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1. Indledning 
Projektet `Systematisk viden om fastholdelse af studerende i Sygeplejerskeud-
dannelsen` er et delprojekt under Projekt Frafald som har til formål at reducere 
frafaldet og sikre at flere studerende gennemfører uddannelsen i Professionshøj-
skolen Metropol. 
 
Udgangspunktet for delprojektet: `Systematisk viden om fastholdelse af stude-
rende i sygeplejerskeuddannelsen` er et ønske om at udvikle og sikre kvaliteten 
af sygeplejerskeuddannelsen i Metropol og således medvirke til, at et meget højt 
antal studerende fastholdes og gennemfører studiet. Med afsæt primært i de stu-
derendes perspektiv ønskes det at indsamle og systematisere viden om, hvad 
der fastholder studerende i sygeplejerskeuddannelsen. 
Der er tidligere gennemført en række undersøgelser af studerendes frafald fra 
sygeplejerskeuddannelsen som peger på en række forskellige årsager og at det 
sjældent er muligt at isolere en enkelt årsag hos den enkelte studerende eller at 
pege på klare generelle årsagssammenhænge. (Jensen T. 2006, ´Lav studiepro-
gression´ (internt projekt beskrevet i afsnit 4 og i bilag 1) 
Undersøgelserne sammenholdt med studievejlederes og underviseres erfaringer, 
har i praksis udpeget en række indsatsområder, og det har ført til en lang række 
forskellige tiltag for at fastholde studerende i studiet på såvel Turkisvej som Ta-
gensvej. (Fusioneret 01.01.2010 til sygeplejerskeuddannelsen Metropol)  
Der findes dog ikke et samlet overblik over disse tiltag eller systematisk viden 
om, hvordan disse tiltag virker og hvilken betydning de har for fastholdelse.  
Akkrediteringsproces 2009 har vist, at Sygeplejerskeuddannelsen Metropol med 
en frafaldsprocent på henholdsvis 22,2 og 24,81 ligger endog meget pænt, set i 
forhold til landsgennemsnittet for sygeplejerskeuddannelser. Det ændrer dog ikke 
ved, at der er mange studerende, der ikke gennemfører studiet.  

1.1 Formålet med projektet  

Formålet med projektet er at tilvejebringe systematisk viden om, hvad der fast-
holder studerende i Sygeplejerskeuddannelsen samt undersøge, hvilke fasthol-
delsesstrategier og - tiltag, der virker og har betydning for de studerendes gen-
nemførelse. Hensigten er, at denne viden bliver afsættet for en endnu mere mål-
rettet fastholdelsesindsats på baggrund af anbefalinger uddraget af projektet og 
til fortsat udvikling af kvalitet i uddannelsen. 
Endelig er formålet, at den genererede viden kan anvendes bredt i Metropols 
indsats for at øge antallet af studerende der gennemførerer deres uddannelse. 
 

1.2 Projektgruppen 

 

 

                                                      
1 Beregnet på baggrund af de faktiske tal for dimittender og fortsat indskrevne studerende. Akkrediteringsrapport 2010 fra EVA.  
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Projektgruppen blev etableret i marts 2010 og bestod af undervisere fra sygeple-
jerskeuddannelsen på både Turkisvej og Tagensvej. Projektet blev dermed en 
del af den igangværende fusion til sygeplejerskeuddannelsen Metropol som or-
ganisatorisk/administrativt blev effektueret fra januar 2010 og endelig fysisk 
sammenlægning februar 2011 
 
Projektdeltagere 
Trine Kjær Jensen, adjunkt 
Helle Mathar, lektor 
Dan Mathiesen, lektor 
Maja Nyboe, adjunkt 
Marianne Krogsgaard Pedersen, lektor 
Johanne Lind Rasmussen, lektor 
Hanne Franklin, lektor/studievejleder, projektleder 
 
Hele projektgruppen har deltaget på Metropols projektværksted og har deltaget i 
2 videndelingsarrangementer for projekt frafald i juni og december 2010.   

1.3 Vi har i projektet koncentreret os om følgende aktivite-
ter 

1. Litteraturstudie – frafald og fastholdelse 
2. Gruppeinterview med dimittender fra sygeplejerskeuddannelsen m.h.p. at 

opnå viden om: Hvad der har betydning for, at de studerende gennemfø-
rer deres uddannelse. 

3. Vurdering af eksisterende fastholdelsestiltag på Sygeplejerskeuddannel-
sen Tagensvej og Turkisvej 

4. Udvikle og afprøve et nyt fastholdelsestiltag: Faciliterende studiegrupper 
(FSG) 

5. Anbefalinger til en strategi for fastholdelse af studerende i sygeplejerske-
uddannelsen på baggrund af ovenstående 

 
Projektet er afsluttet december 2010 
 

2. Litteraturstudie – frafald og fastholdelse 

2.1 Formål 

Formålet med litteraturstudiet er at undersøge, hvad der vides om hvorfor de studerende 
frafalder, og hvad der kan fastholde studerende i mellemlange og videregående uddan-
nelser. 
Litteratursøgningen er foretaget af bibliotekar Vibeke Witt fra Sygeplejefagligt bibliotek. 
Der er søgt på databaserne Pubmed, ERIC, Psychinfo, Cinahl og swe med+. Der er søgt 
med forskellige kombinationer med søgeordene: Students, Health Occupations, Educa-
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tion, Professional koblet med attrition, dropout, Student Dropouts og Retention. Alle søg-
ninger er begrænset tidsmæssigt til perioden 2000-2010. 
Alle abstrakts og/eller artikler er kritisk gennemlæst af projektets medlemmer. Der er in-
kluderet videnskabelige artikler, hvor fokus er på frafald (attrition) og fastholdelse (retenti-
on) af studerende i mellemlange og videregående uddannelser. 
Herefter er data fra abstrakts og artikler sorteret i temaer. Der blev i dette studie på for-
hånd valgt to overordnede temaer frafald og fastholdelse. I frafaldskategorien beskrives 
hvilke uddannelsesmæssige og personlige faktorer, der disponerer for frafald. Endvidere 
beskrives minoritetsgrupper som én gruppe, der samlet (men en meget forskellig grup-
pe)har et stort frafald. I fastholdelseskategorien er der tilvejebragt viden om hvordan for-
skellig former for støtte kan være fastholdende for de studerende. Det drejer sig om stu-
diestedets åbenhed og tilgængelighed, biblioteksservice, it-support, akademisk rådgiv-
ning, psykosocial rådgivning, mentor, tutor og peers ordninger, feedback, studiegrupper, 
emotionel støtte fra familie og venner. Der er tilvejebragt viden om, hvilke tiltag der kan 
fastholde minoritetsgrupper. Udvælgelse af studerende der traditionelt anses for at gen-
nemføre studiet beskrives i en selvstændig kategori. Der afsluttes med viden om frafald 
og fastholdelse af studerende på Webbaseret undervisning.  

