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Eksperimentrapport 1 – Bearbejdning af data 

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, UddX 

 
 
Udfyldes af koordinatoren: 

Eksperimentdata 
Se evt. bilag x (figur med program- og tematitler), bilag y (notat om (prototype)eksperimenter). 

Eksperiment nummer 
Udfyldes af 
uddannelseslaboratoriet 

 
(programnr.- temanr.- eksp.nr. 00x) 

Eksperiment titel 
Udfyldes af 
uddannelseslaboratoriet 

Simulationslaboratorium på modul 7 i sygeplejerskeuddannelsen 
 

Program 
Som eksperimentet udføres under 
 (sæt X) 

Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 

X 
Sporet: 
Fag og 

faglighed  

    

Tema 
Som eksperimentet udføres under 
(sæt X) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

  x         

Eksperimenttype 
(sæt X) 

Kort afgrænset 
eksperiment 

Kaskadeeksperiment Langt eksperiment 

X   

Periode(r) hvori 
eksperimentet 
gennemføres 
(Sæt X) 

September 2012    
- Februar 2013 

Marts 2013            
– August 2013 

September 2013   
– Februar 2014 

Marts 2014            
– August 2014 

X    

 

Udfyldes af den eksperimentansvarlige: 

Indholdet i eksperimentet 
Beskriv hvordan eksperimentet er forløbet. Hvad er der sket? 

Overalt i Sundhedsvæsenet efterspørger aftagere af dimittender fra sygeplejerskeuddannelsen, at disse har  
kompetencer til at varetage pleje og behandling af patienter og borgere i kortvarende forløb. På modul 7 i 
Sygeplejerskeuddannelsen retter uddannelsesforløbet sig mod mennesker med eksistentielle problemer og 
psykologiske krisetilstande, samt mod pædagogiske og kommunikative aspekter og dilemmaer i patient-
sygeplejerskesamspillet. 
 
I eksperimenteret fokuserede vi på at afprøve undervisningsformer, der sigter mod at stimulere de studerende 
til målrettet træning af og refleksion over praktiske færdigheder og valg i forhold til temaerne på modul 7 og i 
forhold til de kompetencer, der efterspørges i relation til deres fremtidige profession. 
 
Undervisningsformen i eksperimenteret bestod af en professionsrettet øvelse i form af et 
simulationslaboratorium med fokus på interaktion, relation, kommunikation og pædagogik. 
Simulationslaboratoriet bestod af to elementer dels en konkret interaktion mellem en given studerende og en 
skuespiller, der agerede patient og dels klyngeundervisning med refleksioner over interaktionen. Interaktionen 
blev optaget på USB nøgler som de studerende efterfølgende fik udleveret. Refleksionerne foregik i 
klyngegrupper med deltagelse af ca. 12 studerende og 2 undervisere fra modul 7. 
Klyngegruppeundervisningen foregik i alt tre gange fordelt over modulforløbet.  
 
Simulationslaboratoriet blev baseret på de studerendes egne erfaringer fra tidligere praktikforløb, så de 
studerendes fik mulighed for at reflektere over og bearbejde deres erfaringer. De studerende udarbejdede 
således erfaringsbaserede cases til brug for interaktionen med efterfølgende refleksioner. 
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Dokumentation 
Hvilke data er indsamlet? Hvilke metoder er brugt? 

Dataindsamling til understøttelse af det professionsrettede perspektiv i eksperimentet 

1. Semistrukturerede gruppe – og individuelle interviews med 8 sygeplejersker om deres erfaringer med 

kortidskontakter med patienter i henholdsvis hospitalsregi og i psykiatricentre forår 2012 

2. Opsamling af de studerendes erfaringer fra tidligere praktik/klinikforløb november 2012 

 
Dataindsamling til bearbejdning af resultater opnået i eksperimentet 

1. Evalueringer i januar 2013 med 34 studerende i 2 forskellige klasser der har gennemført 

simulationsøvelsen på modul 7. Evalueringsform = Delfi - metoden  

Fokus for evalueringen:  
 
