes 

nødvendigt, og hvad der vil gavne dem mest muligt med henblik på deres mål, i sidste ende typisk at 

opnå høje karakterer (Hoskins & Newstead 2009). De studerendes motivation, mål og tilgang vil således 

være afgørende for, hvordan de tilrettelægger og oplever deres egen læringsproces.  

                   * 

Med afsæt i det samlede teoriafsnit vil dette studie analysere laboratorieøvelsen Cost of transport during 

walking and running in man med fokus på indholdet, og hvordan rammesætningen af øvelsen spiller en 

rolle for de studerendes aktivitet under udførslen, især med fokus på samtalens betydning for deres læ-

ring, samt hvordan de studerende selv opfatter deres egen læringsproces. Disse analyser vil lede frem til 

besvarelse af studiets tre forskningsspørgsmål.  

3 Metode  

 Design 

I studiet er gjort brug af mixed-method design, altså brug af både kvalitative og kvantitative metoder, 

herunder videoobservation, spørgeskema samt gruppeinterviews. Brug af mixed-method har ifølge 

Greene et al. (1989) fem hensigter, nemlig triangulering, komplementaritet, udvikling, initiation samt ud-

videlse.  

Triangulering: Resultaterne understøttes af konvergens mellem data opnået med forskellige metoder. 

Metoderne kan derved underbygge hinanden og på den måde bidrage til validering af studiets resulta-

ter. 

Komplementaritet: Metoderne kan bruges til at belyse hinandens resultater. Svagheden ved en metode 

kan udlignes af styrken ved en anden metode. Metoderne vil være overlappende men kan også belyse 

forskellige facetter. Eksempelvis vil kvalitativ empiri kunne styrke den kvantitative undersøgelse ved ek-

sempelvis at belyse de tanker og overvejelser, der ligger bag et svar, en indsigt som ikke kan opnås via 

et lukket spørgsmål i et spørgeskema.   

Udvikling: Resultaterne fra en metode kan bruges til udvikling af den anden metode.  

Initiation: Søger at opdage modsætninger, paradokser og nye perspektiver. Brug af forskellige metoder 

til at belyse forskelle. 
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Udvidelse: Med udvidelses søges at udvide bredde og omfang af undersøgelsen ved at bruge forskellige 

metoder til forskellige elementer af undersøgelsen. 

I dette studie har hensigten med designet primært været komplementaritet, og at de kvalitative data fra 

eksempelvis interviews har kunnet belyse, undersøge og komplementere de kvantitative data fra spør-

geskemaets lukkede spørgsmål. Udvikling og triangulering har været sekundære hensigter i studiets de-

sign. Udvikling i form af, at resultater fra analyse af spørgeskemaet samt observationer har været brugt i 

udviklingen af interviewguides. Triangulering i form af at forskellige kvalitative metoder er koblet i under-

søgelse af de enkelte undersøgelsesspørgsmål, eksempelvis videoobservationer og interview. 

Videoobservationerne er kvantificeret via kodning, men bruges også kvalitativt i form af citater og ek-

sempler. Spørgeskemaet, med åbne og lukkede spørgsmål, bidrager ligeledes både kvalitativt og kvan-

titativt via kodning af de åbne spørgsmål samt med de lukkede spørgsmål. Gruppeinterview bruges ude-

lukkende kvalitativt og primært som understøttelse af resultater fra analysen af videoobservation samt 

spørgeskema. 

I alt er 41 studerende officielt tilmeldt Økofysiologi, men kun 40 har reelt fulgt kurset og været i laborato-

riet. 89% af de studerende læser på uddannelsens 6. semester, 3% på 8. semester og 8% på 10. semester. 

Alle studerende er indskrevet på biologi3. 

 Observation 

To grupper af hver fire studerende blev observeret under udførelsen af laboratorieøvelsen. Gruppe 1 be-

stod af fire piger fra 6. semester. Gruppe 2 bestod af to piger og to drenge, heraf én person fra 6. semester 

samt tre fra 10. semester, der alle har haft tilvalg i andre fag på universitetet4. Observationen foregik via 

videooptagelser med to stationære kameraer samt et håndholdt kamera der kunne følge de studerende 

rundt i laboratoriet.  

Observation via videooptagelser frem for live-observation er valgt, da det muliggør både kvalitativ og 

kvantitativ analyse via kodning. Videoobservation giver ligeledes mulighed for at analysere på flere pa-

rametre, i dette tilfælde både aktivitet og dialog. Dette vil være vanskeligt i live-observationer, hvor de-

taljegraden ligeledes vil være mindsket. Ved videoobservation sikres ligeledes muligheden for kvalitets-

sikring via brug af mere end en forsker i analysen, og sikring af inter-rater reliabilitet (Roth 2009). 

 Analyse 

Videoobservationerne blev kvantificeret via en databaseret kodning, hvilket vil sige, at koderne blev lavet 

på baggrund af observationerne og ikke på forhånd var besluttet baseret på teori. Selve kodningen er 

                                                           
3 Tre studerende var udvekslingsstuderende på biologi, fra henholdsvis Canada, Hong Kong og Frankrig.   
4 Det vil sige, at de studerende læser på kandidatuddannelsens 4. semester. Tilvalg svarer til 90-120 ECTS ud af den sam-

lede bachelor og kandidatuddannelse på 300-330 ECTS alt efter fagkombination. 
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foretaget for 30 sekunders intervaller og i tre kategorier, henholdsvis aktivitet indeholdende 13 koder, 

samtalepartner indeholdende 4 koder, herunder stilhed, samt samtaleemne indeholdende 6 koder, her-

under ligeledes stilhed. Der er ydermere kodet for kommunikativ tilgang, når der var faglig samtale, hvor 

underviser eller instruktor var involveret. Kodningsbeskrivelserne fremgår af bilag 14. I kategorien aktivitet 

findes en række dobbelt-koder, eksempelvis forsøgsudførsel + data. Disse koder har været nødvendige i 

kraft af gruppernes størrelse af fire personer, hvorfor der naturligt ofte foregik mere end én aktivitet ad 

gangen.  

På baggrund af kodningen er der udvalgt og transskriberet enkelte sekvenser af samtale, blandt andet 

mellem underviser og studerende, som understøttelse af resultaterne.   

 Spørgeskema 

Spørgeskemaet er udviklet i SurveyXact og består af både lukkede og åbne spørgsmål. Spørgeskemaet 

er udviklet til at anskueliggøre de studerendes oplevelse og faglige viden i forbindelse med laboratorie-

øvelsen, samt deres opfattelse af egen læring og af laboratorieøvelser generelt. 

På baggrund af begrebskort over øvelsens faglige indhold og metode er der formuleret en række faglige 

åbne spørgsmål. Disse er konstrueret for at klarlægge de studerendes faglige og metodiske viden i for-

bindelse med øvelsen, og dermed hvorvidt de har forholdt sig til øvelsens faglige baggrund, sammen-

hænge og metode under forberedelse og udførsel.  

En del af spørgeskemaet er opstillet som udsagn, som de studerende skulle erklære sige mere eller min-

dre enige i. Disse spørgsmål er designet for at kunne få et lille indblik i deres goal orientation, primært i 

forhold til laboratorieøvelser generelt. Spørgsmålene er udviklet med inspiration fra Dowson og McIner-

neys (2004) arbejde med GOAL-S (Goal Orientation And Learning Strategies Survey) samt MSLQ (Moti-

vated Stragegies for Learning Questionnaire) af Pintrich et al. (1991).  

For at undersøge de studerendes egen opfattelse af deres læring, er opstillet en række spørgsmål, opdelt 

så de enten adresserer læring af teoretisk biologisk viden eller læring af nye metoder.  

Spørgeskemaet blev distribueret til de studerende via tablets ved øvelsens afslutning. Således afspejler 

svarene de studerendes opfattelse af øvelsen og deres faglige viden umiddelbart efter øvelsen, og ikke 

efter databehandling eller rapportskrivning var påbegyndt. De studerende blev instrueret i at besvare 

spørgeskemaet individuelt, således at svarene afspejler den enkelte studerendes viden uden påvirkning 

fra medstuderende. Forskeren var tilstede til eventuelt opklarende spørgsmål. 

37 studerende har besvaret spørgeskemaet og svarprocenten er således 92,5% af de studerende, som 

reelt har fulgt kurset.  
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 Analyse 

Spørgeskemaets åbne spørgsmål er gennemgået med en indholdsanalyse og er ligeledes via en data-

baseret kodning blevet kvantificeret. Dette er gjort med henblik på at kvantificere de studerendes svar i 

række kategorier, der kan bruges kvantitativt. På denne måde reduceres data ved at kategorisere en 

lang række ord i færre kategorier, men uden at miste kvalitet (Cohen et al. 2011).  

Data fra spørgeskemaet er desuden analyseret i SurveyXacts integrerede analyseværktøj – blandt andet 

via krydstabulering.  

 Interview 

Interviews med de observerede grupper blev udført som gruppeinterviews henholdsvis to og tre dage 

efter udførsel af øvelsen. Interviewene blev gennemført som semistrukturerede interviews følgende en 

interviewguide (bilag 10 og 11). De to interviewguides var som udgangspunkt ens, kun med få ændringer 

til interview nummer to for at tilpasse interviewet til det observerede. På den måde var det fastlagt, hvilke 

spørgsmål der ønskedes svar på, og sikret at spørgsmålene blev stillet på samme måde således, at sva-

rene fra de to interviews kunne sammenlignes. Med interviewformen var det dog stadig muligt at spørge 

ind til deltagernes svar, og spørgsmålene kom ikke nødvendigvis i den rækkefølge interviewguiden an-

gav. Interviewet blev videofilmet både for at kunne adskille deltagernes svar, men også for at opfange 

non-verbale tegn eller svar, som eksempelvis enighedstilkendegivelse via kropssprog. Interviewene blev 

efterfølgende transskriberet og er udelukkende brugt kvalitativt til at uddybe og underbygge resultaterne 

fra spørgeskemabesvarelser samt observationerne.  

 Kvalitetssikring 

Kodning af video og åbne spørgsmål er kvalitetssikret via afprøvning med en inter-rater. I alt er 20,5 mi-

nutters video, fordelt på to sekvenser, blevet kodet af en udefrakommende inter-rater. Der blev opnået 

81,3% enighed hvilket må anses som værende acceptabelt. Uenighed i forhold til aktivitet er primært 

knyttet til dobbelt-koderne indeholdende forsøgsudførsel, hvor de to kodere har været enige om, at der 

udføres forsøg men uenige om, hvorvidt eksempelvis den resterende del af gruppen er passive eller del-

tagende. En del af uenigheden vedrørende samtale kan muligvis bunde i, at inter-rater ikke var helt så 

konsekvent og præcis om antal sekunders stilhed i forhold til tale. 

3 åbne spørgsmål fra spørgeskemaet blev ligeledes kodet af en udefrakommende inter-rater, og der 

blev opnået enighed på 83%. Dette anses som acceptabelt.  
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4 Resultater 

I afsnit 4.1 laves en samlet analyse og diskussion af forskningsspørgsmål 1, der er undersøgt udelukkende 

via analyse og uden anvendelse af empiriske data. Herefter gennemgås, i afsnit 4.2, de empiriske data 

fra videoobservation, interviews og spørgeskemaer som led i besvarelsen af forskningsspørgsmål 2 og 3.  

 Økofysiologi (Forskningsspørgsmål 1) 

Laboratorieøvelsen Metabolic rate and cost of transport during walking and running in man er en del af 

kurset Økofysiologi. Øvelsen er én af de i alt tre øvelser, som de studerende møder på kurset. Økofysiologi 

er et valgfrit kursus, der som udgangspunkt er placeret på bacheloruddannelsens 6. og dermed sidste 

semester. Kurset bygger fagligt videre på det obligatoriske kursus Generel Fysiologi, som er placeret på 

uddannelsens 3. semester. Generel Fysiologi har et bredt fokus, mens Økofysiologi primært beskæftiger 

sig med stofskifte, fordøjelse og energiomsætning.  

 Kursusbeskrivelse og læringsmål 

I tabel 2 ses en række verber anvendt i de to kursusbeskrivelsers læringsmål (AU 2016a; AU 2016b) (bilag 

4 og 5). Verberne bruges her til at indplacere kurserne i forhold til SOLO taksonomien. Taksonomien be-

skriver resultatet af den læring der finder sted – en læring, som inddeler sig med stigende strukturel kom-

pleksitet fra ingen forståelse over overfladisk viden til en dybere og begrebslig forståelse (Biggs & Tang 

2011; Strøm 2015). Biggs og Tang (2011) lister en række verber for hvert niveau, og det ses således fra 

dette, at Generel Fysiologi befinder sig mest på det multistrukturelle niveau, med verber som beskriv og 

angiv, men også på det relationelle niveau samt det næstlaveste unistrukturelle niveau. Økofysiologi be-

finder sig næsten udelukkende på det relationelle niveau med verber som eksempelvis anvende, argu-

mentere og analysere. Inddelingen vises i figur 3. Ingen af de to kurser har læringsmål, der befinder sig 

på det udvidede abstrakte niveau, hvor verber som forudsige, evaluere, teoretisere, reflektere, opfinde 

og skabe beskriver læringen.  

Tabel 2: Verber brugt i læringsmålene for kurserne Generel fysiologi og Økofysiologi. Kurserne har henholdsvis 5 og 6 

læringsmål, hver indeholdende 1-2 verber. 

Generel Fysiologi Økofysiologi 

Beskrive 

Angive 

Identificere 

Beskrive 

Anvende 

Beskrive 

Fortolke 

Forklare 

Beskrive 

Redegøre 

Gøre rede for 

Argumentere 

Anvende 

Argumentere 

Anvende 

Sammenfatte 

Analysere 
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Figur 3: Fordeling af verber i kursernes læringsmål i forhold til SOLO taksonomien. G angiver Ge-

nerel Fysiologi, Ø angiver Økofysiologi. Figur efter Biggs & Tang 2011. 

 

Der ses således en progression i intenderet niveau af forståelse mellem de to kurser. Dette harmonerer 

med en væsentlig forskel i de to kursers formålsbeskrivelse, nemlig at Generel Fysiologis indhold giver et 

grundlæggende kendskab, mens Økofysiologi giver et videregående kendskab til fysiologien.  

For begge fag gælder det, at de fleste af læringsmålene dækker over declarative knowledge også kal-

det content knowledge, på dansk indholdsviden, der handler om at vide noget om noget. Det er viden, 

der er offentligt tilgængeligt, viden der kan reproduceres og testes, og det er viden, som undervisere er-

klærer, der findes i tekstbøger eller lignende. Det er viden, der oftest testes deklarativt, hvor de studerende 

blot vil skulle gengive den opnåede viden med egne ord. Det er verber som beskrive, identificere, forklare, 

redegøre, argumentere og analysere, der befinder sig i kategorien indholdsviden (Biggs & Tang 2011).  