2.2 Viden om hvorfor studerende frafalder studier 

Manglende akademiske kompetencer angives som begrundelse for helt op til 62 % af 
de frafaldne studerende (Andrews et al. 2008). Akademiske problemer viser sig ved op-
gaveskrivning og eksamener (Bowden 2008). Kvantitative undersøgelser af sygeplejestu-
derende i Danmark viser, at det største frafald er hos studerende med hf-eksamen, og 
hos studerende med høje og lave eksamenskvotienter. Undersøgelsen viste endvidere, at 
frafaldet er størst blandt studerende med adgangsgivende eksamener, der var under 1 år 
og over 5 år gamle (Gravenhorts, Stigsen 2001). Flere engelsksprogede undersøgelser 
viser de samme mønstre (Pryjmachuk, Easton & Littlewood 2009), (Mulholland et al. 
2008), og viser videre at studerende med lave resultater ved adgangsprøver havde 
større frafaldskvotienter (Stickney 2008), (Butters 2003), (Hinton, Jinks 2009), (Cason et 
al. 2008), (Jackson 2002), (Robbins et al. 2009).  
Første semester/års frafald skyldes endvidere, at de studerende ikke er studieparate, at 
de har konkurrerende opgaver/interesser udenfor studiet, og at de opdager, at de ik-
ke bryder sig om faget (Jeffreys 2007 b), eller at de finder ud af, at de læser det forker-
te fag (Ishitani, DesJardins 2002-2003). Specielt sygeplejestuderende kan i konfrontation 
med sygdom/død, nye kliniksteder, og forventninger i sygehusafdelingen opleve et prak-
sisshock, der kan føre til at de afbryder uddannelsen (Kloster T. 2005). Studier af lærer- 
og sygeplejestuderende viser, at 1. års studerende kan have et mere idyllisk syn på deres 
fag. Praktik i klasserummet eller på sygestuen kan give de studerende et praksisshock, 
der fører til frafald (Grainger, Bolan 2006), (Watson, Johnson & Austin 2004). 
Frafaldsundersøgelser peger også på, at studerende ikke oplever mangfoldighed på 
studiet (Freeman, Hall & Bresciani 2007), at de oplever manglende omsorg fra studie-
stedet (Archer 2003), eller at det sociale liv på studiet ikke har levet op til deres forvent-
ninger (Rhee 2008), (Freeman, Hall & Bresciani 2007), (Wells 2006-2007). 
Personlige årsager angives som begrundelse for 37 % af de frafaldne studerende (An-
drews et al. 2008). Sygdom og personlige kriser påvirker mange afbrydelser.  Her viser 
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undersøgelser at 2 ud af 3 studerende som afbryder pga. sygdom eller personlige kri-
ser, ønsker at starte igen, når livssituationen ændres (Kloster T. 2005). En amerikansk 
spørgeskemaundersøgelse af medicinstuderende, der overvejer at droppe ud af medicin-
studiet, viser, at disse studerende havde symptomer på udbrændthed og depressive 
symptomer (Dyrbye et al. 2010). Stort alkoholforbrug disponerer ligeledes for frafald 
(Martinez, Sher & Wood 2008). 
Undersøgelser viser ligeledes at stress fører til frafald. (Watson et al. 2008), (Andersson 
et al. 2009). Nogen studerende oplever stress fra starten af deres studie (Dyrbye, Thomas 
& Shanafelt 2005). Men stress kan også være relateret til eksamener og andre akademi-
ske krav på studiet (Young 2009). En undersøgelse viste, at meget unge studerende op-
levede meget stress i forbindelse med klinik, måske fordi personalet havde lavere for-
ventninger til unge studerende (Bowden 2008).   
Økonomiske problemer, store økonomiske forpligtelser, arbejdsforpligtelser og 
stort familieansvar er formentlig faktorer, der er forbundet med hinanden, og viser sig at 
være meget disponerende for frafald. (Kloster T. 2005), (Jeffreys 2007), (Ishitani, DesJar-
dins 2002-2003), (Aldridge, Rowley 2001). Endelig er der en gruppe studerende der 
mangler social støtte fx til børnepasning, hvilket også kan føre til frafald (Stickney 
2008), (Jackson 2002), (Butters 2003), (Hinton, Jinks 2009), (Cason et al. 2008). 
Minoritetsfrafald i dette studie omhandler etniske minoriteter i alle uddannelser og mænd 
i sygepleje. De amerikanske artikler fokuserer på fx hispanic og black students, og beskri-
ver at de generelt har lave skolastiske evner og sygeplejeevner (eller andre omsorg-
sevner), se fx (Newton, Moore 2009a). Tosprogethed eller engelsk som andetsprog øger 
risikoen for frafald (Andrews 2004), (Porter 2008).  
En undersøgelse viste, at minoritets-studerende havde en lavere følelse af personlig 
realisering, selvrealisation og dårligere livskvalitet end andre studerende, hvilket di-
sponerer for frafald (Andrews et al. 2008), en anden at stress i forholdet mellem stude-
rende og studiested har betydning for frafald (Price 2003). Et studie viste, at også for mi-
noritetsstuderende havde boligforhold, mangel på social support, and manglende 
selvtillid betydning for frafald (Gloria et al. 2005). 
Frafald af mænd i sygeplejestudiet er globalt stort. Et kvalitativt studie viser, at oplevelse 
af isolation, bekymring for at kunne udfylde sygeplejerollen, stereotype kønsrolle 
opfattelser både i sygepleje og i det sociale liv, kan resultere i frafald (Stott 2007), 
(Stott 2004). 

