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Mere selvstudie med virtuelle læringsrum 

ved problembaseret læring

Henriette Lorenzen & Isa Neimann Thomasen
Bioanalytikeruddannelsen, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol 

Resultater
Et fokusgruppeinterview, vejlederobservationer samt 
spørgeskemaundersøgelser indhentet for 3 årgange, danner 
grundlag for evalueringen af designet.

Konkret leverer 76 % (F16), 73 % (E16) og 51 % (F17) af de 
studerende en studieaktivitet på  35 timer pr. uge.Metode

Et virtuelt læringsrum designes og implementeres som ramme for de 
studerendes selvstudie. 

Det skriftlige arbejde afvikles i en skabelon i et kollaborativt
dokument (Office 365) efter følgende plan og indhold:

Baggrund
Ved Bioanalytikeruddannelsen i København har vi udviklet et virtuelt 
læringsrum til kvalificering af et mere aktivt selvstudie ved Problem 
Baseret Læring (PBL).  

Ved den såkaldte 7-trins PBL-model (1), opstiller studiegrupper 
læringsmål ved et gruppemøde faciliteret af en vejleder. 
Læringsmålene guider de studerende i selvstudiet i et forløb, der 
afsluttes med en faglig diskussion (2). 

Udgangspunktet for designet var, at blot 22 % af de studerende 
leverede en studieaktivitet på  35 timer pr. uge og kun 47 % 
anvendte læringsmålene i høj eller meget høj grad under selvstudiet. 

Målet med det virtuelle læringsrum var derfor at rammesætte et 
aktivt selvstudie, hvor inddragelse af skriftligt arbejde, der er 
koncentreret om de studerendes læringsmål, bidrager til et øget 
fagligt niveau.

Konklusion
Det virtuelle læringsrum udgør rammen for et mere aktivt 
selvstudie målt på den samlede tid anvendt pr. uge. Endvidere ses 
en øget anvendelse af læringsmålene som guide under selvstudiet. 
De studerende vurderer, at den skriftlige bearbejdning af 
læringsmålene bidrager til deres faglige udbytte.

Designets væsentligste udfordring er, at den skriftlige bearbejdning 
af læringsmålene i det virtuelle læringsrum for nogle studerende, 
synes at erstatte de afsluttende faglige diskussioner ved de fysiske 
gruppemøder. Dette stiller krav til vejlederen om at have øget 
opmærksomhed på at facilitere disse diskussioner.

Litteratur
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(2) Lorenzen, H., Thomasen, I. N. Facilitering af selvstudiet i problembaseret læring – et læringsdesign for 
asynkron kommunikation. Læring & Medier 2016;16

Krav til oplæg:

På baggrund af læst litteratur formuleres et oplæg til 

besvarelse af læringsmålet:

 Minimum 0,5 side (1000 tegn uden mellemrum)

 Inddrag erfaringer fra klinikophold

 Oplægget må gerne suppleres med billeder og 

video, men kan ikke erstatte en tekst

 Inddrag minimum to kilder

 Husk korrekt kildeangivelse

 Oplægget afsluttes med et spørgsmål, som kan føre 

den faglige bearbejdning af læringsmålet videre. 

Spørgsmålet kan være noget du ikke kunne finde 

svar på eller noget du undrer dig over.

 Deadline for upload.

”Den måde PBL foregik, at man skulle svare på et 

læringsmål, give feedback på et andet og 

fremlægge et tredje, det gjorde at man kom rundt 

om emnet og folk lavede tingene og kom forberedt”

”Da jeg sad med mit emne 

[Læringsmål] - sad jeg med noget jeg 

ikke lige forstod. Jeg havde måske 

droppet det, hvis ikke andre skulle se 

det”

Figur 1. Design af et læringsforløb. Den del af forløbet der foregår i det virtuelle læringsrum er markeret 
med orange. Parallelt med selvstudiet modtager de studerende 7-14 timers undervisning pr. uge på 
modul 11. 

Figur 5. Frekvensen af de studerendes svar i forhold til anvendelse af læringsmål (baseline 47 %)
og den skriftlige besvarelses bidrag til faglighed. Data er baseret på årgang F17 (n = 47).

Figur 4. Studieintensitet målt på samlet tid anvendt pr. uge for studerende på årgang forår 2015 (baseline), 
forår16, efterår16 og forår17. 

Figur 6. Eksempler på de studerendes udsagn om det virtuelle læringsrum. 
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Figur 2. Fordeling af opgaver samt krav til de studerendes 
udformning af oplæg. 

Figur 3. Eksempel på læringsmål med uddrag af oplæg. 
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