At anvende er ifølge Biggs og Tang (2011) functioning knowledge, på dansk funktionel viden. Det er 

viden, som ikke blot kan modtages som allerede eksisterende viden, men som man aktivt skal involvere 

sig i, for at opnå. Man kan således anvende sin viden fremfor blot at deklarere den, det vil sige, at der i 

højere grad er tale om, det vi på dansk kalder færdigheder og kompetencer. Funktionel viden bygger på 

indholdsviden, men de to vidensformer kan i visse tilfælde opnås samtidigt, eksempelvis ved problem-

baseret undervisning (Bigss & Tang 2011).   

Studieordningen (bilag 3) for bacheloruddannelsen i biologi beskriver uddannelsen som værende forsk-

ningsbaseret med fokus på teoretiske, eksperimentelle og praktiske discipliner (AU 2012). Studieordnin-

gen lægger således umiddelbart op til læring, der befinder sig på det udvidede abstrakte niveau og 

både indeholder indholdsviden og funktionel viden. Dette ses ligeledes flere steder i studieordningens 
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kvalifikationsbeskrivelse, der beskriver, hvilke kompetencer bacheloren er i besiddelse af efter endt ud-

dannelse. Her nævnes blandt andet at kunne planlægge og gennemføre projekter og anvende resulta-

terne derfra i relevante sammenhænge, samt at kunne anvende og reflektere over metoder til analyse 

og løsning af faglige problemstillinger5.  

 Laboratorieøvelsens udformning og type 

Øvelsens overordnede formål er ifølge øvelsesvejledningen at undersøge cost of transport ved forskellige 

hastigheder af gang og løb, herunder at finde den optimale hastighed, hvor cost of transport er minimeret. 

Undervejs måles iltoptagelse, V̇O2
, kuldioxid udskillelse V̇CO2

, ventilation V̇E, puls og temperatur på for-

søgspersonen. Cost of transport som emne er gennemgået tidligere i semesteret, og øvelsen bygger der-

for på allerede kendt teori og søger at genskabe resultater som i litteraturen.  

Øvelsen består af tre deløvelser, hvor henholdsvis gait transition speed (hastigheden hvormed der skiftes 

fra gang til løb), metabolic rate ved forskellige hastigheder, samt energi metabolismens dynamik findes. 

Der anvendes indirekte kalorimetri i form af Douglassæk metoden. Én studerende fungerer som forsøgs-

person gennem hele øvelsen. Databehandling foretages i et regneark udarbejdet og udleveret af under-

viser. I bilag 2 er øvelsens fremgangsmåde fremstillet som et begrebskort. 

De studerende arbejder i grupper, og der er kun én gruppe i laboratoriet ad gangen. De følger en på 

forhånd udleveret øvelsesvejledning (bilag 1), som forventes at være læst hjemmefra. Vejledningen in-

deholder en kort introduktion til, hvilke parametre der skal måles på samt to hypoteser for øvelsen. Her-

efter følger beskrivelser af de tre delforsøgs fremgangsmåde, samt et afsnit om målinger og relevante 

formler. Dele af fremgangsmådebeskrivelserne er opstillet som tidslinjer, som de studerende skal følge, 

mens resten er beskrivelser i tekstformat. Øvelsesvejledningen er derved ikke udelukkende en trin-for-trin 

guide, som det ofte ses ved klassiske kogebogsøvelser, men er alligevel veldetaljeret og fremgangsmå-

den fremstår klart. Enkelte detaljer er dog udeladt, eksempelvis konkrete hastigheder for nogle af forsø-

gene, da disse afhænger af forsøgspersonens fysik. Øvelsesvejledningen blev i laboratoriet suppleret af 

mundtlig instruktion fra underviser og instruktor (ph.d. studerende), som også var dem der primært beslut-

tede udfaldet af de manglede detaljer. Underviser og instruktor forklarede og demonstrerede eksempel-

vis fremgangsmåden og introducerede de enkelte deleksperimenter. Enkelte steder blev inddraget bag-

vedliggende biologisk teori, eksempelvis i introduktionen til deleksperiment 3. Undervejs instrueredes de 

studerende ligeledes i brugen af apparater og udstyr, der blev brugt til at måle eksempelvis ilt og kuldio-

xid, men generelt forventedes de studerende at være bekendt med metoden fra tidligere i kurset Generel 

Fysiologi.  

                                                           
5 Studieordningen analyseret her er fra 2012. Der findes nyere versioner (2014, 2015), men kun med få ændringer, pri-

mært angående mindre justeringer af fag eller placeringen af disse. 2012 udgaven er valgt, da de studerende der følger 

Økofysiologi dette semester primært hører under denne studieordning. 
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Øvelsen er bygget op, så det på forhånd er givet, hvad der skal undersøges, og der sigtes efter et forud-

bestemt resultat. Fremgangsmåden er givet og tilgangen er deduktiv. Øvelsen må derfor siges at høre 

under kategorien verificerende øvelser, altså den traditionelle type, dog uden at være det i sin reneste 

form, hvor øvelser følger en opskriftslignende vejledning, som er mere detaljeret end i dette konkrete 

tilfælde.  

Efter øvelsen arbejder grupperne med en rapport. I øvelsesvejledningen er en række spørgsmål og krav 

til data, men de studerende har derudover frihed til at præsentere de data og den teori, de finder relevant. 

Rapporten rettes af underviser og de studerende får skriftlig feedback. Rapporten, samt to øvrige rappor-

ter, skal godkendes, før den studerende kan tilmeldes eksamen. 

Rammesætningen af aktiviteter i øvelsen er, med udgangspunkt i den tidligere præsenterede model, 

illustreret på figur 4. Forelæsning om det konkrete emne kan argumenteres for at være forberedende for 

laboratorieøvelsen, men dette er ikke medtaget her, idet disse er placeret adskillige uger før øvelsen fin-

der sted og ikke direkte lægger op til arbejdet i laboratoriet. Aktiviteterne under forberedelse og udførsel 

koncentrerer sig primært om den praktiske udførsel af øvelsen. Vi har altså at gøre med en øvelse, hvor 

der i det skriftlige oplæg ikke er inkorporeret aktiviteter, der kræver, at de studerende arbejder på et hø-

jere kognitivt niveau før eller under øvelsen. 

 

Figur 4: Rammesætningen for laboratorieøvelsen.  

 

 Fagligt indhold i øvelsen 

Øvelsens faglige baggrund er skitseret via et begrebskort, som ses på figur 5. Øvelsens indhold tager 

primært afsæt i følgende indholdspunkt i kursusbeskrivelsen: 

- Energimetabolismens størrelse og dens afhængighed af ydre faktorer. Bestemmelse af 

dens størrelse 
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Figur 5: Begrebskort over fagligt indhold knyttet til cost of transport. 

Det overordnede emne er cost of transport, altså energiomkostningerne ved bevægelse. Der findes oftest 

en relation mellem omkostningen, det vil sige den metaboliske rate, pr. tid og hastigheden af bevægel-

sen. Målinger på iltforbrug kan bruges som et lettilgængeligt estimat for den metaboliske rate, hvilket 

udnyttes i denne øvelse. Baggrunden for dette er, at der ved forbrænding af glukose produceres varme. 

Ved en fuldstændig oxidering af glukose er brandværdien på 2820 kJ/mol. Der produceres således 2820 

kJ varme pr. 6 mol O2 forbrugt. Tilsvarende kan siges for 6 mol CO2 produceret. Ved hjælp af den respi-

ratoriske kvotient (RQ) og ilts kaloriske koefficient kan den metaboliske rate således bestemmes ud fra 

målinger på iltoptaget eller kuldioxidproduktionen. RQ beskriver forholdet mellem kuldioxidproduktionen 

og iltforbruget, måles på vævsniveau og beskriver hvilket substrat, der forbrændes. I steady-state vil den 

respiratoriske udvekslings kvotient (RE) kunne bruges som estimat for RQ. RE beskriver ligeledes forholdet 

mellem kuldioxidproduktionen og iltforbruget, men måles i stedet på lungeniveau (Hill et al. 2008). Dette 

udnyttes i øvelsen, hvor der sigtes efter aerob balance, og at forsøgspersonen dermed er i steady-state.  

I beregningen af cost of transport skelnes mellem brutto- og netto cost of transport. Brutto cost of transport 

dækker over energiomkostningen ved bevægelse inklusiv det basale stofskifte, basal metabolic rate 

(BMR), som er energiomsætningen, der kræves for at opretholde de vigtigste processer i kroppen ved 

standardiserede betingelser.  
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For mennesket ses, at cost of transport ved gang følger en parabellignende kurve, altså u-formet. Dette 

betyder, at der findes en optimal hastighed, som ikke er den lavest mulige, hvor energiomkostningen er 

minimeret. Kurven for omkostningen ved løb vil typisk krydse kurven for gang, således at det energimæs-

sigt er billigere at løbe ved lav hastighed end at gå ved samme hastighed. 

 Læringsmål 

Øvelsens indhold og udformning inddrager en række af kursusbeskrivelsens læringsmål, herunder at de 

studerende kan:  

- Anvende forskellige former for indirekte kalorimetri til bestemmelse af energiomsætnin-

gens størrelse hos vand- og landlevende dyr samt stofskiftet under fysisk arbejde og fordø-

jelse. 

- Redegøre for hvordan forskellige kårfaktorer påvirker energiomsætningens størrelse i ens- 

og vekselvarme dyr. 

- Gøre rede for de overordnede principper og metoder til bestemmelse af energiomsætnin-

gens størrelse, samt at kunne argumentere for fordele og ulemper ved deres anvendelse 

under forskellige betingelser. 

- Sammenfatte og analysere resultater fra eksperimentelle undersøgelser, som refereret i ori-

ginalartikler. 

Øvelsen dækker således helt eller delvist fire af i alt seks læringsmål. Forståelsen af sidstnævnte lærings-

mål kan dog diskuteres. Målet er inddraget her med den forståelse, at de studerende skal kunne sam-

menfatte og analysere resultater fra egne eksperimentelle undersøgelser, som man ser det i originallitte-

ratur, men læringsmålet kan ligeledes forstås som, at de studerende skal kunne sammenfatte og analy-

sere resultater beskrevet i original litteratur. Med sidstnævnte tolkning vil læringsmålet ikke være direkte 

relevant for kursets laboratorieøvelser, men kan indirekte give en mulig forståelse af dataindsamling og 

analyse, når de studerende selv har oplevet processen omkring at producere data til analyse. 

 Hvorledes adskiller øvelsen sig fra den tidligere brugte øvelse 

Øvelsen er af praktiske årsager ændret fra den tidligere øvelse, The influence of swimming speed on 

metabolic rate in fish, hvor der blev brugt fisk som forsøgsobjekt frem for de studerende selv. Dette har 

givet en række ændringer i metoden, men det bagvedliggende faglige indhold er som udgangspunkt 

bevaret i den nye øvelse. Den tidligere øvelse koncentrerede sig ikke om overgangen og forskellen mel-

lem transporttyper, men mere om forskellen på aerob og anaerob svømning, eksempelvis hvor høj en 

hastighed der kan opretholdes aerobt.  
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I bilag 18 er fremgangsmåden skitseret. Metoden indeholder en stor mængde ventetid mellem hver de-

løvelse og til dels undervejs i især eksperiment 1, der potentielt set kunne udnyttes til eksempelvis data-

behandling, begrebsafklaring eller til kritisk at forholde sig til metode, data og resultater. Den nye øvelses 

metode er modsat mere tidskrævende, hvorfor de studerende som udgangspunkt ikke i samme grad 

havde ventetid, der kunne udnyttes. Videoobservationen viste dog en forholdsvis stor tidsmængde, hvor 

minimum halvdelen af gruppen potentielt havde ventetid uden definerede opgaver. Dette gennemgås 

i afsnit 4.2.1.  

Indsamlingen af data adskiller sig ligeledes i de to øvelser, hvor størstedelen af data i den tidligere øvelse 

blev overført direkte til et regneark gennem opstillingens software, mens data i den nye øvelse i højere 

grad skal noteres af de studerende selv. De studerende fik dog udleveret et forberedt regneark af under-

viser, hvor tallene blot skulle noteres i de korrekte celler. Når data automatisk indsamles, som i den tidli-

gere øvelse, og derefter udleveres til de studerende, kan det i nogle tilfælde blive en ”black box” for dem, 

hvis ikke de er bekendte med og forstår metoden, der bruges. I sådanne tilfælde vil det derfor være vigtigt 

at sikre, at de studerende forstår hvilke data de får, og hvordan de er opstået. I den tidligere øvelse sikres 

dette blandt andet ved, at de studerende er med til at klargøre og kalibrere forsøgsopstillingen dagen før 

øvelsen. I den nuværende øvelse bliver dele af udstyret til dataopsamling gennemgået undervejs i øvel-

sen, som beskrevet tidligere. Dog vil det med et forberedt regneark, som i nuværende øvelse, i højere 

grad være databehandlingen, der kan ende som en ”black box” for de studerende, da udregningerne 

på forhånd er genereret.  

 Empiriske resultater 

Med viden om øvelsens faglige baggrund og især øvelsens rammesætning, er det interessant, hvorledes 

de studerende bruger tiden i laboratoriet, om aktiviteterne undervejs fordrer teoretisk faglig inddragelse 

og samtale, og hvorledes de studerende selv opfatter deres læring. I de følgende afsnit præsenteres de 

empiriske data fra videoobservationer, interviews samt spørgeskemabesvarelser. 

 Hvordan bruger de studerende tiden under øvelsen? 

Der var til øvelsen afsat 5 timer og 45 minutter i laboratoriet. De observerede grupper brugte henholdsvis 

4 timer og 50 minutter (290 minutter) for gruppe 1 og 5 timer og 35 minutter (335 minutter) for gruppe 2, 

svarende til henholdsvis det laveste og højeste tidsforbrug af alle grupper. I gennemsnit, blandt alle ni 

grupper, blev der brugt 5 timer og 15 minutter på øvelsen.  

På figur 6 ses fordelingen af aktiviteter for de to grupper baseret på kodningen af videooptagelserne. For 

begge grupper bruges cirka 75% af tiden på forsøgsudførsel, svarende til 217 minutter for gruppe 1 og 

250 minutter for gruppe 2. Forsøgsudførsel dækker, at selve forsøget er i gang, det vil sige, når forsøgs-

personen befinder sig på løbebåndet, samt når der tømmes sække efter endt luftopsamling.  Forsøgsud-

førsel er yderligere opdelt i en række underkategorier (figur 7). Begge grupper bruger cirka en time (56,5 
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og 59,5 minutter) på forsøgsudførsel, hvor mi-

nimum tre af fire gruppemedlemmer er invol-

veret i øvelsen, svarende til 26,1% og 23,8% af 

den samlede forsøgsudførsel. Dette svarer til 

henholdsvis 19,5% og 17,8% af den totale akti-

vitetsfordeling. 