2.3 Viden om hvad der fastholder studerende 

Studerende oplever at studiestedets åbenhed og tilgængelighed med bl.a. lange kontor-
tider med rådgivning, hjælpsomhed og oplevelsen af respekt viser sig at være støttende 
faktorer /fastholdende for de studerende. Her nævnes også adgang til bibliotek og biblio-
teksservice, it-support (Jeffreys 2007). 
Akademisk rådgivning/vejledning kan på forskellig måde være fastholdende. Studiere-
lateret er der viden om, at særlig kontakt eller tæt opfølgning til studerende med højt fra-
vær kan fastholde (Hudson 2005). Studerende, der har svært ved teoritunge fag, og stu-
derende der dumper oplever at fx vejledning i studieteknik og anden akademisk rådgiv-
ning kunne have fastholdt dem (Hauge, Jørgensen 2006), (Tracey 2003). Et studiested har 
testet studerende inden studiestart for at prøve at identificere akademiske vanskeligheder 
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og frafald. De studerende, for hvem man kunne forudse vanskeligheder, blev kun betinget 
optaget. Disse studerende skulle gennemføre et obligatorisk fastholdelsesprogram. 
Programmet bestod dels af ekstra undervisning, og opgaver dels af supervision. Under-
søgelsen viste, at med disse fastholdelsesstrategier gennemførte de studerende i lige så 
høj som de resterende studerende (Symes, Tart & Travis 2005). Et kontrolleret studie vi-
ste, at obligatoriske studiesamtaler, skrivekurser og kurser i studieteknik gjorde, at 
flere studerende gennemførte (Tatem, Payne 2000). Feedback og tidlige tilbagemeldin-
ger har vist sig at være fastholdende for studerende (Tracey 2003), (Burney, Byous 2003). 
Studerende oplever, at psykosocial rådgivning kan bidrage positivt til fastholdelse (Klo-
ster T. 2005).  Sammenlignende undersøgelser viser, at fokusering på studerendes self-
efficacy er fastholdende, idet det viser sig, at studerende der klarer sig akademisk godt, 
også viser sig at have højere self-efficacy end studerende, der har akademiske problemer 
(Hsieh, Sullivan & Guerra 2007), (DeWitz, Woolsey & Walsh 2009).   
Mentor, tutor og peers ordninger reducerer frafald og giver mere tilfredse studerende, men ikke 
specielt højere karakterer (Wright-Harp, Cole 2008), (Sanchez, Bauer & Paronto 2006). iflg. Gyl-
dendals engelsk ordbog er en mentor en mentor/vejleder, en tutor er en universitetslærer, vejleder, 
lærer. Og en peers er en ligemand, fagfælle. Det kan her være studerende på samme eller højere 
niveau. Relationer med peers opleves som motiverende og fastholdende (Archer 2003), (Rudel 
2004). En kontrolleret undersøgelse viser, at studerende der er i risiko for at frafalde på grund af 
manglende akademiske kompetencer (scores ved studiets første tests/prøver) blev parret med en 
peers. Resultatet af dette forsøg viste, at frafaldet faldt fra 12 % til 3 %. Resultatet indikerer, at 
peers havde en signifikant effekt på risiko studerendes akademiske kompetencer og fastholdelse 
(Higgins 2004), (Campbell, Campbell 2007). Kontrollerede forsøg viser også, at studerende i stu-
diegrupper har højere gennemførelsesrater, lavere frafald og er mere tilfredse med deres studie 
(Jeffreys 2001). 
 
I det ovenstående er nævnt de tiltag studiestedet kan iværksætte af fastholdende karak-
ter, men undersøgelser viser også, at meget støttende faktorer for fastholdelse er emoti-
onel støtte fra familie, og venner i og udenfor studiet (Rudel 2004). Hjælp til Børnepas-
ning har vist sig at være fastholdende for studerende (Tracey 2003). 
En undersøgelse viser, at studerende som forlader studiet i første semester, gør det, fordi 
de ikke er parate til studiet, har konkurrerende opgaver uden for studiet eller har udviklet 
en uvilje mod studiet. De beslutter hurtigt, at studiet er uegnet for dem og forlader det. Det 
synes forgæves at forsøge at fastholde disse studerende. De studerende der forlader 
studiet efter andet semester ville fortrække at blive, men begivenheder i deres liv skaber 
sådanne kriser, at de ikke længere kan klare studiet. Disse studerende håber at kunne 
vende tilbage til studiet, og artiklen/undersøgelsen konkluderer, at det kan betale sig at 
gøre noget for at fastholde denne gruppe (Andrew et al. 2008). 
Strategier for fastholdelse af etniske minoriteter i studiet. Dette studie har vist, at te-
maer, der har betydning for fastholdelse og akademisk succes i studiet, er, at studiestedet 
er tilgængeligt på alle tidspunkter, at der er villighed, hjælp og opmuntring til stede på 
studiestedet (Leroy 2008), at der er akademisk rådgivning, økonomisk støtte, famili-
emæssig støtte og støtte fra andre etniske minoriteter har betydning for fastholdelse 
og gennemførelse af studiet (Taxis 2003). IT-baserede redskaber til studerende, der er i 
risiko for at frafalde pga. mangel på akademiske evner, er fastholdende (Kinser 2004). 
Omsorgsadfærd og kulturel påvirkning kan tilvejebringes til minoritetsstuderende gennem 
rollemodeller, mentorordninger, og andre socialiseringsprocesser. Konstant påvirkning 
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fra studiestedet kan give minoritetsstuderende kompetencer indenfor omsorg og fastholde 
dem på studiet (McManemy 2002.). Interventioner i form af sprogundervisning, og per-
sonlig rådgivning fører til fastholdelse (Brown 2008). 
Strategier for fastholdelse af mænd i sygeplejestudiet. Mænd i sygepleje pointerer en 
præference for mere tekniske aspekter (fx kardiologi, operationssygepleje) i sygeplejen, 
som kan henvise til eventuelle fastholdelsestiltag (Stott 2007). 

2.4 Rekruttering/udvælgelse af studerende  

Fastholdelsestiltag/tiltag mod frafald peger mod udvælgelse af studerende. Dette kan gø-
res på flere måder. Nogle uddannelsessteder har ud fra frafaldsanalyser udarbejdet stu-
denterprofiler på studerende der gennemfører studiet. Undersøgelser viser, at studerende 
dimitteret til tiden har betydeligt bedre resultater ved optagelsesprøver end studerende, 
der ikke dimitterede til tiden.  Her konkluderes det, at optagelsesprøver kan reducere fra-
fald ved at udelukke ansøgere, der ikke har de for studiets efterspurgte kompetencer 
(Beier et al. 2010), (Ellis 2006). Flere undersøgelser af mange slags studerende viser, at 
optagelsesprøver reducerer frafaldet (se (Borleffs, Kuks & Cohen-Schotanus 2009), 
(Newton, Moore 2009b), (Naylor, Reisch & Valentine 2008)). En undersøgelse af fysiote-
rapi-uddannelse i Australien viste, at adgangs – og optagelsesprøver reducerede frafal-
det fra 25 % til 5 % (McMeeken et al. 2008). 
Flere undersøgelser og rapporter af sygeplejestuderende viser en studenterprofil af en 
typisk kvinde i tyverne, dansk/engelsk statsborger, optaget på første prioritet. Hun har en 
god adgangsgivende eksamen (ikke for god og ikke dårlig) og hun har haft studierelevant 
arbejde i 2 til 3 år inden studiestart (Gravenhorts, J. & Stigsen 2001), (Pryjmachuk, Easton 
& Littlewood 2009), (Mulholland et al. 2008). Disse undersøgelser peger direkte mod at 
udvælge studerende, hvis man ønsker at reducere frafald. Men ved udvælgelse opnår 
man ikke mangfoldighed blandt studerende, hvilket kan være et ønske i det multikulturelle 
samfund. Samtidig kan det være et ønske at optage flere og andre studerende ved ar-
bejdskraftmangel (Trice, Foster 2008). 
Betinget optagelser på studiet ved manglende kompetencer og obligatoriske fasthol-
delsesprogrammer kan føre til højere grad af gennemførelse (Symes, Tart & Travis 
2005). 