Caseudarbejdelse med udgangspunkt i de studerendes erfaringer, 
Interaktionen med skuespilleren og klyngeundervisningen 
De studerendes vurdering af hvilke personlige og professionsrettede kompetencer, de har opnået på 
baggrund af eksperimentet. 
De studerendes forslag til ændringer 
 

2. Evalueringer med 5 underviserer tilknyttet de 2 ovennævnte klasser, januar 2013 i form af et gruppe- 

interview 

Det overordnende fokus for evalueringen er undervisernes vurdering af anvendeligheden af den 
didaktiske model – simulationslaboratoriet, bestående af:  
 
Caseudarbejdelse med udgangspunkt i de studerendes erfaringer, 
Interaktionen med skuespilleren og klyngeundervisningen 
Undervisernes vurdering af hvilke mulige personlige og professionsrettede kompetencer, de 
studerende har / kan opnå på baggrund af ovennævnte simulationslaboratorie. 
Undervisernes forslag til ændringer 
 

 

Analyse af resultater 

 
1. Hvad blev bedre? 
De studerende evaluerer, at de på baggrund af simulationslaboratoriet har udviklet væsentlige personlige og 
professionsrettede kompetencer i forhold til at kunne interagere med patienter/ mennesker. De har fået øjnene 
op for, at de tidligere har været uopmærksomme på/blinde i forhold til patienters reaktioner på belastninger og 
de kommunikative og pædagogiske implikationer disse reaktioner kræver. De er blevet bevidste om 
betydningen af deres egen rolle og fremtoning i interaktioner generelt, herunder deres verbale og nonverbale 
kommunikation. 
 
De studerende beskriver, at man tit på afdelingerne møder patienter i kort tid og at de nu har fået øje på at 
man sagtens kan nå at have indflydelse ved en enkelt samtale, også selv om man ikke kender patienten 
særligt godt. Man kan lytte og give plads til patientens fortælling selv om det er et kortvarigt møde. Vi har fået 
gode redskaber til, at patienten får lyst til at åbne op i samtalen. 
 
De oplever det som meget positivt at forholde sig til en konkret situation i forhold til at få teori sat i spil. På den 
måde oplever de, at de har mulighed for at anvende teorierne på og i praksis frem for bare at kende dem. 
 
Underviserne på modul 7 evaluerer, at simulationslaboratoriet som didaktisk redskab har medført, at de 
studerende helt klart har opnået såvel personlige som professionsrettede kompetencer i relation til temaerne 
på modul 7.   
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Simulationslaboratoriet har hjulpet de studerende til at udvikle professionsrettede og personlige kompetencer, 
fordi deres konkrete erfaringer fra interaktionen med skuespilleren dannede baggrund for, at de kunne 
forholde sig kritisk til en selvoplevet praksissituation. Herigennem udviklede de ideer til, hvordan de fremover 
kan målrette deres kommunikation og pædagogiske intervention.     
 
2. Hvad blev anderledes? 
De studerende evaluerer, at undervisningen i simulationslaboratoriet har medført mange og professionsnære 
refleksioner på grund af, at de selv har været i en konkret praksis situation i modsætning til tidligere moduler, 
hvor professionsperspektivet oftest har været repræsenteret i caseform som andre har konstrueret til dem. 
 
Underviserne evaluerer at: ’vi fanger noget – får synliggjort noget – med simulationslaboratoriet, vi ikke kunne 
indfange før’. 
 
Underviserne blev desuden opmærksomme på, at de studerende havde svært ved at tilegne sig og anvende 
begreber og teorier i relation til temaerne på modul 7. Denne opmærksomhed gav underviserne mulighed for 
tidligt i modulet at folde teorierne mere ud i forbindelse med de konkrete situationsspil  
 
3. Hvilke barrierer opstod? 
Både studerende og undervisere rapporterer, at de studerende bliver sat i nogle sårbare situationer, når de 
skal interagere med en skuespiller, og når medstuderende og undervisere, ser optagelsen af interaktionen i 
forbindelse med efterbearbejdelsen i klyngeundervisningen. 
 
Det kræver, at underviserne har/får mulighed for at udvikle kompetencer til at kunne kommentere de 
professionsrettede og personlige udfordringer, der fremgår af vidoeoptagelserne, hvilket en del undervisere 
efterspørger. 
 
 
 
 

 