Fra figur 7 ses for gruppe 1 at 37,9% af forsøgs-

udførslen er forsøgsudførsel + passiv, hvilket vil 

sige, at minimum to af fire personer fra grup-

pen har forholdt sig passive, mens forsøget 

blev udført. Dette svarer til 28,3% af den totale 

aktivitetsfordeling og dermed 82 minutter i alt. 

For gruppe 2 er 14,2% af forsøgsudførslen for-

søgsudførsel + passiv, svarende til 10,6% af 

den totale fordeling og dermed 35,5 minut i 

alt. Gruppe 2 bruger modsat mere tid på for-

søgsudførsel + data, nemlig 50,8% mod 

gruppe 1’s 26,3% af den samlede forsøgsud-

førsel, svarende til henholdsvis 127 minutter og 

57 minutter, samt 37,9% og 19,7% af den totale 

aktivitetsfordeling. Gruppe 2 har således brugt Figur 6: Procentfordeling af aktiviteter under øvelsen. Alle kate-

gorier af forsøgsudførsel er samlet til én. 

Figur 7: Procentfordeling af forsøgsudførsel. 
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væsentlig mere tid, hvor gruppen har væ-

ret opdelt således, at nogle udførte forsøg, 

og andre tog sig af data, herunder note-

ring, overførsel af data samt databehand-

ling.  

På figur 8 ses det, at de to grupper sam-

menlagt brugte 37,8% og 56,6% af den to-

tale tid på data, svarende til henholdsvis 

109,5 minut for gruppe 1 og 189,5 minut for 

gruppe 2. Her medregnes også forsøgsud-

førsel + data som er nævnt ovenfor. 

Gruppe 2 har således været mere aktive i 

forhold til arbejdet med deres data end 

gruppe 1.  

Samlet set blev der brugt 7,6% af den totale 

tid på instruktion af gruppe 1 svarende til 

22 minutter. For gruppe 2 var det tilsva-

rende 5,8% og 19,5 minut. Instruktion som 

aktivitet foregik både alene og samtidig 

med forsøgsudførsel eller data, som det ses 

fra figur 8. 

Grupperne har hver især brugt 29 minutter og 22 minutter på aktiviteter, hvor minimum to personer har 

foretaget sig andet, det vil sige aktiviteter, der var irrelevante for arbejdet i laboratoriet. Det bør her næv-

nes, at de studerende ikke har deciderede pauser undervejs og noget af denne tid er således brugt på 

aktiviteter der normalt foretages i indlagte pauser.  

I interviewet med gruppe 1 blev de studerende spurgt til, hvordan de oplevede, at organiseringen poten-

tielt gav så meget tid, hvor halvdelen af gruppen ikke var involveret i udførslen. Gruppen erklærede hur-

tigt, at de ikke lavede så meget, og at ”det havde nok været lidt rarere, hvis der havde været mere at 

lave”, men de synes alligevel heller ikke, de kunne gøre så meget, for så ville resten af gruppen gå glip 

af eksempelvis databehandling, blandt andet fordi forsøgspersonen var isoleret på løbebåndet og ikke 

kunne tale, når der blev foretaget målinger. Gruppe 2 nævner i samme forbindelse, at øvelsens organi-

sering gjorde, at man nemt blev specialiseret til én opgave og derfor ikke lærte noget af det, de andre 

tog sig af. På den måde gik man let glip af noget, eksempelvis i forhold til databehandlingen undervejs, 

Figur 8: Procentfordeling af aktiviteter under øvelsen.  
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som skal indhentes i forbindelse med rapportskrivningen. På den måde kan organiseringen af øvelsen 

siges at være med til at forskubbe en del af læringsprocessen mod rapportskrivningen.  

 Hvad talte de studerende om under øvelsen? 

Dialogen er via videoobservationerne analyseret for at klarlægge hvad der karakterisere denne, herun-

der særligt interessant hvor meget den faglige samtale fyldte i udførslen af øvelsen.  

Figur 9 viser fordelingen af samtaleemner for de to grupper.  Det ses at stilhed fyldte mest for begge 

grupper, henholdsvis 39,2% svarende til 113,5 minut for gruppe 1 og 27,6% svarende til 92,5 minut for 

gruppe 2. Der er kodet for stilhed når der var stille i mere end 20 sekunder af 30 sekunders intervallet.  

Næststørste emne er for begge grupper data, hvilket vil sige al samtale om praktiske aspekter i forhold til 

dataindsamling og -behandling, eksempelvis når der tales om hvilke tal, der skal skrives ned, om enheds-

omregninger eller om indholdet i det udleverede Excel ark til databehandling. Blev der talt om tallenes 

betydning, tolket på dem, eller forholdt de studerende sig på anden måde til data og resultaters betyd-

ning, er det registret som fagligt. Under fagligt hører også, når der blev talt om faglig baggrundsviden i 

relation til forsøgets indhold eller metode. Samtale om data fyldte 17,6%, svarende til 51 minutter, for 

gruppe 1 og 25,7%, svarende til 86 minutter, for gruppe 2. Faglig samtale fyldte henholdsvis 10 minutter 

og 11 minutter, svarende til 3,5% for gruppe 1 og 3,3% for gruppe 2.  

I interviewene bliver begge grupper spurgt om, hvor meget de synes, det faglige fyldte undervejs i øvel-

sen, og om det fyldte nok. Begge grupper var enige om, at det ikke fyldte så meget. Gruppe 2 nævner, 

at det til dels er deres egen skyld, men at de også mener, at undervisereren kunne have gjort mere, når 

muligheden nu var der, mens gruppe 1 nævner, at det faglige primært fyldte noget de gange, hvor un-

derviser spurgte ind til noget.  

De studerende talte om udførsel i 14,5% og 19,3% af tiden. Samtale om udførsel betyder, at der eksem-

pelvis blev talt om, der skulle måles temperatur, skiftes sæk, arbejdet stoppes eller hvilken hastighed, der 

skulle indstilles. Blev der instrueret i eller talt om eksempelvis metoden generelt, eller om hvordan forsø-

gets apparatur og maskiner virkede i praksis, er det registret som praktisk. Denne kategori fyldte 15,2% og 

13,7% af tiden. Begge grupper talte cirka 10% af tiden om emner irrelevant for laboratorieøvelsen (off-

topic), svarende til 29 minutter og 35 minutter.  
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Figur 9: Procentfordeling af samtaleemne under øvelsen. 

 

 Hvem talte de studerende med under øvelsen? 

I forlængelse af hvad de studerende talte om, er det undersøgt, hvem de studerende har talt med, og 

herunder hvad de har talt med henholdsvis hinanden og med underviser om. Dette er interessant i un-

dersøgelsen af, om de studerende aktivt anvender samtalen i deres læringsproces, samt om, og i så fald 

hvordan, underviseren via samtale forsøger at støtte de studerendes læring. Det ses fra figur 10, at de 

studerende i gruppe 1 talte med hinanden i 24,9% af tiden, mens det for gruppe 2 er 33,9% af tiden. De 

studerende talte med underviser eller instruktor i henholdsvis 23,1% og 29% af tiden. Underviser eller in-

struktor talte selv i henholdsvis 12,8% og 9,7% af tiden, det vil sige, at underviser eller instruktor talte mo-

nologisk til de studerende. Dette var eksempelvis tilfældet i instruktionen af øvelsens måleudstyr. Under-

viser/instruktors monolog fyldte samlet set 37 minutter hos gruppe 1 og 32,5 minut hos gruppe 2. Samlet 

set var underviser/instruktor involveret i samtalen i henholdsvis 35,9% og 38,7% af tiden.  

Figur 10: Procentfordeling af samtalepartner under øvelsen. 
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4.2.3.1 Hvad talte de studerende med underviser/instruktor om? 

Underviser eller instruktor, og i mange perioder begge, var til stede sammen med gruppen under hele 

øvelsen, altså 290 minutter og 335 minutter. Grupperne talte med dem i henholdsvis 67 minutter og 97 

minutter. Figur 11 viser den procentvise fordeling af hvilke emner de studerende talte med underviser 

eller instruktor om. Samtale om data fyldte mest i begge grupper, med 34,3% for gruppe 1 og 31,4% for 

gruppe 2 svarende til henholdsvis 23 minutter og 30,5 minutter. For begge grupper fyldte samtale med 

underviser om udførsel en væsentlig del, henholdsvis 27,6%, svarende til 18,5 minutter, og 29,4%, sva-

rende til 28,5 minutter. Her må nævnes, at øvelsesudførslen krævede mange hænder i nogle perioder, 

og at underviser og instruktor derfor ofte hjalp til, hvilket må forventes at være afspejlet i andelen af sam-

tale om udførsel. 

 

Figur 11: Procentfordeling af samtaleemne med underviser. 

 

Faglig samtale med underviser i gruppe 1 fyldte 6,5 minut af de i alt 10 minutters faglige samtale. De 

resterende 3,5 minuts faglig ”samtale” stod underviseren eller instruktoren for alene, det vil sige, at det var 

en faglig monolog. Gruppe 2 talte fagligt med underviseren i 4,5 minut, mens underviser eller instruktor 

alene talte fagligt i 4 minutter.  

For den faglige samtale, hvor underviser eller instruktor var involveret, blev der yderligere kodet for den 

kommunikative tilgang. I tabel 3 ses fordelingen af de fire tilgange for begge grupper. 
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Tabel 3: Kommunikativ tilgang når underviser/instruktor er involveret i faglig samtale (gruppe 1 = 10 minutter, gruppe 2 = 

8,5 minut). Øverst gruppe 1, nederst gruppe 2. 

 

 

Af den tid hvor der foregik faglig samtale var størstedelen karakteriseret af den autoritative tilgang, med 

størst indhold af ikke-interaktiv frem for interaktiv. Det var altså underviseren, der tog teten, når han var 

involveret i den faglige samtale, og enten fortalte svaret (ikke-interaktiv) eller ledte efter specifikke svar i 

samtalen (interaktiv). I box 1 ses et eksempel på autoritativ/ikke-interaktiv samtale. Underviseren taler 

her primært til én studerende, som bliver sat til at estimere lodløftet, og uden at inddrage den studerende 

og eksempelvis sikre sig at hun har forstået hans forklaring. 

Box 1: Autoritativ/ikke-interaktiv samtale. Fra videoobservation minut 00:58:30 og frem. U = underviser. 

I box 2 ses et eksempel på dialogisk/interaktiv samtale, der til sidst bliver mere autoritativ/interaktiv. Dia-

logen kunne på sin vis argumenteres for at være autoritativ/interaktiv hele vejen igennem, men undervi-

ser lytter i starten til de studerende, tager deres svar op og bygger videre fra deres forslag fremfor blot at 

afvise, når de ikke svarer det, som han egentlig gerne ville have frem. Det er dog i eksemplet undervise-

ren, der taler meget, men som respons, på de studerendes svar, at emnet bliver taget op.  

 
Interaktiv Ikke-interaktiv 

Dialogisk 
5% 

11,8% 

0% 

0% 

Autoritativ 
40% 

23,5% 

55% 

64,7% 

Videoobservation, gruppe 1 

00:58:30 

U: Så skal vi lige have estimeret lodløftet. Det skal i også bruge, fordi hvis nu den her hang helt stille, så er det ekstra 

arbejde, vi lægger på nu, det er jo kraft. Tyngdens træk i loddet, det kan vi regne ud, masse gange acceleration, 

regne ud hvor mange newton den trækker med. Så gange den hastighed hun går med giver altså et antal newton 

meter per sekund. Det er joule per sekund. Det er watt. Så det ekstra arbejde vi har lagt på, det kender vi helt nøjag-

tigt, hvis den hang stille, men udover den jo har det træk, så accelererer den jo også op og ned, fordi hendes tyngde-

punkt bevæger sig frem og tilbage. Det vil sige, vi har sådan et lille løft hver gang op mod tyngdekraften. Det giver en 

hvis stigning i potentiel energi hver gang, som hun jo så også.. Så derfor skal vi tælle, hvor meget kører den op og ned 

og hvor meget.. derfor skal vi bruge skridtfrekvensen. Så kan vi regne det ekstra ud. Det gør regnearket for jer. 
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Box 2: Dialogisk/interaktiv samtale der slår over i autoritativ/interaktiv. Fra videoobservation minut  02:28:30 og frem. U = 

underviser, øvrige bogstaver er de studerende. 

Den autoritativ/ikke-interaktiv samtale fyldte 5,5 minutter for hver gruppe. Når dette minuttal overstiger 

minuttallet for, hvor meget underviser talte fagligt alene (3,5 minut og 4 minutter) som beskrevet tidligere, 

skyldes det, at autoritativ/ikke-interaktiv i nogle tilfælde er kodet i sekvenser hvor underviseren i princip-

pet har talt med en eller flere studerende, men at de studerende udelukkende har bidraget til samtalen 

med eksempelvis ja eller okay, og at det derfor kan siges at være envejskommunikation med henblik på 

det faglige indhold i samtalen.  

Denne kvantitative analyse stemmer fint overens med de studerendes oplevelse af samtalen med un-

derviser/instruktor undervejs i øvelsen. I interviewet med gruppe 1, hvor de blandt andet spørges om de-

res opfattelse af, hvem der talte mest, når der blev talt fagligt. Uddrag fra interviewet ses i box 3. Gruppen 

er enige om, at det mest var underviser, der var på i form af både instruktion, og at han forsøgte at trække 

svar ud af dem. De er ligeledes enige om, at de nok ikke havde tænkt eller snakket om de faglige ting, 

hvis ikke underviser/instruktor havde bragt det op – en af de studerende siger i denne forbindelse ”Så 

Videoobservation, gruppe 1 

02:28:30 

U: RE kan sige noget om organismens gennemsnitlige RQ forudsat et eller andet. Vi kan kun måle RE, men vi kan 

godt bruge det som et mål for kroppens gennemsnitlige RQ, hvis det er noget bestemt, der er opfyldt. Kan I huske, 
hvad det er? 
A: Er det noget med, hvad der bliver forbrændt?  

U: Nej, det er jo så det, vi kan sige noget om, hvis vi mener RE er et mål for RQ. For RQ siger noget om, hvad der bliver 

forbrændt ikke?  

B: Ja. 

U: Så hvis RE er et godt mål for RQ, så kan vi sige noget om, hvad der bliver forbrændt. 

A: Nåh, ja. 