2.5 Webbaseret undervisning 

Webbaseret undervisning har store frafaldsrater (Kinghorn 2005). Undersøgelser viser ik-
ke overraskende, at de studerendes tilfredshed med e-learning har betydning for frafald. 
De studerende, der frafalder, peger på lav tilfredshed med web studiet, de studerende der 
gennemfører, peger på stor tilfredshed med web-studiet (Levy 2007). Tilfredshed med 
studiet gengives i flere studier, som noget der undervejs skal undersøges og samles op 
på (Chen, Jang 2010). Manglende motivation (Paas et al. 2002-2003), tekniske proble-
mer, manglende it kompetencer, arbejdspres uden for studiet og mangel på tid er dispo-
nerende faktorer for frafald (Packham et al. 2004). Undersøgelser peger på identificering 
af risikostuderende og fokusering på deres behov øger sandsynligheden for gennemførel-
se at web-baseret studier (Lykourentou et al. 2009). At teste de studerendes viden om de 
anvendte softwareprogrammer inden studiestart øger ligeledes sandsynligheden for gen-
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nemførelse (Rolfe 2007). Den succesfulde e-learner (studenterprofil) er typisk en kvinde, 
uden højere uddannelse, selvstændig og mellem 31 og 50 år gammel (Packham et al. 
2004), (Horiuchi et al. 2009). 

3. Gruppeinterview med dimittender fra sygeplejer-
skeuddannelsen - om fastholdelse 

3.1 Metode 

Det overordnede formål med interviewet er at få indblik i, hvad der af de studerende ople-
ves som kvalitet i sygeplejeuddannelsen, for på sigt at medvirke til at et højere antal af 
studerende gennemfører studiet. Formålet er således at inddrage de studerendes per-
spektiv på hvad der opleves som en god sygeplejeuddannelse. Metodevalget i denne un-
dersøgelse har dermed været styret af, et ønske om indblik i den enkeltes studerendes 
oplevelser, samt erfaringer omkring det at være studerende på sygeplejerskeuddannelsen 
Metropol. Det er således et ønske om at være åben overfor det, som er af betydning for 
den enkeltes oplevelser omkring det at være studerende.  
Metodevalget er funderet i, at interviewet kan åbne for divergerende og nuancerede for-
tællinger om uddannelsen og det at være studerende på uddannelsen. Det kvalitative in-
terview er velegnet til at ”udfolde mangefacetterede og ofte modsætningsfyldte italesæt-
telser af erfaring, oplevelser, orienterings- og tolkningsrammer”2. Ønsket om åbenhed og 
muligheden for uddybning og dialog betyder at interview som metode har været den mest 
velegnede. For at åbne feltet op, er kunsten at prioritere dialog, refleksivitet og kreativitet i 
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af interviewet3 ved sensitivt og fleksibelt at forfølge 
de spor, retninger og signaler, der træder frem i interviewet4. 
Der er to afsæt for det fokus som anlægges under interviewet og således de hoved-
spørgsmål som stilles til deltagerne. Det ene er fund i litteraturstudiet og det andet er svar 
på et spørgsmål i den allerede igangværende dimittendundersøgelse – udformet som et 
narrativt spørgsmål:  
”Hvis du skulle fortælle dine venner om din uddannelse til sygeplejerske, hvilke oplevelser 
ville du så fremhæve som dem, der har haft størst betydning for at du gennemførte ud-
dannelsen?”. 
Data som er fremkommet via dette narrative spørgsmål grupperes i temaerne støtte og 
motivation. Ud fra disse overordnede temaer stilles 8 hovedspørgsmål5.  
 I alt 209 dimittender har modtaget det elektroniske spørgeskema - 77 studerende har 
svaret. (Svarprocent 36,84 %). 
 Fire dimittender møder op for at deltage i et gruppeinterview som har en varighed af ca. 
to timer, hvor to interviewere fungerer som facilitatorer for udfoldelse af de 8 hoved-
spørgsmål. 
Efter flere gennemlæsninger af gruppeinterviewet sorteres tekstbidder i tematiske over-
skrifter, som udspringer af det empiriske materiale, og fremstår som betydningsfuld for 

                                                      
2 Søndergaard, 2000b:4. 
3 Søndergaard, 2002b. 
4 Staunæs & Søndergaard, 2005. 
5 Se bilag 
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fastholdelse. Dog stadig inddelt i hvem af interviewpersonerne der fortæller. Dette gøres 
for at skabe overblik og struktur og for at kunne belyse om der er diversitet i de forskellige 
fortællinger. Disse temaer udgør:    

� Studerendes kompetencer som indeholder undertemaerne: Praktiske kompeten-
cer versus akademiske kompetencer, karrieremuligheder og sygeplejefaglighed. 

� Vejleder - og underviserkompetencer 
� Studiemiljø som indeholder undertemaerne: Studiekammeraterne, fysiske ram-

mer. 
 

Udvalgte citater er i nedenstående fund sammendraget og fremhæver derved nogle gen-
tagelser, nogle mønstre i den enkelte interviewpersons fortællinger om studerendes - og 
vejleder / underviser kompetencer.  Ud af disse sammenhænge trækkes et betydningsfuld 
tema ud om studiemiljø som fremstår væsentlige for fastholdelse og som går på tværs af 
interviewpersonernes fortællinger.  

