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Paper  

 

Farmaceutstuderendes tilgang til læring i laboratoriet 

 

Programtekst 

Farmaceutstuderende er meget i laboratoriet under deres uddannelse. Tid er en faktor, der fylder meget for de studerende i 

laboratoriearbejdet og har betydning for tilgangen til læring i laboratoriet. 

Abstract 

Introduktion 

Laboratorieundervisningen er vigtig især i naturvidenskabelige uddannelser og giver nogle særlige muligheder for læring. 

Desværre bliver læringspotentialerne ofte ikke indfriet. Hounsell og Hounsell (2007) beskriver kongruens som forholdet mellem 

høj kvalitet af læring for de studerende og de strategier, der bliver brugt for at opnå det. De har identificeret seks områder som 

har betydning for i hvor høj grad de studerende opnår høj kvalitet af læring. 

Metode 

Vi har interviewet 6 farmacetstuderende omkring deres oplevelser i laboratorieundervisningen i analytisk kemi, som forstudie til 

et større forskningsprojekt. Vi tager afsæt i fænomenografisk metode (Marton & Booth, 1997) og har et særligt fokus på 

studerendes tilgange til og opfattelser af læring samt tre andre områder (eksamen, undervisningsaktiviteter, støtte) (jf. Hounsell 

& Hounsell, 2007). Interviewene var semistrukturerede og efter endt kursus.  

Resultater 

Et gennemgående tema for alle interviewene, er de studerendes udnyttelse og oplevelse af tid. Hvordan de oplever tidsfaktoren, 

rammesætter i høj grad de studerendes oplevelser af og tilgange til laboratoriearbejdet.  

Vi har også fundet en sammenhæng mellem de studerendes tilgang til arbejdet i laboratoriet, og hvordan de forbereder sig og 

hvor tidligt, de er opmærksomme på eksamensformen. Nogle studerende har et meget klart fokus på eksamen fra start, mens 

andre først senere får øje for eksamen. 

Diskussion 

Burrows, Nowak og Mooring (2017) har lavet en lignede undersøgelse i et organisk kemilaboratorie. I vores analyse, kan vi 

genkende flere af tilgangene til læring som de finder, fx deres time saver og mastery perspektiver. Dog er der også perspektiver, 

som vi ikke ser i vores undersøgelse. Det tyder på, at ikke al laboratorieundervisning er ens. Med dette projekt er vi med til at 

bidrage til, at vi som undervisere og forskere får en større forståelse for de studerendes oplevelser og tilgange til forskellig 

laboratorieundervisning.  
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