U: Men RE er et godt mål for RQ under nogle bestemte omstændigheder. Det er de i det her eksperiment. Men hvor-

for? 

A: Det må være det med, at du sagde med, at vi ved, det er aerobt. 

U: Ja, det skal også være opfyldt. Det er rigtigt. Det skal være aerobt. Det skal være inden for den aerobe grænse. Det 

skal være aerob balance, som man kalder det. Alt vores energiomsætning skal komme fra aerobe processer. Det er 
en ting. Så er der en ting mere der skal være opfyldt. 
… 

U: Som også er det i det her.. Hvorfor venter vi egentlig så længe med at begynde at samle luft op? Hvorfor er det, vi 

varmer op så lang tid? 
… 

U: Hvorfor begynder vi ikke bare at måle med det samme? Så starter vi gangbåndet og måler med det samme. Hvor-

for gør vi ikke det? 
[stilhed] 

U: Hvad er det, vi venter på? 

B: Øh, ja altså. Det ved jeg ikke. Det bliver jo bare, til vi får sådan… Jeg ved ikke, hvad man kalder det. 
U: Vi skal i noget bestemt…  

U: Vi skal være i.. 

A: Øh. 

U: Hvis vi nu starter med at.. hvis vi starter gangbåndet. Er din iltoptagelse så med det samme det, den skal være i for-

hold til, det du laver? 
A: Nej. 

D: Vi skal vel være i steady-state? 

U: Ja! Vi skal være i steady-state. 
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havde det nok været mere bagefter… Først når vi skulle til at skrive”.  Dette støttes af, at de studerende i 

gruppe 1 reelt ikke har talt fagligt med hinanden, som det gennemgås i afsnit 4.2.3.2. 

Gruppe 2 svarer til tilsvarende spørgsmål, at de generelt ikke følte, de sagde så meget ud over lavprakti-

ske ting, men at underviser spurgte lidt til et par ting undervejs. Èn af de studerende oplevede dog at have 

stillet en række spørgsmål til underviser eller instruktor og på den måde havde talt en del med dem. Disse 

spørgsmål var, set på videoobservationen, mest spørgsmål til data af praktisk karakter, eksempelvis om-

regninger eller om udregninger var rigtige, ikke tolkning af data og dermed ikke fagligt, som det er defi-

neret i dette studie. 

Box 3: Fra interview med gruppe 1. I = interviewer, øvrige bogstaver er de studerende. 

4.2.3.2 Hvad talte de studerende med hinanden om? 

Gruppe 1 var stille i 39,2% af tiden, svarende til 113,5 minut. Gruppen talte i alt med hinanden i 72 minut-

ter, altså kun lidt mere end de talte med underviser eller instruktor. Af disse minutter fordeler samtale om 

data, udførsel og off-topic sig lige med 22,5 minut i hver kategori, hvilket er 31,3% for hver. De resterende 

4,5 minut har gruppen talt praktisk i forbindelse med øvelsen. Der blev ikke observeret samtale mellem 

de studerende i kategorien fagligt.  

Interview, gruppe 1 

De studerende bliver spurgt til, om de forholdt sig til metoden, og hvorfor de gjorde, som de gjorde, altså den faglige 

begrundelse for metodens indhold: 

C: Jeg tror faktisk, vi snakkede med ham [underviser] om det. Gjorde vi ikke det? 

A: Jo. I hvert fald det med hvorfor du.. hvorfor den der periode inden. 

C: Ja, hvorfor jeg skulle vente så lang tid og sådan noget. 

… 
B: Ja det var ham, der var primus motor på, at vi skulle snakke… 

A: Snakke fagligt. 

B: Ja. Men jeg tror ikke, vi ellers måske havde fået det diskuteret undervejs. 

C: Så havde det nok været mere bagefter.  

I: Ja. 

C: Først når vi skulle til at skrive. 

 

I: Var det meget underviser, der snakkede eller meget jer, der snakkede? Sådan hvordan oplevede i den der sam-

tale? Sådan var det.. hvem var mest på? 

A: Sådan i forhold til når vi snakkede fagligt eller hvad?  

I: Ja. 

A: Ja. Det var måske underviser ja. 

D: Ja. Det vil jeg også sige. 

I: Så det var meget.. 

B: Han prøvede at trække svarene ud. 

… 
C: Det var rart han sådan lige hev lidt ind, så man lige fik det der med. 

A: Ja. Helt klart.  

C: Som man ikke lige selv tænkte over. 
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Gruppe 2 talte med hinanden i 113,5 minut og har kun været stille i 27,5% af tiden svarende til 92 minutter. 

Gruppen talte primært med hinanden om data, nemlig i 54 minutter svarende til 47,6%, efterfulgt af ud-

førsel i 30 minutter, som er 26,4% af tiden. Praktisk fyldte 5,3% svarende til 6 minutter, mens off-topic emner 

fyldte i alt 18,5% eller 21 minutter. Gruppen talte fagligt i 2,2% af den tid, de talte med hinanden, hvilket 

er 2,5 minut. Alle minutterne er opdelt i enkeltstående sekvenser, der er altså ikke nogle sammenhæn-

gende minutter blandt de 2,5 minut. I box 4 ses hvad de studerende taler om i to af tilfældene. Det er 

meget korte sekvenser, hvor de i det første eksempel kort forholder sig til deres data og tolker på dem. I 

andet eksempel forholder de sig, ud fra hvad de tidligere har lært, til de allerede opnåede data og taler 

om, hvad de ud fra teorien forventer af de næste data. 

Box 4: Uddrag fra videoobservation af samtale mellem de studerende.  

De studerende har således ikke på eget initiativ talt meget om den faglige baggrund for øvelsen. Dette 

kan bunde i, at de studerende generelt har haft fokus rettet på resultatet fremfor den faglige baggrund 

og relevans i øvelsen, altså fokus på det praktiske og at opnå gode data. En studerende fra gruppe 2 

beskriver det således i interviewet:  

Jeg havde kun fokus på at få indsamlet de data. … sådan fungerer øvelser primært for mig. 

Det er noget med at samle noget data, og så det der teori, det kommer sådan lidt bagefter. 

En anden studerende supplerer lidt senere i interviewet med, at han ser en øvelsesvejledning, som noget 

man følger, og så tænker man for det meste over, hvad man lavede og hvorfor bagefter og eventuelt 

inden, altså i forberedelsen når vejledningen læses.  

Videoobservation, gruppe 2 

03:28:30 

H: Du kan se, nu begynder det virkelig at tage fart hans cost of transport.  

E: Mmh. 

H: Dernede der.. jeg ved ikke, om den ville være faldet et eller andet sted der imellem, hvis vi havde ramt de fire. Det 

ved jeg ikke.  
E: Nej. 

H: Det sjove det er, han har ikke brugt mere.. han har ikke produceret.. har produceret næsten det samme CO2.  

03:55:00  

H: Jeg kan sige, grafen for dit cost of transport gør sådan der [tegner med fingrene]. 

F: Det er lige som den skal. 

H: ..for gang.  

F: Yes. Så skulle vi gerne have en, hvor det blev lidt mere.. hvor det blev mere, hvad hedder det.. det bedre kunne be-

tale sig at løbe i hvert fald.  
H: Ja ja, men jeg har jo ikke nogen data for løb endnu. 

F: Nej men det kommer. 

H: Ja. 

F: I promise you. 
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Gruppe 1 er forholdsvis enige i, at fokus var på at opnå et godt resultat. De uddyber dog med, at det 

alligevel var rart, at der blev bragt lidt teoretisk ind en gang imellem. På den måde blev det ikke udeluk-

kende praktisk, men det primære fokus var på resultatet, fordi: 

…man er sikker på, man nok skal komme til at gå i dybden med det… Fordi vi skal aflevere 

en rapport. 

En enkelt studerende fra gruppe 2 siger dog, at han for så vidt muligt altid prøver at tænke over teorien, 

mens øvelsen er i gang og prøver at koble det undervejs, men samtidig at: 

…nogle forsøg er det bare hvor man skal koncentrere sig om at få lavet det, og så kan man 

tænke over det bagefter, fordi det er travlt og man skal lave mange ting. Men jeg synes 

der var så mange huller i det her forsøg, så jeg kunne ikke lade være med at prøve at 

tænke over det i hvert fald… Jeg har det heller ikke særlig godt med at lave et forsøg hvor 

jeg sådan, hvor jeg tænker hvorfor gør vi det her, jeg skal næsten koble det til teorien hele 

tiden… Jeg ville gerne have slået nogle slides op eller kigget i mit hæfte eller sådan noget. 

Denne studerende var forsøgsperson og var derfor størstedelen af tiden i laboratoriet forholdsvist 

låst til denne position, hvorfor dette ikke var muligt for ham. Om det ville have ført til en øget faglig 

samtale, kan for så vidt kun gisnes om, men fra videoobservationen ses at netop denne studerende 

var en af dem, der ind imellem prøvede at bringe noget fagligt op eller relatere til eksempelvis 

figurer gennemgået i forelæsning. 

I spørgeskemaet blev de studerende spurgt til i hvor høj grad, de talte om deres data med medstude-

rende og underviser/instruktor undervejs i øvelsen (bilag 7, spørgsmål 14/15). Flest studerende har angi-

veligt oplevet at have talt mest med underviser og instruktor om deres data. Dette kan være et tegn på, 

at de studerende drager fordel af de muligheder, det giver, at underviser er tilstede under hele øvelsens 

forløb. Det kan omvendt også være et tegn på, at det er underviser, der tager initiativet til at tale om data, 

og at samtalens forløb således er faciliteret af underviser og ikke af de studerende selv. I videoobservati-

onerne er set tegn på sidstnævnte; at underviser ofte var initiativtager på at tale om data, primært om 

data så ud som forventet. Fra den kvantitative analyse af samtalen i videoobservationerne ses det, mod-

sat ovenstående, at gruppe 2 har talt mere med hinanden om data end med underviser (47,6% og 31,4%), 

mens gruppe 1 har talt cirka lige meget med hinanden og underviser om data (31,3% og 34,3%). Denne 

forskel i resultaterne bør dog ses i lyset af, at kodningen for samtale om data indbefattede al samtale om 

tallene, datanotering, omregninger osv., men ikke tolkning af og faglig samtale om data. Omvendt tyder 

det på, at de studerende har opfattet spørgsmålet i spørgeskemaet som samtale om data af mere faglig 

karakter og som vurdering af resultater. Dette ses i besvarelserne hvor de studerende efter spørgsmålet 

havde mulighed for at beskrive, om de talte om noget særligt ved data (bilag 7, spørgsmål 16), eksem-

pelvis svarer to studerende, at de talte om: 
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Fejlberegninger og om hvorvidt det opnåede data kunne passe. 

Hvordan RE værdierne så ud. 

En tredje studerende svarer at: 

Her bekræftede underviser især, at resultaterne overordnet så fornuftige ud 

Dette stemmer med det observerede: at underviser ofte tog initiativ til at tale om, hvordan data så ud. 

 Hvordan har de studerende forberedt sig til øvelsen? 

Analysen i dette og de kommende resultatafsnit er primært baseret på spørgeskemabesvarelserne, 

eventuelt suppleret med inddragelse af interviewene og konkrete eksempler fra videoobservationerne. 

Resultaterne vil bidrage til at belyse de studerendes opfattelse af egen læringsproces, generelt og i la-

boratoriet.  De studerendes forberedelse til øvelsen er undersøgt med henblik på at klarlægge de stude-

rendes arbejdsproces i forbindelse med denne fase. 

De studerende har primært forberedt sig mellem 0 og 30 minutter, med 17 besvarelser i hver af katego-

rierne 0-15 minutter og 15-30 minutter. To studerende har forberedt sig 30-60 minutter og én studerende 

i mere end 60 minutter. I det uddybende åbne spørgsmål knyttet til forberedelsen (bilag 7, spørgsmål 6) 

nævner tre studerende, svarende til 8,1%, at de intet har gjort for at forberede sig. 67,5% har læst øvelses-

vejledningen, mens 11% angiver at de yderligere har lavet noter, overstreget vigtige pointer eller læst 

vejledningen igen. 13,5%, svarende til 5 studerende, har undersøgt relateret baggrundsteori ved eksem-

pelvis at se på forelæsningsslides eller læst tidligere rapporter fra en lignende øvelse. 

65% af de studerende er tilfredse eller meget tilfredse med deres forberedelse og 32% er neutrale. Én 

studerende er meget utilfreds med sin forberedelse, men denne studerende er ikke en af de tre, som ikke 

har gjort noget for at forberede sig. 

Der ses ikke en umiddelbar sammenhæng mellem forberedelsestid og tilfredshed, og den mest tilfredse 

studerende har, som det ses på figur 12, forberedt sig i kortere tid end den mest utilfredse. 

 

Figur 12: Forberedelsestid krydstabuleret med tilfredshed med egen forberedelse 
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 De studerendes læringsudbytte 

De studerendes oplevelse af læringsudbyttet er undersøgt via besvarelser fra spørgeskemaet og under-

støttes i analysen af interviewene med de observerede grupper. Dette er undersøgt for at klarlægge hvor-

vidt aktiviteterne i laboratoriet har bidraget til de studerendes læring.  

Lige mange studerende svarede i spørgeskemaet, at de oplevede læringsudbyttet ved øvelsen som neu-

tralt og som stort, 17 i hver kategori. To studerende oplevede et lille læringsudbytte, mens én oplevede 

et meget stort læringsudbytte. De studerende blev bedt om at begrunde deres svar. De 17 studerende 

der angav, at deres læringsudbytte var neutralt uddyber primært med at deres læringsudbytte vil komme 

senere når rapporten laves, samt at de har lavet et meget lignende forsøg tidligere. En studerende skriver 

eksempelvis:  

Vi har udført en øvelse, hvor teorien ikke rigtig fyldte noget. Det kommer den selvfølgelig 

til i rapporten som afslutter forsøget. Men dette forsøg handlede mest om at få det hele til 

at gå op logistisk set, og vi snakkede ikke om teorien som sådan bag forsøget, mens for-

søget blev udført. 

Og en anden studerende skriver, at:  

Det var meget det samme, som vi lavede i en øvelse på 4. semester, men det var rart at 

få genopfrisket det … 

Det tidligere forsøg har dog et andet teoretisk fokus, men gør ligeledes brug af Douglassæk metoden. En 

del studerende synes dog, ud fra deres svar, inklusiv citatet ovenfor, at være af den opfattelse, at øvel-

serne har været tæt på ens.  

De 17 studerende, der angav et stort læringsudbytte, begrunder primært med, at de har lært noget teo-

retisk fagligt, samt at de har lært noget om metoden og de tilhørende data. 7 af de 17 studerende, der 

angav et stort læringsudbytte, nævner dog, at de har lært noget, men uden at specificere det nærmere.  