3.2 Sammendrag af interviewfund 

I første afsnit træder nogle meget forskelligartede fortællinger frem, som får betyd-
ning for interviewpersonernes forståelse af hvad sygeplejefaglighed består af og 
om de har været bevidste, om de karrieremuligheder der er indenfor sygeplejens 
virksomhedsfelt.  Disse forståelser får betydning for, hvad interviewpersonerne 
vægter i uddannelsen i forhold til praktiske - og akademiske kompetencer. Sygeple-
jefagligheden bliver til noget forskelligt afhængig af, hvem som italesætter det. For-
skelligartetheden er her ikke afhængig af kategorier som etnicitet og alder, men 
fremtræder som funderet i hvad der motiverede den studerende indledningsvis for 
studiet. Differentieringen i fortællingerne bliver betydningsfuld og væsentlig for 
projektet i den forstand at projektet inddrager viden om fastholdelse og frafald, vi-
den som bliver og er generaliserbar. Interviewets bidrag er en nuancering af denne 
generalisering. De studerende er ikke en homogen gruppe og derfor vil de i et fast-
holdelses øjemed også have forskellige behov. 

3.3 Studerendes kompetencer 

Vibeke har, som noget der adskiller hende fra de andre, ikke valgt uddannelsen fordi hun 
vil ud og praktisere sygepleje. Hun har derimod valgt uddannelsen, fordi hun synes det er 
en spændende uddannelse. Hun vil meget gerne læse videre og forske i sygeplejen.  
Vibeke: ”… taget sygeplejerskeuddannelsen fordi det var en spændende uddannelse. Jeg 
har aldrig haft det mål, at jeg skal ud at være sygeplejerske … Jeg vil meget gerne læse 
videre og forske i sygeplejen”. 
Derfor er det også forståeligt at karrieredagen var særligt inspirerende for hende, hvor de 
mange forskellige karrieremuligheder åbnede sig. 
Vibeke: ”Vi havde en karrieredag på skolen og det synes jeg var meget inspirerende …”. 
Vibekes motivation for sygeplejeuddannelsen – at hun gerne vil læse videre og forske i 
sygepleje - får betydning for hvordan hun forstår sygeplejefaglighed. 
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Vibeke: ”… den der undervisning der bliver talt ned … det er jeg meget modstander af… 
det kan godt være at man mister flere hvis man sætter fagligheden op men måske er det 
fint nok..”. 
Vibeke mener at fagligheden bør sættes op og hermed mener Vibeke, at kravene i under-
visningen og til eksamen er for lave. Faglighed betydningssættes således som akademi-
ske kompetencer. 
Vibeke: ”… Jeg er stor fortaler for at få gang i at få læst noget mere. Det behøver ikke væ-
re så let og man behøver ikke at blive holdt i hånden igennem de 3½ år … jeg synes, det 
er vigtigt at have en så bred viden …”.  
Man skal have sin faglighed bag sig, hvilket for hende er teoretisk bred viden. 
Mettes fortællinger omkring sygeplejeuddannelsen og syn på sygeplejerskers virksom-
hedsfelt er meget forskellig fra Vibekes fortællinger, derved bliver forståelsen af hvad sy-
geplejefaglighed består af også meget forskellig fra Vibekes forståelse. Mette mener ikke 
at kravene til eksamenerne er ikke for lave, at være en god sygeplejerske handler ikke om 
at være boglig, men at man har empati, forståelse og værdierne i orden. Hvilket betyd-
ningssættes i Mettes forståelse som sygeplejefaglighed. 
Mette: ”… altså hvis du har værdierne, forståelsen, at man har empati, så er alt det uden-
ads-lære som vi bliver proppet med, det er jo ikke det der er det vigtige. Så jeg synes ikke 
at kravene har været for lave, for man behøver ikke være så boglig for at være sygeple-
jerske”. 
Mette har ikke været opmærksom på at sygeplejevirksomhed er bredere end en basissy-
geplejerske.  
Interviewer: ”Har I været opmærksomme på de karrieremuligheder der er som sygeplejer-
ske?”. 
Mette og Fatma: ”Overhovedet ikke…”. 
I forlængelse af Mettes forståelse af sygeplejefaglighed bliver det mere forståeligt at hun 
ikke har brugt mere end ca. 20 timer om ugen på studiet, til trods for at uddannelsen er til-
rettelagt med en studieindsats der svarer til ca. 40 timer. I hendes perspektiv er det ikke 
de akademiske kompetencer, som gør en god sygeplejerske.  
Interviewer: ”Så det har været fire dage om ugen, med en studiedag, så sådan ca. 20 ti-
mer?”. 
(Mette nikker). 
Mette er enig med Pernille og Fatma om at ens læretid først starter når man er færdig 
med studiet - bare man sådan nogenlunde kan følge med. 
Pernille: "Det sådan rigtige sygeplejefaglige det prøver man ikke rigtig af før man er fær-
dig". 
Fatma: ”Ja … bare man kan følge sådan nogenlunde med..”. 
Mette: ”Det jeg tror også”.  
Fatma tilskriver sygeplejefaglighed som noget andet end Mette og Vibeke, selvom hun li-
gesom Mette også mener, at læretiden først starter efter uddannelsen og at hun som Met-
te ikke har været opmærksom på karrieremulighederne. I Fatmas fortællinger er sygeple-
jefaglige ikke det medmenneskelige som empati og ikke de akademiske kompetencer, 
men det tekniske og det praktiske - det at kunne måle blodtryk osv.  
Fatma: ” … jeg er sådan meget teknisk … det der med mennesker det lå meget fjern fra 
mig. Men man skal som sygeplejerske også være meget teknisk”.  
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Fatma mener, at det er begrænset hvad hun bruger af den teoretiske undervisning, hun 
beskriver, at virkeligheden er noget andet. 
Fatma: ”… det vi har fået af teoretisk undervisning, det er der nok i baggrunden, men det 
er ikke noget, sådan rigtig, at vi får lov at bruge pga. situationen, hvor vi har mange opga-
ver og få hænder jo, ik. Så er der nogen andre ting vi fokusere på som det faglige, og pa-
tientens blodtryk, det er meget de praktiske ting”. 
Det er i dette perspektiv at det, som hos Mette, bliver mere forståeligt at de akademiske 
kompetencer nedvurderes.  
Fatma: ”Har det gjort en forskel om jeg har brugt 40 timer eller om jeg har brugt 20 timer? 
Nej, for når jeg har mit eksamensbevis som sygeplejerske så er det først der min rigtige 
læretid starter…”. 
Fatma har en oplevelse af sygeplejefaglighed som det tekniske og det praktiske. Hun er 
desuden ikke klar over, hvilke karrieremuligheder der er. Måske således bliver uddannel-
sen meget diffus for hende. 
Fatma: ”Jeg synes det er en meget diffus uddannelse, det er først nu efter jeg er færdig 
og har fået arbejde, at jeg forstår hvad en sygeplejerske er". 
Pernille havde også svært ved, at finde ud af hvad sygeplejerskernes virksomhedsfelt be-
stod af og det til trods for at hun var opmærksom på karrieremuligheder.  
Pernille: ”… altså hvis ikke jeg havde haft mit vikararbejde, så ved jeg ikke hvor glad, jeg 
ville have været for mit studie … jeg savnede simpelthen at kunne prøve det der af… hvor 
det ville havde været svært for mig bare på studiet at finde ud af, hvad er det egentligt 
man skal stå for”. 
Spørgsmålet er om Pernille blot have viden om at hun kunne læse videre indenfor sund-
heds it, eller om hun havde viden om den brede vifte af karrieremuligheder sygeplejersker 
har? 
Pernille: ”… jeg ville egentligt arbejde med sundheds it …”. 
Pernille har en sygeplejefaglig forståelse som synes at gå på tværs af henholdsvis Vibe-
kes, Mettes og Fatmas forståelser af sygeplejefaglighed. Til trods for at Pernille som ud-
gangspunkt var motiveret for sygeplejeuddannelsen for at læse videre, ser hun sygepleje-
faglighed som snævret forbundet med en basissygeplejerskes virksomhedsfelt. 
Pernille: ”… den der meget pragmatiske holdning til tingene … som er meget typisk for en 
sygeplejerske, de har sans for detaljen og meget praksisorienteret … det synes jeg var 
død godt gået”. 
Den typiske sygeplejerske er meget praksisorienteret og har sans for detaljer. Pernille si-
ger i sammenhæng med dette. 
Pernille: ”Det sådan rigtige sygeplejefaglige, det prøver man ikke rigtig af før man er fær-
dig”. 
Måske derfor har hun i perioder næsten ikke brugt noget tid på studiet, men har arbejdet. 
Pernille: ”Altså i nogle perioder har jeg brugt så lidt så muligt og så i andre perioder, der 
kunne jeg sidde en hel weekend og så bare fordybe mig, så det er blevet passet ind i mit 
liv”. 
I beskrivelserne træder divergerende fortællinger frem omkring sygeplejefaglighed 
som får betydning for hvad interviewpersonerne vægter i uddannelsen, og dermed 
også hvad der kan virke fastholdende. For de personer som vægter praksiskompe-
tencer kan tilegnelse af akademiske kompetencer virke meningsløs, og for den per-
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son som vægter akademiske kompetencer i uddannelsen kan et oplevet lavt aka-
demisk niveau synes frustrerende.   
I forlængelse af disse divergerende fortællinger om sygeplejefaglighed betydningssættes 
forståelsen af ´den gode vejleder´ og ´den gode underviser´. 