Krydstabuleres det oplevede læringsudbytte med forberedelsestid (figur 13) ses ikke umiddelbart en 

sammenhæng. De studerende, der har forberedt sig mere end 30 minutter, har dog alle angivet et stort 

læringsudbytte, men dette drejer sig blot om tre studerende. Det ses desuden fra krydstabulering med 

besvarelserne af det åbne spørgsmål omkring forberedelse, at to af de tre studerende, der ikke har for-

beredt sig, har angivet at have oplevet et stort læringsudbytte, mens den sidste har angivet neutralt læ-

ringsudbytte.   
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Figur 13: Hvor lang tid har du brugt på at forberede dig til dagens laboratorieøvelse? Krydstabuleret med: Hvordan vil du 

overordnet set betegne dit læringsudbytte fra dagens øvelse? 

I interviewene bliver begge grupper spurgt, om de synes, de havde lært noget nyt, da de kom ud fra 

laboratoriet. Begge grupper svarer, at de mest synes, de havde fået genopfrisket og bedre husker, hvad 

der allerede var gennemgået ved forelæsningerne tidligere på semesteret. En studerende fra gruppe 2 

formulerer det eksempelvis således:  

Det var repetition på en praktisk måde. 

Og en anden studerende nævner at: 

[Det var] mest noget med at huske det man havde haft om lidt tidligere… Så noget nyt vil 

jeg ikke sige. Men man fik opfrisket det gamle. 

Gruppe 1 er i deres svar til spørgsmålet desuden meget fokuserede på, at de har fået genopfrisket noget 

metodisk, fordi øvelsen ligner en tidligere øvelse, de har lavet med samme metode, men med et andet 

teoretisk fokus. Eksempelvis siger en af de studerende at: 

[Det er] samme overvejelser, man nok skal gøre sig omkring dataindsamling. 

De studerende har således oplevet både en teoretisk og metodisk repetition, men synes ikke at 

have lært noget nyt. Disse svar stemmer fint overens med de studerendes primære begrundelser 

af deres oplevede læringsudbytte i spørgeskemaet: repetition af teoretisk stof og repetition af og 

kendskab til metoden, samt at 10 af 37 studerende mener at læringsudbyttet først kommer i faserne 

efter øvelsesudførslen. 

 Brug af biologifaglige begreber og teori under øvelsen 

De studerende blev i spørgeskemaet spurgt til, i hvor høj grad de brugte eller tænkte på biologifaglige 

begreber og teori under øvelsen (bilag 7, spørgsmål 11). Sammen med blandt andet resultaterne om 
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samtale fra videoobservationerne, vil dette kunne give et samlet billede af, hvor meget det faglige fyldte 

i øvelsen. 

 

Figur 14: I hvor høj grad brugte/tænkte du på biologifaglige begreber og teori under dagens laboratorieøvelse? 

46% af de studerende angav, som det ses på figur 14, at de i nogen grad brugte eller tænkte på biologi-

fagligviden, svarende til 17 studerende. De resterende 20 studerende fordeler sig ligeligt mellem i meget 

lav grad/i lav grad og i meget høj grad/i høj grad. Dog nævner 24%, svarende til ni studerende, til spørgs-

målet om hvornår og hvordan, de brugte deres biologiske viden under øvelsen (bilag 7, spørgsmål 13), 

at de ikke brugte deres viden. Dette er således flere end, der reelt har angivet, at de i meget lav grad 

brugte eller tænkte på biologifaglige begreber og teori. 30% nævner, at de brugte deres viden under 

samtale med medstuderende, eller når underviser eller instruktor stillede spørgsmål til øvelsen. 46% af de 

studerende nævner, at de brugte deres biologifaglige viden i arbejdet med data, eksempelvis til at vur-

dere om data så realistisk ud.  

På figur 15 ses læringsudbyttet krydstabuleret med hvor meget, de studerende har tænkt på eller brugt 

deres faglige viden. Det ses at den studerende, der oplevede et meget stort læringsbytte, kun i lav grad 

har brugt sin biologifaglige viden i øvelsen. Omvendt har én af de to studerende, der oplevede et lille 

læringsudbytte i høj grad brugt sin biologifaglige viden. 

Af de studerende, der oplevede et stort læringsudbytte, angav flest, at de i nogen grad har brugt deres 

biologifaglige viden. Studerende, der oplevede et neutralt læringsudbytte, er repræsenteret af alle svar-

kategorier for brug af faglig viden, men kun i alt 24% angav i høj eller meget høj grad. 

Ses bort fra oplevelsen af et lille og et meget stort læringsudbytte, som blot repræsenterer tre ud af 37 

studerende, tyder det på, at den biologifaglige tænkning og brug har en betydning for de studerendes 

oplevelses af læringsudbyttet fra laboratorieøvelsen. At nogle studerende alligevel har haft et lærings-

udbytte af øvelsen, uden at have tænkt eller brugt biologifaglig viden, kan bunde i, at de har lært noget 

om eksempelvis metoden, men som ikke har krævet, at de brugte deres faglige viden.   
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Figur 15: I hvor høj grad brugte/tænkte du på biologifaglige begreber og teori under dagens laboratorieøvelse? Krydsta-

buleret med: Hvordan vil du overordnet set betegne dit læringsudbytte fra dagens øvelse? 

 

4.2.6.1 Hvilke biologifaglige begreber/teori har de studerende brugt eller tænkt på? 

De studerende blev i spørgeskemaet spurgt til, hvilke begreber/teori de har brugt eller tænkt på under 

øvelsen (bilag 7, spørgsmål 12). De tre mest nævnte svar er ud fra en indholdsanalyse fundet til at være 

RE og RQ, som 15 studerende nævner, steady state, som ti studerende nævner samt cost of transport, 

uden at det er nærmere specificeret, som 12 studerende nævner. Flere studerende har nævnt op til to af 

begreberne i deres svar.  

RQ, RE samt steady state var primært de emner, der 

blev talt fagligt om i begge observerede grupper 

og i begge grupper primært faciliteret af undervi-

ser.  Det kan med stor sandsynlighed antages, at un-

derviser har talt med de resterende grupper om 

samme emner, og at det på denne måde er blevet 

de begreber, flest studerende har tænkt over eller 

brugt under øvelsens forløb.  

Da de studerende i spørgeskemaet (bilag 7, spørgs-

mål 34) bliver spurgt til at forklare øvelsens overord-

nede formål, nævner 13,5% svarende til fem stude-

rende, da også RQ/RE, som en del af deres svar – 

heraf er der to af de fem studerende, der nævner 

dette, som det eneste i deres svar uden at nævne 

eksempelvis cost of transport, metabolisme eller lig-

nende som må anses for at indgå i det overordnede 

Tabel 4: Fordeling af svar til spørgsmålet "Forklar med 

egne ord det overordnede formål med at lave dagens 

øvelse:". I parantes er angivet procent af 37 besvarelser. Èn 

studerende kan have nævnt mere end et af svarere. 



39 

  

formål. 48,5% nævner specifikt cost of transport, mens 30% og 46% nævner henholdsvis metabolisme og 

respiratoriske parametre. Herudover nævner 62%, at der måles på forskellige hastigheder og 46%, at der 

måles på forskellige transporttyper (gang/løb). Desuden nævnes metoden af 8%. Fordelingen ses i tabel 

4. De fleste af de studerende har nævnt mellem to og fire af ovenstående kategorier, eksempelvis skriver 

en studerende:  

at undersøge Cost of transport hos mennesket ved forskellige hastigheder og transport-

metoder  

hvor tre af kategorierne er nævnt, og:  

at måle energimetabolismen og respiratoriske parametre hos en forsøgsperson under 

gang og løb ved forskellige hastigheder.  

hvor fire kategorier er nævnt.  

De studerende blev i spørgeskemaet stillet en række åbne spørgsmål til at klarlægge deres forståelse af 

metoden og den faglige baggrund for denne. Disse spørgsmål kan bidrage til at tydeligt, hvorvidt de 

studerende har tænkt eller talt om metodens faglige baggrund. Et af spørgsmålene går på, hvorfor delek-

speriment 2 gentages med vægtbelastning (bilag 7, spørgsmål 38). Her svarer 27%, at det ved de ikke 

eller husker ikke, mens 16% giver et uspecificeret eller utydeligt svar. Samlet set kan 16 af 37 studerende 

altså ikke give et kvalificeret svar på baggrunden for denne del af metoden. Blandt de uspecificerede 

svar ses dog en række svar, der umiddelbart peger i den rigtige retning, men med væsentlige mangler 

der gør, at svaret ikke umiddelbart her kategoriseres som værende et kvalificeret svar. En studerende 

skriver eksempelvis:  

For at finde forskellen med og uden belastning. 

Det er altså uspecificeret hvilken parameter den studerende mener, at der skal findes forskel imellem. Det 

er dog korrekt at forskellen (i stofskiftet) skal bruges til at beregne nyttevirkningen af gang. En anden 

studerende skriver lignende:  

For at teste om den ekstra vægt vil have nogen indflydelse.  

Et andet spørgsmål (bilag 7, spørgsmål 39) handler om, hvorfor de studerende måler forsøgspersonens 

temperatur og puls undervejs, og hvilken forbindelse dette har til energiforbruget i kroppen. Her svarer 8% 

at de ikke ved det, og 27% angiver et uspecificeret eller uforståeligt svar, svarende til 13 studerende. 30% 

svarer tilstrækkeligt for både puls og temperatur, mens 6% svarer tilstrækkeligt for én af de to. De sidste 

7% svarer utilstrækkeligt for begge parametre og angiver eksempelvis blot, at de stiger men ikke en for-

klaring på hvorfor, som er kernen i spørgsmålet.  
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Der er altså en tredjedel eller flere af de studerende, der ikke kan svare på uddybende spørgsmål knyttet 

til metoden umiddelbart efter øvelsens afslutning. Fra videoobservationerne ses, at underviseren eksem-

pelvis har gennemgået baggrunden for at gentage forsøget med vægtbelastning for begge grupper. Der 

er således her talt om den faglige baggrund for metoden, men flere af de studerende, herunder i de 

observerede grupper, husker det ikke efter øvelsen og har dermed ikke kunnet svare på spørgsmålet. 

 De studerendes opfattelse af egen læring i laboratoriet 

Via spørgeskemaet, suppleret med interviewene, er de studerendes opfattelse af deres egen læringspro-

ces i forbindelse med laboratoriearbejde undersøgt, herunder hvilke dele af laboratorieundervisningens 

faser de studerende finder vigtige, samt deres opfattelse af formålet med laboratorieundervisning gene-

relt. 

84% af de studerende angiver i spørgeskemaet (bilag 7, spørgsmål 17), at de under laboratorieøvelser 

generelt, primært fokuserer på at følge øvelsesvejledningen, men tænker lidt over metoden undervejs. 

Svaret er ét af tre udsagn, som de studerende kan vælge imellem. De to andre udsagn går på henholdsvis 

kun at tænke over metoden bagefter og modsat at tænke meget over metoden undervejs i laboratoriet. 

Tilsvarende for om de studerende tænker over deres data undervejs i laboratoriet, svarer 68%, at de tæn-

ker over data undervejs – om de eksempelvis virker sandsynlige. 27% tænker meget over data undervejs 

– eksempelvis hvor sandsynlige og pålidelige de er, og hvad de betyder. 

76% af de studerende angiver i spørgeskemaet (bilag 7, spørgsmål 24), at de fortrækker laboratorieøvel-

ser, der er så udførligt beskrevet, at intet kan gå galt, og hvor de ikke skal træffe valg undervejs. De stu-

derende kommenterer dog eksempelvis, at: 

Det gør forsøgsudførelse lettere og hurtigere, men jeg husker nok mindre af øvelsen og 

forstår mindre af teorien ift., hvis jeg forholder mig kritisk til øvelsen under udførslen. 

Ofte får man mere udbytte ved at snakke om hvorfor man gør noget, hvilket ikke altid er 

tilfældet, hvis man bare kan følge vejledningen slavisk. 

Disse kommentarer tyder således på, at de studerende er bevidste om, at de lærer mest når de diskuterer 

og forholder sig til det de laver. 5 studerende kommenterer dog, at de vil føle sig ukvalificerede til at tage 

valg eller vil være bange for at lave fejl undervejs, hvis de ikke kan følge en vejledning fuldstændigt, 

eksempelvis:  

Jeg er altid meget nervøs, hvis jeg skal lave øvelser, jeg ikke har prøvet før, eller det er 

lang tid siden, jeg har lavet dem. Da jeg hele tiden ville være bange for at gøre noget 

forkert.  Det gør mig bedre tilpas, hvis jeg har en udførlig beskrevet øvelse, så jeg ved intet 

kan gå galt. 
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4.2.7.1 Betydningen af laboratorieundervisningens faser 

De studerende blev spurgt til betydningen af de forskellige faser for deres læring i forbindelse med labo-

ratorieøvelser generelt (bilag 7, spørgsmål 20/21). De fire faser var (som i modellen i figur 1) forberedel-

sen, altså den forberedelse der finder sted inden øvelsen, typisk at de studerende læser øvelsesvejled-

ningen, udførslen af selve øvelsen, som er det, man foretager sig i selve laboratoriet. Langt de fleste la-

boratorieøvelser afsluttes med afleveringen af en rapport, og de studerende blev derfor også spurgt til 

faserne databehandling og rapportskrivning.  

Figur 16: Hvor stor betydning oplever du, at de nedenstående faser har for din læring af teoretisk biologisk viden (f.eks. 

begreber, teori og sammenhænge) i forbindelse med laboratorieøvelser? 

På figur 16 ses de studerendes svar til fasernes betydning for læringen af ny teoretisk biologisk viden, 

dette er eksempelvis nye begreber, sammenhænge eller teori. Det ses at rapportskrivningen har den klart 

største betydning med 97% af de studerende, der synes, den har stor eller meget stor betydning, med 62% 

i sidstnævnte kategori. Databehandlingen har også stor betydning med 95%, der svarer, at den har stor 

eller meget stor betydning, men her kun 19% der angiver, at den har meget stor betydning. Forberedelsen 

synes samlet at have mindst betydning med kun 52%, der svarer, at den har stor eller meget stor betyd-

ning, 11% i sidstnævnte, og hvor 11% ligeledes mener, at den har meget lille betydning.  

For læringen af nye metoder, dette kunne eksempelvis være at lære om kalorimetri, kromatografi eller 

lignende metoder eller teknikker, ses ikke et helt så tydeligt billede (figur 17). Det ses dog at primært 

udførsel og rapportskrivning har en betydning ifølge de studerende, med henholdsvis 86% og 76% samlet 

i stor betydning og meget stor betydning. Udførslen har dog flest svar med meget stor betydning, nemlig 

35% mod 22% for rapportskrivning.  

 

Figur 17:  Hvor stor betydning oplever du, at de nedenstående faser har for din læring af nye metoder i forbindelse med 

laboratorieøvelser? 
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Samlet set kan det antages, at de studerende oplever at rapportskrivningen har den største betydning for 

deres læring. Dette støttes ligeledes af, at næsten en tredjedel af de studerende, som beskrevet tidligere 

svarer, at deres læringsudbytte for denne konkrete laboratorieøvelse først kommer senere, når rapporten 

laves. I interviewene nævner begge grupper ligeledes rapportskrivningen som den vigtigste af de fire 

faser, og at man især lærer meget, fordi man diskuterer emnet og skal formulere sig om det på skrift. En 

studerende fra gruppe 2 siger i interviewet, dog i forlængelse af et andet spørgsmål end ovenstående, 

at:  

Altså, jeg synes også, det er selvfølgelig ærgerligt, hvis man ikke sådan har tid eller over-

skud til at tænke over teorien, men sådan synes jeg tit det er, i hvert fald for mig selv. Altså, 

altså hvis jeg skulle lave en laboratorieøvelse og ikke skrive rapport bagefter, så tror jeg 

ikke, jeg ville få ret meget ud af det. Eller sådan, det er jo i rapportskrivningen, hvor jeg 

synes, at det er her, der er nogle ting, der går op for en eller sådan. 

4.2.7.2 Laboratorieundervisningens formål ifølge de studerende 

De studerende blev i spørgeskemaet spurgt til deres opfattelse af det særlige, man kan lære i laboratoriet 

set i forhold til andre undervisningsaktiviteter (bilag 7, spørgsmål 19). 43% nævner, at det fremmer forstå-

elsen af teorien, man har lært, at man bedre husker teorien eller kan se sammenhængene. Ligeledes 

nævner 43%, at man lærer noget om de praktiske metoder, der findes inden for biologi, og at man får 

praktisk erfaring med metoderne og laboratoriet. 27% af de studerende nævner, at man lærer noget 

omkring data, altså hvorledes de produceres, og hvordan man kan vurdere og reflektere over data. Der-

udover nævnes, at man lærer at være kritisk i forhold til eksempelvis metoder, når man senere læser 

videnskabelige artikler, at man lærer at sætte tingene i perspektiv, samt at det er motiverende med hen-

holdsvis 5,5%, 3% og 5,5%. 

I de to interviews blev de studerende som supplering til dette spurgt til deres opfattelse af det primære 

formål med at lave laboratorieøvelser. I box 5 ses et udpluk fra interviewet med gruppe 2. I interviewet 

med gruppe 1 nævnes ligeledes de to formål om kobling af teori og om læring af metoder, og de lægger 

samtidig meget vægt på, at det er en anden læringsform end, når en forelæser blot fortæller ”svarene” 

til en forelæsning, eller når man har læst det i en bog. De kan godt lide at have hands-on og få teorien 

ind på en anden måde. Adspurgt i spørgeskemaet, hvad de studerende finder interessant ved den kon-

krete laboratorieøvelse, svarer størstedelen netop inden for disse to kategorier, det teoretiske indhold og 

metoden, med henholdsvis 59,5% og 21,5%. Dette kunne tyde på, at de studerende generelt går i labo-

ratoriet med disse to formål for øje.  
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Begge grupper nævner i interviewene, at fokus undervejs i den udførte øvelse primært var at opnå gode 

resultater og ikke så meget at forstå og koble teorien til forsøget, da dette kommer efterfølgende i rap-

portskrivningen. Dette hænger fint sammen med at de studerende, som skrevet tidligere, samlet set sva-

rede, at rapporten har størst betydning for læringsudbyttet.  

I interviewene bliver de studerende i forlængelse af spørgsmålene om faserne og formål spurgt til, hvilken 

betydning selve øvelsen i laboratoriet har, hvis det alligevel er i processen omkring rapporten, de lærer 

mest. De studerende er generelt enige om, at ingen af delene umiddelbart kan stå alene. Udførslen bi-

drager til at forstå og lære metoden at kende, mens teorien falder på plads under rapportskrivningen. 

Dog er de enige om, at rapporten er den afgørende faktor for læringen, men at skrive en rapport på 

baggrund af udleveret data ikke ville give det samme, fordi man ikke på samme måde kan koble det til 

de ting, man foretog sig under øvelsen. Laboratorieøvelsen kan således i en vis grad siges at antage form 

som en ”hukommelsesknag” for de studerende. Det vil sige, at de hænger noget bestemt fagligt indhold 

op på, hvad de oplevede eller foretog sig under laboratorieøvelsen, som handlede om netop dette fag-

lige indhold.  

En studerende fra gruppe 2 siger i interviewet at:  

..det vil så sige det faglige for mig, er det der med, at jeg billedligt får koblet teori og prak-

sis. Det er det, laboratoriearbejde gør for mig… det er, at jeg får visualiseret teorien 

og videre at: 

Jeg husker i billeder, så det er sådan lidt.. Så hjælper laboratoriearbejde lidt bedre, fordi 

så kan jeg i det mindste koble.. altså cost of transport, nu kan jeg jo koble F til det [F var 

Interview, gruppe 2 

I: Hvis i så prøver at tænke på laboratorieøvelser helt generelt, ikke bare i det her fag men helt generelt. Hvad tænker 

I så er formålet… sådan med laboratorieøvelser og at lave dem. 

G: Jeg tænker det er at lære nogle metoder, sådan.. Og så også når du får teorien ind på en lidt anden måde måske. 

E: [Nikker]. 

I: Ja 

G: Hvis man evner det eller kan overskue det. I hvert fald at man, ja, lærer nogle metoder. 

… 

F: Ja, tit er det bare for at få teorien på en anden måde, kan man sige. Ligesom det her forsøg, så har vi jo haft om alt 

teorien. 

I: Ja. 

F: Nu får vi det bare præsenteret på en anden måde, og får selv lov til at gøre det. Det kan gøre, så man husker det 

bedre. 

Box 5: Fra interview med gruppe 2. I angiver interviewer, øvrige bogstaver er de deltagende studerende. 



44 

  

forsøgsperson]. ….. Jeg kobler jo den her øvelse til teorien om cost of transport nu. Fordi at 

jeg kan huske de der step nu og kobler billederne, jeg.. vi har lavet under øvelsen til nu. 

Den studerende må her antages at mene de mentale billeder, han har visualiseret fra øvelsen, da der 

ikke reelt blev taget billeder under deres udførsel af øvelsen. 

Dette hænger godt sammen med, at en stor del af de studerende i spørgeskemaet nævner, at laborato-

rieøvelser bidrager til, at man bedre husker teorien. Én af de studerende i gruppe 2 mente dog at kunne 

få samme læringsudbytte fra et fiktivt datasæt, men ytrede tidligere i interviewet ligeledes at laborato-

riearbejde ikke som sådan er noget for hende.  

 Faglig og metodisk læreproces generelt 

De studerendes opfattelse af deres egen faglige og metodiske læringsproces, også uden for laboratoriet, 

er undersøgt gennem spørgeskemaet. Herunder er det ligeledes undersøgt om de studerende viser tegn 

på en bestemt goal orientation, som kan bidrage til deres adfærd i forbindelse med egen læringsproces.  

De studerende blev spurgt til en række undervisningsaktiviteters betydning for deres læring i forbindelse 

med teoretisk biologisk viden og nye metoder i undervisningen generelt, ikke kun i laboratoriet (bilag 7, 

spørgsmål 22/23). Om læring af ny teori (figur 18) angiver mange af de studerende især, at diskussion 

med medstuderende eller underviser om emnet har stor betydning for læringen. 84% angiver, at det i høj 

grad eller meget høj grad har en betydning at diskutere emnet med medstuderende og tilsvarende 76% 

for diskussion med underviser. Kun 19% angiver, at forelæsninger i høj grad betyder noget for læringen 

af ny teori, ingen svar i kategorien i meget høj grad. 

 

Figur 18: I hvor høj grad har de nedenstående aktiviteter normalt betydning for din læring af teoretisk biologisk viden (f.eks. 

begreber, teori og sammenhænge)? 
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For læring af nye metoder (figur 19) scorer diskussion ligeledes højt i kategorierne i høj grad og i meget 

høj grad, med 65% og 73% for henholdsvis med medstuderende og med underviser. 92% af de stude-

rende angiver, at laboratoriearbejde i høj eller meget høj grad har en betydning for at lære metoder, 

mens forelæsning igen har færrest med 11%, der svarer i høj grad, ingen svarer i meget høj grad.  

 

Figur 19: I hvor høj grad har de nedenstående aktiviteter normalt betydning for din læring af nye metoder? 

 

De studerende blev i spørgeskemaet stillet overfor en række udsagn, de skulle erklære sig mere eller 

mindre enig i. Disse vil sammen med deres eventuelle kommentarer til spørgsmålet kunne undersøge, 

om der er tegn på, at deres goal orientation peger særligt i én retning frem for en anden.  

Adspurgt, om de studerende finder det vigtig at forstå det faglige/metodiske i dybden og ikke kun at 

klare sig godt til eksamen (bilag 7, spørgsmål 32), svarer 32 af 37 studerende, at de er enige eller meget 

enige, hvoraf 8 er i sidstnævnte kategori. Knyttet til svarene er flere kommentarer der går på, at de stu-

derende nogen gange er nødt til at prioritere at lære udenad eller at lære noget overfladisk grundet 

eksempelvis eksamensformen.  Samtidig nævner flere også, at interesse for emnet er afgørende for, om 

de lærer i dybden eller blot for at kunne klare sig til eksamen. 

Set i forhold til at så stor en del af de studerende gerne vil lære i dybden, er det interessant at 17 af 37 

angiver, at de gerne afleverer rapporter, så snart de tror, indholdet kan godkendes, fremfor at vente til de 

har forstået alt i dybden (bilag 7, spørgsmål 26). Til dette kommenterer de studerende i spørgeskemaet, 

at det ligeledes ofte handler om tidsfaktoren:  

Man har meget arbejde at lave på universitetet og har ikke tid til at dvæle for meget ved 

en enkelt rapport, selvom dette ville være det optimale. 

Ideelt set vil jeg gerne svare uenig, men det afhænger af flere parametre såsom afleve-

ringsfrist og på mængden af arbejde, jeg har i andre kurser. 
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Adspurgt hvorvidt de studerendes vigtigste motivation for studiet, herunder laboratorieøvelserne, er at 

lære nye ting for at blive én af de bedste på holdet (bilag 7, spørgsmål 30 ), erklærer 25 studerende sig 

uenig eller meget uenig. De tilknyttede kommentarer går primært på afvisninger af at sammenligne sig 

med andre, og at det ikke har betydning, samt at motivationen for at lære nyt er, at det er interessant. En 

studerende skriver: 

Jeg har aldrig haft ambitioner om at blive den bedste på holdet. Jeg vil hellere blive god til at 

kommunikere i grupper og løfte hinanden. Selvfølgelig vil jeg gerne lære nye ting, men moti-

vationen kommer ikke fra en higen efter at være den bedste. 

 
Med disse gennemgåede resultater ses således en tendens til, at de studerende kan siges at have ma-

stery goals, men at de tillægger sig en strategisk tilgang som en nødvendighed for at kunne følge med i 

alle fag. De studerende virker således til at have nogle værdier og tanker i forhold til deres læringsproces, 

der går på, at de lærer for interessens skyld, og at de gerne vil lære i dybden, når tiden og afleveringsfrister 

altså tillader dette. Sammenholdes dette med de øvrigt gennemgåede resultater ses ikke umiddelbare 

tegn på dette billede i forbindelse med den konkrete laboratorieøvelse. Med over fem timer i laboratoriet 

kunne det forventes, at studerende med et ønske om dybdelæring ville engagere sig langt mere i faglig 

samtale og diskussion undervejs i laboratoriet, således at blandt andet konceptforståelsen ville øges. Her 

tænkes både på den indbyrdes faglige samtale i grupperne, men også det faktum at underviser eller 

instruktor var til stede i laboratoriet under hele øvelsen.  

5 Diskussion 

Forskningsspørgsmål 2 og 3 vil her blive diskuteret individuelt. Diskussionen af forskningsspørgsmål 1 fin-

des sammen med analysen i afsnit 4.1. Som afslutning vil diskussionen indeholde et perspektiverende 

afsnit med forslag til mulige ændringer, der vil kunne bidrage til at øge de studerendes faglige og meto-

diske refleksion (minds-on/”manipulering af ideer”: Hofstein & Lunetta 2004), således at øvelsen ikke i så 

dominerende grad bliver fokuseret på de studerendes hands-on/”manipulering af laboratorieudstyr” 

(Hofstein & Lunetta 2004). 

 Forskningsspørgsmål 2:  

Hvad karakteriserer de studerendes aktivitet og samtale med hinanden samt underviser/instruktor under-

vejs i arbejdet med denne laboratorieøvelse?  

De studerendes aktivitet under øvelsen var præget af den praktiske udførsel af øvelsen, som for begge 

observerede grupper fyldte cirka 75% af tiden. Gruppestørrelsen på fire studerende betød dog, at grup-

perne ofte var opdelt i flere aktiviteter. Her adskilte grupperne sig, idet gruppe 1 brugte meget tid, hvor 
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halvdelen af gruppen var passiv, mens halvdelen af gruppe 2 primært arbejdede med aktiviteter om-

handlende data, når gruppen var opdelt.  

Gruppe 2 har således aktivt brugt tiden i laboratoriet på et stykke arbejde med data, som gruppe 1 gi-

vetvis vil komme til at udføre efter laboratorieøvelsen. På denne måde kan gruppe 1 siges at have skub-

bet den faglige og metodiske refleksion, minds-on, og måske oplevelsen af læringsudbyttet mod faserne 

efterbehandling og rapportskrivning efter selve arbejdet i laboratoriet. Gruppe 1 vil til gengæld kunne 

være fælles om databehandlingen, mens halvdelen af gruppe 2 blot mundtligt vil blive sat ind i det be-

regnede. Dog nævnte de i interviewet med gruppe 2, at det var nemt bare at plotte tallene ind i regne-

arket, og at det kræver selvdisciplin at skulle sætte sig ind i de beregninger, som var forberedt i regnear-

ket. Den bearbejdelse af data, der skete i laboratoriet, handlede således meget om forholdsvis simpel 

enhedsomregning, da regnearket automatisk lavede mange beregninger. Aktiviteterne, omkring den 

databehandling der foregik i laboratoriet, viste altså tegn på at høre til i de lavere niveauer af SOLO-

taksonomien (Biggs & Tang 2011), der ikke umiddelbart fordrer tænkning på de højere kognitive ni-

veauer.  