3.4 Vejleder - og underviserkompetencer 

Mette og Fatma taler udelukkende om vejledere i praksis og skal tilskyndes til at forholde 
sig til vejlederne på skolen. De fortæller at den gode vejleder i klinikken er en som kan ta-
ge udgangspunkt i deres behov og giver støtte. 
Mette: ”… Det er en som møder en der hvor man er …”. 
Fatma: ”… Er opmærksom på at jeg er her … og er der når jeg har brug for støtte …”.   
Hvor Vibeke taler om vejledere på skolen og hendes behov i forhold til en vejleder er at 
blive inspireret og at der stilles krav. 
Vibeke: ”… jeg havde en fantastisk vejleder under min bachelor og hun stillede en masse 
krav til mig … det inspirerede mig meget … hun kom med en masse gode ideer, hvad 
med at prøve det her eller det her?”. 
´Den gode underviser´ italesættes også i forlængelse af de divergerende fortællinger om 
sygeplejefaglighed.  
Således bliver `den gode underviser` for Mette èn som tager udgangspunkt i hendes be-
hov, italesat som ´at være opmærksom på den enkelte´ studerende. 
Mette: " … at de kan graduere i hvordan de underviser og på den måde være opmærk-
som på den enkelte …". 
Pernille italesætter ´den gode underviser´ som én der gør undervisningen forståeligt bl.a. 
ved at eksemplificere med dagligdagsepisoder. 
Pernille: " … en der er rigtig dygtig til at lære fra sig så man kan forstå det … at de kan 
anvende dagligdagseksempler som gør at det bliver meget nemmere at forstå … Det er 
vigtigt de kan bringe det på et niveau hvor alle kan forstå det …". 
Det at kunne bringe det på et niveau hvor alle kan forstå det, synes Fatma også at betyd-
ningssætte, via italesættelsen "at kunne fange alle".  
Fatma: " … vigtigt at hun kan sit fag og kan fange alle".  
Vibeke taler ikke om at undervisningen skal være forståeligt for alle. Vibeke har ikke be-
hov for repetition af det læste materiale i forbindelse med undervisningen, men at `den 
gode underviser` inddrager noget nyt og nutidigt, og tør stille krav og inddrage de stude-
rende. 
Vibeke: " … At underviserne er up to date, at de tør fremdrage noget nutidigt … at de tør 
bruge os studerende og inddrage os mere … det man havde læst var det samme som det 
man fik undervisning i, det blev nærmest læst op igen og det er ikke smadder motiverende 
… og stiller krav til de studerende". 
De divergerende fortællinger om sygeplejefaglighed får, som ovenstående eksem-
plificer, således også betydning for hvad disse tidligere studerende fortæller frem 
som `den gode underviser og vejleder`. Vibeke forholder sig spontant til vejledere 
på skolen og fremhæver her `den gode underviser og vejleder` som nogen der in-
spirerer, stiller krav og inddrager de studerende. Hvor Mette og Fatma spontant 
forholder sig til vejledere i klinikken og beskriver disse og undervisere som nogen 
der sikrer sig at alle har forstået emnet ved bl.a. at graduere undervisningen i for-
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hold til den enkelte. Hvor Vibeke i højere grad vægter: "… det kan godt være at man 
mister flere hvis man sætter fagligheden op, men måske er det fint nok ...”. (se tidli-
gere citat). Synes det for Pernille og Fatma at være væsentligt at fange alle de stu-
derende, som kan betyde at niveauet sættes ned.  
I gennemlæsning af interviewene træder temaer frem som fremstår betydningsfulde for 
fastholdelse på tværs af det empiriske materiale. Uddragene er således hentet fra forskel-
lige dele af interviewet. 
Et særligt væsentligt undertema indenfor studiemiljø er studiekammeraterne. 