De studerende tilbragte en stor del af tiden i lab i tavshed (39,2% og 27,5%). Samtale studerende imellem 

omhandlede primært data med 17,6% og 25,7%. Faglig samtale fyldte således blot 3,5% samt 3,3%. Den 

faglige samtale, der fandt sted, var primært karakteriseret ved, at underviser var involveret og var primært 

domineret af den autoritative/ikke-dialogiske kommunikative tilgang (Mortimer & Scott 2003). Øvelsen 

har altså i høj grad været karakteriseret af hands-on aktiviteter, det Hofstein & Lunetta (2004) omtaler 

som manipulering af udstyr, og ikke så meget af de studerendes manipulering med de faglige ideer.  

Der blev således ikke umiddelbart fundet tegn på hverken faglig eller metodisk undersøgende samtale 

mellem de studerende. Barnes (2008) beskriver hvordan studerende kan støtte hinanden via undersø-

gende samtale ved at dele og afprøve forståelser og forklaringer med hinanden – parallelt til det som 

Hofstein & Lunetta (2004) omtaler som at manipulere ideer i forbindelse med laboratoriearbejde. Faglig 

undersøgende samtale kan iflg. Barnes (2008) bidrage til de studerendes forståelse og opnåelse af ny 

viden, aktivt konstrueret gennem samtale og dialog (Wertsh, 1991; Dysthe, 2003). Undersøgende samtale 

vil i mange tilfælde foregå mellem studerende, idet underviser som udgangspunkt vil være i besiddelse 

af det faglige overblik, som de studerende er i gang med aktivt ”at konstruere”, men underviseren kan 

have en vigtig rolle i at stilladsere blandt andet den undersøgende samtale (Dawes 2004).  

Den undersøgende samtale som værktøj er i dette tilfælde udfordret af, at de studerende ikke af sig selv 

giver sig i kast med hverken faglig eller metodisk dialog. At kunne anvende samtale som et aktivt værktøj 

er således ikke en selvfølgelighed, men skal læres, og de studerende skal tilegne sig at kunne bruge det 

som et aktivt værktøj i arbejdet med forståelse (Barnes 2008). Taget i betragtning, at dette konkrete kursus 

som udgangspunkt hører til på bacheloruddannelsens sidste og 6. semester, kunne det forventes, at de 
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studerende allerede har denne kompetence, jævnfør studieordningens kvalifikationsbeskrivelse for ud-

dannelsen, eksempelvis at den studerende kan indgå i et konstruktivt samarbejde om løsning af faglige 

problemstillinger (AU 2012) (bilag 3), hvor faglig og metodisk samtale og diskussion må antages at spille 

en væsentlig rolle. Alligevel var den faglige samtale primært faciliteret af underviser. Underviseren tager 

således rolle som medierings redskab (Dysthe 2003) for den faglige samtale, idet hans spørgsmål var 

centrum for netop denne. Her er det en vigtig pointe, at omkring 90% af den faglige samtale havde form 

som autoritativ, uden umiddelbare tegn på, at undersøgende samtale mellem de studerende blev initie-

ret, eller på at de studerende aktivt konstruerede forståelse gennem dialog med underviseren – begge 

dele er centrale set ud fra det sociokulturelle læringssyn (Wertsch 1991; Dysthe 2003). 

At indholdet af faglig samtale under øvelsens udførsel var så lav, er endvidere interessant set i lyset af, at 

næsten 60% af de studerende nævnte, at netop fysiologien/teorien bag øvelsen samt koblingen af prak-

sis med denne var det mest interessante ved øvelsen. Det er altså tilsyneladende ikke, fordi de studerende 

ikke finder øvelsens faglige og metodiske sammenhæng interessant, at der ikke tales mere om netop 

teorien bag hands-on aktiviteterne.  

Med en i forvejen kendt fremgangsmåde kunne det måske forventes, at der ville være mere plads til, at 

den teoretisk faglige læring kunne træde frem i stedet for den mere metodiske læring. På den måde 

kunne de studerende rykke sig teoretisk fagligt undervejs i øvelsen og ikke kun i den efterfølgende rap-

portskrivning. Øvelsen var dog tidskrævende, i hvert fald for nogle af gruppens medlemmer, og på den 

måde var det nemt at lade det praktiske overskygge muligheden for at arbejde med det teoretiske fag-

lige indhold bag øvelsen.  

En forklaring på det lave indhold af faglig samtale under øvelsen kan være, at de studerende opfatter 

det at følge instruktionen og at få de korrekte svar som værende det primære formål og som værende 

succesfuldt i laboratorieøvelser, som det er set i tidligere studier (Lunetta et al. 2007). I denne konkrete 

undersøgelse sås tegn på dette i form af, at begge grupper, ifølge deres interviewudtalelser, primært 

fokuserede på resultatet, imens de udførte øvelsen. Her er det centralt, at de traditionelle verificerende 

øvelsestyper netop kritiseres for at have et lavt fokus på tænkning og stå svagt med henblik på udviklin-

gen af konceptforståelse (Domin 1999). De studerende kan således tænkes at være blevet vant til en 

øvelseskultur med verificerende øvelser, hvor fokus i grove træk er på at udføre øvelsen og få resultaterne 

på plads, og at man først efterfølgende tænker og forholder sig til øvelsen og resultater i arbejdet efter 

udførslen i laboratoriet. En lignende tendens er set i tilsvarende undersøgelser af laboratorieøvelser på 

bacheloruddannelsen i kemi ved Aarhus Universitet (Kusk 2015; Jensen 2016). 

Det ser altså ud til, at de studerende ikke selv aktivt tager initiativ til at udforske og udbygge deres viden, 

hvilket der som beskrevet kan være flere grunde til, herunder den øvelseskultur, som de er blevet indkul-

tureret i. Det kan således tænkes, at der i høj grad er brug for stilladsering i deres læringsproces. Med 
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stilladsering menes den proces, at den lærende hjælpes på vej mod eksempelvis at løse en opgave, som 

den lærende ikke er i stand til at løse på egen hånd. Det relateres typisk til den sociokulturelle teori og 

bygger primært på tanken om, at læring er social, altså at den først finder sted på socialt plan og herefter 

bliver individuel (Pol et al. 2010). Begrebet er oprindeligt brugt i forbindelse med børns udvikling og træk-

ker tråde til Vygotsky’s zonen for nærmeste udvikling, men er senere overført og brugt i didaktiske sam-

menhænge med henblik på lærer/elev relationen. 

Stilladsering kan præciseres nærmere som værende henholdsvis makro- eller mikrostilladsering (Predi-

ger & Pöhler 2015; Polias 2016). Makrostilladsering dækker over den sekvensering, der på forhånd er 

planlagt, altså de aktiviteter den givne undervisningslektion indeholder, som kan være planlagt ud fra 

didaktiske overvejelser om at støtte de studerendes læring med henblik på givne læringsmål. En øvel-

sesvejledning kan således være en del af en makrostilladserende ramme, men i denne konkrete øvelse, 

hvor øvelsen og øvelsesvejledningen er meget lukket, synes det ikke at have en makrostilladserende 

effekt.  

Mikrostilladsering er de strategier underviseren undervejs i undervisningen anvender for at støtte de stu-

derende i deres konstruktion af forståelse. Dette er eksempelvis spørgeteknik, eller hvordan der undervejs 

inddrages teori eller lignende, hvor det viser sig nyttigt eller muligt. Det er således den aktivitet som un-

derviseren spontant inddrager for at støtte de studerende i deres erkendelsesproces.  Slutningen af ek-

semplet gennemgået i box 1 (side 29) er et godt eksempel på mikrostilladsering (Polias 2016), idet un-

dervisererens strategi synes at være at stille spørgsmål, der bliver mere og mere specificeret, for at de 

studerende selv skal komme frem til svaret. Sekvensen ender med, at underviseren angiver en sætning, 

som de studerende korrekt fuldender med det rigtige begreb. Dette er altså et eksempel på brug af mi-

krostilladsering, som synes nødvendig under denne laboratorieøvelse for at sikre, at de studerende ud-

over hands-on, også har minds-on, altså tanke på og refleksion over øvelsens faglige og metodiske bag-

grund.  

Undervejs i øvelsesudførslen sås fra videoobservationerne flere situationer med potentiale for, at mikro-

stilladsering med fordel kunne have understøttet undersøgende samtale – eksempelvis i forbindelse med 

samtalen om den tidligere omtalte øgede vægtbelastning i deleksperiment 2. I stedet for en instruerende 

tilgang kunne underviseren have forsøgt at understøtte de studerendes undersøgende samtale om bag-

grunden for metoden. På den måde ville de studerende måske bedre huske baggrunden for dette, fordi 

de selv havde været med til at tale sig frem til konklusionerne. For at undgå at reducere effektiviteten af 

laboratorieøvelsen som læringsaktivitet, er det vigtigt netop, at den teoretiske baggrund kobles til øvelsen 

undervejs, og ikke blot efterfølgende (Abraham & Millar 2008). 

Strategier for mikrostilladsering vil kunne udnyttes i eventuelt spontant opstået ventetid, eller som i den 

konkrete øvelse, den passive tid, hvor to eller flere studerende ikke foretog sig noget. Her kunne underviser 
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med fordel udnytte tiden til at hjælpe de studerende i gang med eksempelvis en reflekterende samtale 

om de opnåede data. Dette sås til dels i videoobservationerne, men samtalerne var generelt af mere 

praktisk karakter. Ved øvelser med ventetid der er forhåndsdefineret, som i den tidligere tilsvarende 

øvelse om cost of transport, vil det være oplagt at benytte sig af makrostilladsering. Det vil sige, aktiviteter 

der på forhånd er planlagt til effektivt og meningsfuldt at udfylde denne ventetid, og som er planlagt for 

at hjælpe de studerende videre i deres forståelse af eksempelvis øvelsens faglige baggrund.  

Konkluderende er der altså tale om en øvelsesudførsel, der er karakteriseret ved et stort indhold af praktisk 

aktivitet og ved en lav grad af faglig samtale. Men der er eksempler på konstruktiv mikrostilladsering fra 

underviserens side, og med øget stilladsering ville graden af eksempelvis faglig samtale sandsynligvis 

kunne øges. Dette kunne give de studerende bedre forudsætninger for at udvikle deres forståelse og 

viden, allerede mens de er i laboratoriet. 

 Forskningsspørgsmål 3:  

Hvordan italesætter de studerende selv deres: 

- Egen arbejdsproces i henholdsvis forberedelse, udførelse og efterbehandling i forbindelse 

med laboratorieøvelser? 

- Egen faglige og metodiske læringsproces? 

De studerende på kurset udtrykte i spørgeskemabesvarelserne og interviews, at efterbehandlingen, i form 

af databehandling og især rapportskrivning, var de vigtigste faser for læringen i forbindelse med labora-

torieøvelser. Læringsudbyttet synes således at være forskudt mod aktiviteterne, der foregår efter øvelsen, 

og ikke i så høj grad at opstå under øvelsen. Dette kunne således tyde på, at de studerende på kurset er 

blevet vant til en kultur, hvor inddragelse af teoretisk fagligt indhold først sker i rapportskrivningen, og hvor 

fokus under udførsel primært er på at opnå gode resultater. Det ses dog også fra spørgeskemabesvarel-

serne, at ingen af de fire faser opleves at være uden betydning. Det kan samtidig antages, at selvom 

aktiviteterne i de foregående faser ikke umiddelbart opleves af de studerende som vigtige og bidra-

gende til læringsudbyttet, så vil noget af det, de lærer i rapportskrivningen bygge videre på noget, som 

de reelt har lært eksempelvis under udførslen. 

I interviewet med gruppe 1 blev nævnt, at forberedelsen kan spille en stor rolle for læringsudbyttet, hvis 

det eksempelvis er en god øvelsesvejledning, og hvis der er tid til at prioritere andet end at sætte sig ind 

i øvelsens fremgangsmåde. Dette tyder på, at de studerende tillægger sig en strategisk tilgang (Hoskins 

& Newstead 2009). De studerende udtrykker bevidsthed om, at de kan få et øget udbytte ved ekstra 

forberedelse, men prioriterer tiden og venter med det teoretiske til rapportskrivningen, hvor det højst sand-

synligt alligevel skal inddrages.  
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Der er evidens for at pre-lab aktiviteter er effektive for forståelsen ved udførsel af laboratorieøvelser (Reid 

& Shah 2007). Det er aktiviteter der foregår, inden de studerende kommer i laboratoriet. En sådan aktivitet 

kunne eksempelvis være en række multiple-choice spørgsmål om metoden eller teorien, at tegne be-

grebskort over øvelsens faglige baggrund, at opstille hypoteser for eksperimentet eller lignende. Det er 

aktiviteter med målet ”to prepare the mind for learning” (Reid & Shah 2007).   

Begge interviewede grupper nævner et eksempel fra en anden øvelse på kurset, hvor laboratorieøvelsen 

blev indledt med en kort gennemgang af teori samt forventningerne til forsøget. De studerende nævner, 

at de på den måde blev tunet ind på, hvad de skulle i gang med både metodisk og teoretisk, og at det 

måske giver anledning til at kunne stille bedre spørgsmål undervejs i øvelsen. Der gives i denne forbin-

delse udtryk for, at det fungerede rigtig godt, når det blev en dialog, og de selv fik lov at sætte ord på 

nogle af tingene. En studerende formulerer det: ”vi tænker før vi får svaret”. De studerende er således 

bevidste om, at samtalen er betydningsfuld for deres læring, hvilket stemmer overens med de fundne 

resultater, hvor diskussion med medstuderende og underviser generelt scorede højt over betydningen for 

deres generelle læring.  

I spørgeskemabesvarelserne gav de studerende udtryk for gerne at ville lære i dybden og synes at være 

motiverede af interessen for faget, fremfor af at klare sig godt. De kan altså siges at vise tendenser for 

mastery goals (Mattern 2005).  Der var fra observationerne i laboratoriet ikke umiddelbart tydelige tegn 

på dette. Et reelt ønske om dybdelæring kan antages at ville resultere i mere faglig inddragelse, flere 

funderende spørgsmål eller måske tegn på undersøgende samtale. At tegn på dybdelæring udeblev, 

kan måske til dels skyldes øvelsens tidskrævende fremgangsmåde, som gjorde det nødvendigt for de 

studerende at gå forholdsvis hurtigt videre med næste del af eksperimentet, ofte på opfordring fra un-

derviser.  

Der ses altså et umiddelbart mismatch, mellem de tanker og værdier de studerende tillægger sig om 

deres egen læringsproces, og hvordan de studerende rent faktisk handlede, da de var i laboratoriet og i 

deres forberedelse. Kun 5 af 37 studerende havde som forberedelse repeteret eller sat sig ind i den fag-

lige baggrundsteori for øvelsen – altså selvorganiserede pre-lab aktiviteter.  En forklaring kan være, at 

øvelsen og øvelsesvejledningen ikke umiddelbart lægger op til refleksion over den metodiske og faglige 

baggrund, altså manipulation af ideer (Hofstein & Lunetta 2004), men kan også bunde i en øvelseskultur, 

der ikke prioriterer dette, som beskrevet tidligere i diskussionen. 

Det skal naturligvis ikke forstås således, at de studerende intet lærer ved laboratorieøvelserne, selvom det 

faglige indhold synes lavt. Jævnfør de tidligere gennemgåede formål for laboratorieøvelser, vil de stude-

rende især kunne udvikle deres praktiske laboratoriefærdigheder, deres metodiske kendskab eller moti-

vationen for naturvidenskaben generelt (Hofstein og Lunetta 1982; Lunetta et al 2007). Generelt kan la-



52 

  

boratorieøvelser yderligere bidrage til de studerendes forståelse af nature of science, eksempelvis forstå-

elsen af hvordan viden bliver til, og hvordan forsøg og forskning tager sig ud (Erduran & Dagher 2014). 

Dette blev i både interview og spørgeskemabesvarelserne nævnt af enkelte studerende som værende 

vigtigt ved laboratoriearbejde – at man eksempelvis lærer noget om, hvad det egentlig kræver at produ-

cere forskningsresultater, herunder at man lærer generelt om naturvidenskabelig metode, således at man 

både får respekt for det stykke arbejde, der ligger bag forskningslitteraturen, samtidig med at man kan 

forholde sig kritisk til den. Den studerende i interviewet afslutter dialogen om dette med følgende citat:  

Altså, man kan godt mærke, når man har nogle undervisere, der bare har lavet en million 

forsøg. De har en helt anden forståelse, hvad der er krævende, når de læser et metode-

afsnit… Det synes jeg bliver styrket af, for mit eget vedkommende, når jeg selv får lov til at 

være lidt i laboratoriet. … Det synes jeg egentlig også er en egenskab, man skal kunne 

som biolog. Altså, uanset hvilken retning man går i. 

 Forslag til mulige ændringer 

Studiets resultater har vist, at de studerende i laboratorieøvelsen bruger meget tid uden at tale om bag-

grunden for det, de laver. Med relativt få ændringer og implementering af udvalgte makrostilladserende 

aktiviteter vil man formentlig kunne øge graden af minds-on hos de studerende undervejs i udførslen. På 

den måde vil det ikke kun være hands-on i laboratoriet og minds-on i de efterfølgende faser. Derved vil 

man kunne ændre de tidlige fasers betydning for læringsudbyttet, således at de studerende i højere grad 

end nu vil opfatte faserne forberedelse og udførsel som betydende for deres læringsudbytte. Antaget at 

læringen ikke blot flytter fase (figur 1), men at den suppleres ved i højere grad at starte under udførslen 

eller i forberedelsen, vil man kunne nå til en endnu højere erkendelse og viden om emnet. 

Tiltag, der øger graden af åbenhed i øvelsen og eventuelt forberedelsen, vil kunne bidrage til at øge de 

studerendes tænkning på højere kognitive niveauer (Bell et al. 2005; Hofstein & Kind 2012), samt øge 

indholdet af faglig samtale. Det vil sige, at tiltag, der bidrager med små elementer inspireret af øvelses-

typen inquiry-baseret, vil kunne bidrage positivt til dette. Dette kunne eksempelvis være at lade små dele 

af fremgangsmåden være op til de studerende. Dette kunne indebære, at de studerende selv skulle ud-

arbejde de tidslinjer, der følges i deleksperimenterne, enten som forberedelse inden de møder i labora-

toriet eller undervejs i øvelsen. Udarbejdelsen kan eventuelt ske med guidning i form af stikord til, hvilke 

overvejelser de bør gøre sig, eksempelvis om start af målingerne, så de studerende eksempelvis naturligt 

inddrager steady-state samt med en efterfølgende opfølgning, hvor de studerende skal begrunde deres 

valg. På den måde vil de studerende være nødsaget til at forholde sig til fremgangsmåden og nogle 

bagvedliggende faglige begrundelser. 
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En anden mulighed er at lade de studerende være mere involveret i forventningerne til resultatet. Dette 

kan gøres ved at lade de studerende formulere deres egne hypoteser i stedet for, at de er anført i øvel-

sesvejledningen eller ved at skitsere, hvordan de forventer, at graferne for cost of transport vil tage sig ud. 

Dette kan igen gøres enten som forberedelse hjemme og/eller som en del af en introduktion i laborato-

riet. Dette kendes i litteraturen blandt andet som en del af strategien predict-observe-explain (Lunetta et 

al 2007), hvor der forudsiges de forventelige resultater, før de observeres, og til sidst skal forudsigelser og 

observeringer forklares. Dette kan både give underviseren en vigtig indsigt i de studerendes tanker og 

læringsproces, men også sikre at de studerende aktivt forholder sig til den faglige sammenhæng. Som 

tidligere skrevet nævnte begge grupper i interviewene, at en introduktion til øvelsen, om især fagligt ind-

hold og forventninger til resultaterne, havde fungeret positivt i forbindelse med en anden øvelse på kurset 

og samtidigt bidrog til deres faglige tænkning under øvelsen. Især virkede det godt, når de mundtligt var 

involveret aktivt i introduktionen.  

En anden konkret mulighed kunne være at lade introduktionen til det sidste deleksperiment være mere 

dialogisk i stedet for instruerende, og at lade de studerende være aktiverede ved eksempelvis at tegne 

den forventede graf over iltoptagelsen, som instruktionen tog udgangspunkt i. På den måde bliver de 

studerende ikke blot passive modtagere af indholdet men involveres, og det tilgodeses, at læring og 

viden ikke blot kan overføres fra underviseren til den lærende, men at det er socialt betinget (Dysthe 

2003).  

Med implementering af nogle af disse ændringer vil den faglige samtale angiveligt komme til at fylde 

mere, i den tid de studerende befinder sig i laboratoriet. Dette vil flytte vægten af aktiviteterne væk fra 

faserne efter selve udførslen, som de studerende primært har forbundet med et læringsudbytte. De stu-

derende tilkendegav i interviewene generelt en positiv indstilling overfor aktiviteter, der har fået dem til 

at tænke fagligt i forbindelse med laboratorieøvelsers forberedelse og udførsel. Blandt andet nævnes et 

kursus, hvor de skulle udfylde en række multiple-choice spørgsmål som forberedelse til laboratorieøvel-

sen, samt et eksempel fra dette kursus, hvor de i forbindelse med en anden øvelse har udarbejdet et 

mindmap over emnet metabolisme. De nævner, at de på den måde allerede havde tænkt over noget 

teori, som kan bruges i rapporten.  

I figur 20 ses et konkret eksempel på, hvordan rammesætningen for øvelsen kunne se ud med inddra-

gelse af nogle af de gennemgåede ændringer. I det konkrete eksempel er lagt vægt på makrostilladser-

ende aktiviteter, der ønskeligt vil bidrage til øget faglig tænkning og samtale under hele processen og 

ikke primært i de sidste faser. Det er vigtigt at mikrostilladsere de studerende, samt at give feedback, 

løbende i øvelsesudførslen, således at de studerende støttes i deres læring. Øvelsens overordnede form 

er bibeholdt, og det er således forholdsvis små aktiviteter, hvilket tidsmæssigt vil kunne lade sig gøre, 

taget i betragtning at ingen af de ni grupper brugte samtlige skemalagte minutter i laboratoriet.  
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Figur 20: Forslag til rammesætning for øvelsen.  

Med seks timers laboratorieundervisning til rådighed, samt én til to undervisere til stede, er der potentiale 

for at lade de studerende udføre mere forskningsbaseret laboratoriearbejde – altså en mere åben øvelse. 

Dette kunne eksempelvis tage udgangspunkt i øvelsestypen problem-based (Domin 1999). De stude-

rende vil således, ud fra det allerede gennemgåede stof om cost of transport og et opstillet overordnet 

spørgsmål, selv skulle opstille konkrete hypoteser samt planlægge og designe eksperimentet. I dette til-

fælde vil det være afgørende for de studerende, at de ved hvilket laboratorieudstyr, de kan have til rå-

dighed. Denne form for øvelsestype er tidskrævende og vil kræve, at der eksempelvis inddrages en halv 

eller hel lektion i løbet af den øvrige undervisning til forberedelse, der kan mikrostilladseres, i modsætning 

til at forberedelsen foregår som hjemmearbejde. Generelt set kræver denne type af øvelse en stor grad 

af mikrostilladsering undervejs, og er derfor mere krævende for både studerende og underviser (Domin 

1999). En øvelse af denne type, vil udover udvikling af konceptforståelse også give øget fokus på udvik-

ling af at fremme scientific thinking og scientific method, eksempelvis at formulere hypoteser, gøre anta-

gelser og lignende og at udvikle evner for problemløsning, jævnfør de tidligere opstillede generelle for-

mål med laboratorieundervisning (Hofstein og Lunetta 1982; Lunetta et al 2007). Det er således vigtigt at 

pointere, at man bør udvælge og planlægge aktiviteter ud fra, hvilke formål man ønsker at adressere 

med laboratoriearbejdet. 

Set i et større perspektiv end blot dette konkrete kursus, vil det kunne styrke de studerende, hvis der ge-

nerelt på uddannelsen arbejdes med at lære at anvende undersøgende samtale som et aktivt redskab i 

læringsprocessen. Det bør, med udgangspunkt i de tidligere beskrevne punkter karakteristisk for under-

søgende samtale, trænes således, at det bliver naturligt for de studerende at anvende og forstå vigtighe-
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den af samtalen som værktøj. De studerende kan ved hjælp af undersøgende samtale bidrage til at ”stil-

ladsere hinanden”, hvilket læringsmæssigt vil rykke gruppen længere end den enkelte studerende kunne 

alene (Dawes 2004).  

Det samme gør sig for så vidt gældende for den kultur, der muligvis findes blandt både de studerende og 

undervisere, og som også er generelt udbredt, om at laboratoriearbejde primært handler om manipula-

tion af laboratorieudstyr og praktisk udførsel (Hofstein & Lunetta 2004). Det er ikke nødvendigvis en kultur, 

der er opstået på universitetet, men kan være en kultur som de studerende har taget med sig fra tidligere 

uddannelsesniveauer. Det kan derfor være en ide at arbejde aktivt og konstruktivt med denne kultur, så 

de studerende bliver bekendt med, hvad laboratorieøvelser ellers kan bidrage til. Det er altså helt centralt, 

at det er vigtigt, at formålet med laboratorieøvelserne er klart, også for de studerende. I nogle tilfælde vil 

formålet netop være at give de studerende praktisk erfaring, men tror de studerende, at det altid primært 

handler om dette, vil man i høj grad kunne opleve et misforhold mellem formål og læringsudbytte.  

6 Konklusion 

Dette studie har taget udgangspunkt i laboratorieøvelsen Cost of transport during walking and running in 

man. Laboratorieøvelsens indhold dækker op til fire af kursets i alt seks læringsmål, der primært befinder 

sig på SOLO-taksonomiens relationelle niveau. Øvelsen blev, via analyse, bestemt til at være af typen 

verificerende øvelse med få frihedsgrader for de studerende. Den skriftlige vejledning var umiddelbart 

uden oplæg til aktiviteter, der undervejs fordrede tænkning på højere kognitive niveauer.  

På baggrund af både kvantitative og kvalitative data er foretaget analyser af de studerendes aktivitet og 

dialog under udførslen af øvelsen, samt af de studerendes egen opfattelse af deres arbejds- og lærings-

proces i forbindelse med laboratorieøvelser og undervisning generelt. Studiet har vist, at de studerendes 

aktivitet i arbejdet med laboratorieøvelsen i høj grad var karakteriseret af den praktiske udførsel af øvel-

sen, med cirka 75% af tiden. Organiseringen af øvelsen gav en forholdsvis stor mængde tid, hvor kun to 

af gruppens fire medlemmer var aktivt involverede i udførslen. De observerede grupper løste dette for-

skelligt, idet de øvrige personer i den ene gruppe forholdt sig passive, mens de i den anden gruppe aktivt 

arbejdede med databehandling.  

Analysen af dialogen under laboratorieøvelsen viste, at de studerende var stille i omkring en tredjedel af 

tiden. Når samtale fandt sted, var den karakteriseret af dialog om data, udførsel og praktiske samtaler. 

Faglig samtale, altså tolkning på data og resultater, samt samtale om faglig baggrundsviden i relation til 

øvelsens indhold og metode, fyldte blot omkring 3,5% af tiden. Der blev ikke fundet tegn på undersø-

gende samtale indbyrdes mellem de studerende eller i dialogen med underviser. Den faglige samtale 

var primært faciliteret af underviseren og var i 90-95% af tilfældene karakteriseret af en autoritativ tilgang.  
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Øvelsen var således i høj grad karakteriseret af hands-on aktiviteter, og med et lavt fokus på minds-on. 

Dette harmonerer med studiets resultater om de studerendes arbejdsproces i forbindelse med laborato-

rieøvelsers faser. De studerende på kurset udtrykte, at rapportskrivningsfasen samlet set var den mest be-

tydningsfulde for deres læringsudbytte, især når der er tale om læring af teoretisk biologisk viden. De er 

således vant til en kultur hvor minds-on i højere grad først finder sted i faserne efter selve arbejdet i labo-

ratoriet.  

I svarene på spørgeskemaspørgsmålene, der har søgt at klarlægge de studerendes goal orientation, ud-

trykker de værdier om mastery goals og et ønske om dybdelæring. Der er imidlertid ikke set reelle tegn 

på dette, hverken i videoobservationerne eller i de øvrige spørgeskemabesvarelser. Et reelt ønske om 

dybdelæring, ville angiveligt have medført mere faglig samtale blandt de studerende. De studerende er, 

ifølge studiets resultater, bevidste om, at diskussion med både medstuderende og underviser i høj grad 

bidrager til både metodisk og teoretisk faglig læring, men de udnytter ikke, at laboratorieøvelsen som 

læringsaktivitet netop giver dem muligheden for at tale om øvelsens faglige baggrund. 

Det er altså fundet at denne konkrete laboratorieøvelse har et uudnyttet potentiale for udvikling af de 

studerendes forståelse og viden. Ved at implementere enkelte stilladserende aktiviteter i forberedelsen 

og i udførelsen vil graden af minds-on øges, således at fokus ikke kun bliver på hands-on.  
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