3.5 Studiemiljø 

Interview personerne kommer spontant ind på hvordan det sociale netværk har betydning 
for studiemiljøet og for at de har kunnet gennemføre studiet. Flere mener det er væsentligt 
at kunne tale med nogle som er længere i uddannelsen. 
Interviewer: ”Hvordan oplever I et godt studiemiljø. Hvad er det som kendertegner et godt 
studiemiljø?”. 
Mette: "At man har et netværk, at man har noget socialt … at man har nogle som man kan 
snakke skolerelevant med". 
Pernille: ”Jeg synes faktisk også at jeg havde glæde af at kende nogen som var længere 
fremme …”.   
Interviewpersonerne skulle tilskyndes til at rammerne kunne have en betydning for stu-
diemiljøet. Og her synes det at være afgørende, at de som studerende kunne koncentrere 
sig om de opgaver de havde.  
Pernille: ” … det betyder meget, at man sad der og så trak det ind af vinduerne … og det 
der med at man skulle farer rundt på alle gangene for at finde en kopimaskine der virkede, 
altså bare det at tingene virker. Det gjorde at man kunne koncentrere sig om det man var 
der for”. 
Fatma: ”Ja og at der er plads …”.   
Pernille: ”… at materialet er tilgængeligt for de studerende …”. 
Det at kunne tale med medstuderende får desuden stor betydning i klinikkerne som 
kan virke voldsom og frustrerende. 
Vibeke: ”Man har været udsat for mange ting i praktikken, hvor man tænker hold da op, 
men der har jeg brugt mine venner fra sygeplejeskolen … Der har man ikke kunnet bruge 
familien særligt meget, eller de venner som læste noget andet, for de kunne ikke rigtigt 
forstå det”. 
Pernille: ”… jeg har simpelthen tudet overfor min vejleder, fordi jeg synes at anæstesilæ-
gerne var så modbydelige … Så sådan nogen ting kan være stressende og frustrerende”. 
Interviewpersonerne påpeger, at refleksionsøvelser kan være et forum hvor man kan få 
støtte til at bearbejde disse oplevelser. 
Vibeke: ”… klinikker hvor man har siddet sammen med sine kliniske vejledere og hvor de 
har taget noget op, og hvor man har siddet og snakket om det, det har også været rigtigt 
godt”. 
Pernille: ”Ja en refleksionsøvelse, det synes jeg også har været godt”. 
Familie og venners (udenfor skolen) støtte betyder mindre og kun dem med mand og børn 
tillagde det nogen betydning overhovedet, hvorimod studiekammeraterne er særdeles be-
tydningsfulde for dem alle. 
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Pernille: ”Det netværk som man havde på skolen det betød mere end familien … man 
havde virkelig brug for at der var nogle studiekammerater der kunne samle ind til en og 
sige nu er der blevet sagt noget om det osv. Det var dem som man lænede sig op af". 
I forbindelse med meget arbejde og forpligtelser andet steds, kom interviewpersonerne 
igen spontant ind på netværket på skolen som væsentligt for at kunne gennemføre studi-
et. Også mere væsentligt end vejleder og underviser. 
Interviewer: ” Det I siger det er at det er de studerende og deres støtte der er vigtig og at 
det er vigtigere end underviser og vejleder?”. 
Vibeke: ”Ja i sidste ende, hvis man skal tænke fastholdelse, at blive på studiet, så tror jeg 
at det er det der har betydet noget. Det har betydet mest for mig”. 
Nogen fremhæver udvalg og fredagsbar, som et væsentligt forum at møde kammerater 
andre fremhæver studiegrupper. Studiegrupperne kan opleves problematiske hvis ambiti-
onsniveauet ikke er det samme. Rusturen fremhæves også som et sted at møde såvel 
ældre studerende som studerende på samme årgang, men de studerende som alders-
mæssigt er ældre, fravælger dette tilbud. 
Mette: " … rusturen, der lærte man også folk der var ældre, både aldersmæssigt men og-
så at de var længere i uddannelsen …". 
Pernille: ”Det som jeg synes var problemet med rusturen, det var at når man først er dob-
belt så gammel som dem som man er i klasse med, så bliver det lige pludseligt problema-
tisk at deltage på en rustur …”. 
Fatma: ”Jeg valgte også rusturen fra pga. det med alderen. Det som jeg synes er både 
godt og dårligt, det er det der med at blive sat i grupper med nogen helt fremmede. F.eks. 
når man skulle lave gruppeopgaver, nogen gange kan det godt være en fordel at være 
sammen med nogen som er mere fokuseret og som er mere interesseret og kommer vel-
forberedt … Ja der er i hvert fald nogen som jeg tænker, dem skal jeg ikke være sammen 
med igen”.  
Vibeke: ”… men det der sådan rent fastholdelsesmæssigt var et godt studiemiljø for mig, 
det var helt sikkert alle de udvalg der var og som jeg deltog meget i, jeg var både med i 
Fredagsbaren og de studerendes Råd. Derigennem lærte jeg studerende at kende fra an-
dre semestre, det synes jeg også betød rigtigt meget”.  
Det er gennemgående for temaet om studiemiljø, at de gode relationer til studiekammer-
terne er væsentlige. De fysiske rammer betyder langt mindre for studiemiljøet og familien 
og vennerne udenfor skolen er nærmest ubetydelige. Interviewpersonerne har selv nogle 
bud på i hvilket fora disse relationer kan skabes. Her synes de alle at bevæge sig indenfor 
tilbud som allerede er eksisterende. 

3.6 Opsamling interview 

I gennem interviewet træder der nogle meget forskelligartede fortællinger frem som får be-
tydning for interviewpersonernes forståelse af hvad sygeplejefaglighed består af. Disse 
forståelser får betydning for hvad interviewpersonerne vægter i uddannelsen i forhold til 
praktiske - og akademiske kompetencer. Fortællingerne omkring sygeplejefaglighed for 
desuden betydning for om de har været bevidste om de karrieremuligheder der er inden-
for sygeplejens virksomhedsfelt. Flere af de studerende beskriver således hvordan studiet 
kan opleves diffus og at de ikke var bevidste om hvad sygeplejeerhvervet indbefattede før 
de var færdige med uddannelsen.  Ovenstående peger på et behov for en tydeligere stu-
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dieprofil, hvor det synliggøres hvad studiet indeholder, hvad institutionen forventer af den 
studerende og hvad professionen retter sig imod.  
De divergerende fortællinger om sygeplejefaglighed får også betydning for hvad disse tid-
ligere studerende fortæller frem som `den gode underviser og vejleder`. Det er således 
forskelligt hvad som beskrives som `den gode underviser og vejleder`.  Dette peger på 
undervisningsdifferentiering, hvor underviser og vejleder kan identificere den studerendes 
særlige behov. De studerende er ikke en homogen gruppe og derfor vil de i et fastholdel-
ses øjemed også have forskellige behov. 
Fortællingerne om studiemiljøet peger på det væsentlige i et fastholdelsesøjemed, at ska-
be nogle rammer hvor relationsdannelser mellem de studerende er mulig, men som oven-
stående indikere også mellem underviser / vejleder og de studerende.  

4. Vurdering af eksisterende fastholdelsestiltag for 
på sygeplejerskeuddannelsen Tagensvej og Tur-
kisvej 
Vi har beskrevet alle eksisterende fastholdelsestiltag på sygeplejerskeuddannelsen Ta-
gensvej og Turkisvej i forhold til type, målgruppe, metode og evaluering (se bilag 1 + 2). 
Fælles kendetegn var at der var meget få af tiltagene som vi har kunnet fremskaffe doku-
mentation og systematiske evalueringer fra. Med baggrund i ny viden fra litteraturstudiet 
samt støtte fra interviewundersøgelsen har vi foretaget en vurdering af samtlige tiltag og 
kan anbefale at følgende af de eksisterende fastholdelsestiltag fortsætter:   
 

• Klyngeundervisning. Undervisning af studerende i mindre grupper (max. 10) og 
2 undervisere med forskellige fagområder.  

 
• Kurser i skriftlig formidling primært rettet større skriftlige opgaver i uddannelsen, 

men også med mulighed for individuel vejledning i forhold særlige problemstillin-
ger. 

 
• Målrettet sprogundervisning til studerende anden etnisk baggrund - dansk 

som 2. sprog og som samtidig følger en klasse. Før har der eksisteret et generelt 
tilbud til alle studerende om at blive testet i dansk/matematik for så efterfølgende 
at blive tilbudt et kursusforløb, hvilket meget få mødte op til. 
 

• Tiltag rettet studerende med særlige behov. Udvikling af akademiske kompe-
tencer: Studieteknik, eksamenstræning, fleksible studieforløb (skåneforløb),    

 
• Faglige eftermiddage. Arrangementer på skolen rettet mod socialt formål (relati-

oner mellem studerende på alle moduler) og med fagligt indhold.  
 

• Karrieredag. For mange studerende i uddannelsen er karrieremulighederne en 
motivationsfaktor. Det er også en mulighed for at møde andre studerende om et 
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fælles fagligt indhold. 
 

• Pædagogiske tilbud og indsatser i forhold til fag/som synes svære eller teoritunge 
 

5. Udvikling og afprøvning af nyt fastholdelsestil-
tag: Faciliterende studiegrupper (FSG) 
Gennem litteraturstudiet har vi fundet, at studiemiljøet, herunder kontakten til medstude-
rende, er en vigtig faktor for fastholdelse af studerende, hvilket understøttes i vores grup-
peinterview, hvor det fremkom, at peers/studiekammerater er vigtigste enkelt faktor og 
specielt motiverende og væsentlig for at fortsætte og gennemføre uddannelsen. Fra et 
studenterperspektiv fremhæves manglende akademiske kompetencer – specielt mang-
lende evne til at strukturere eget studieliv - som største årsag (62 %) til frafald.  
På baggrund af disse fund har vi, inspireret af projekt på DPU (Ravn et al. 2009), udviklet 
og afprøvet et tiltag: Faciliterende studiegrupper (FSG) på modul 3 (teorimodul) i en klas-
se i efteråret 2010 med de andre klasser som kontrolgruppe 

5.1Formål 

Formålet med dette tiltag er:  
At styrke de studerendes kompetencer indenfor samarbejde og deltagerinvolvering som 
kan bidrage til et udfordrende og inddragende studiemiljø, hvor de studerende udbygger 
deres tilknytning til hinanden og uddannelsen.  
At styrke de studerendes kompetencer til at arbejde struktureret i studiegrupperne for at 
fremme et højere fagligt udbytte.  
At der fremkommer viden om at facilitere studiegrupper, der kan anvendes i anbefalinger 
for fremtidige indsatser og kan afstedkomme nye fastholdelsestiltag.  
Projektet vil samlet rette sig mod Metropols strategi om at arbejde med at udvikle et ud-
dannelses- og studiemiljø, hvor flest mulig gennemfører studierne samt understøtte stra-
tegiens intentioner om, et udfordrende og inddragende studiemiljø med undervisning af 
høj kvalitet til flest mulige. De aktuelle besparelser på professionshøjskolerne har allerede 
og vil også i fremtiden reducere i den tid, de studerende har undervisning/vejledning med 
en underviser på uddannelsesinstitutionen. De studerende skal dermed i endnu højere 
grad strukturere deres studie selv. At uddanne studerende til facilitering i studiegrupperne 
kan medvirke til at give dem et styringsredskab, så arbejdet/læsningen bliver mere struk-
tureret og føles mere relevant og kan dermed imødekomme behovet for et mere strukture-
ret selvstudie. 
5.2 Faciliterende studiegrupper (FSG) består af: 

1. Introduktion til faciliterende læreprocesser for de studerende 
2. Studerende møder i studiegrupper (FSG) 1 lektion før undervisningen og fællesfo-

relæsningerne i sygeplejetemaerne. Her bearbejdes udvalgt pensum ud fra studie-
spørgsmål som forberedelse til den aktuelle undervisning/forelæsning. 
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Studerende er på skift facilitator som fører gruppen gennem processen: Individuel, 
par/trio, gruppe med aktiviteter og strukturer inspireret af cooperative learning (Ka-
gan 2006).  

  Projektdeltager/underviser er til stede for spørgsmål/afklaring m.m.  
 

3. Evaluering.  
Midtvejs og til slut vil de deltagende studerende blive bedt om at evaluere de facili-
terende studiegrupper og underviserne på modulet vil blive interviewet for at af-
dække forandringer, forskelle, engagement hos de studerende. Vi vil løbende måle 
på fremmøde og sammenligne med fremmøde i de øvrige 2 klasser, aflevering af 
opgaver og karaktergennemsnit ved eksamen. 
Fokusområder for evalueringen: 
Hvordan påvirker det de studerendes arbejde i gruppen, at de skal arbejde ud fra 
fastlagte strukturer, at de skiftes til som facilitator at have ansvar for at styre forlø-
bet, FSG som forberedelse til undervisningen og betydning for gruppeproces. 
Undersøgelse og evaluering af hvilke barrierer, der er for anvendelse af metoder-
ne Fx Skolekulturelle, pædagogiske, kvalificering af undervisere – herunder vurde-
ring af muligheder for at anvende erfaringer fra projektet i andre sammenhænge. 

 
Da de studerende i modulet forinden har været i klinik, modtog de brev på fronter 14 dage 
før studiestart med invitation til at deltage i projektet startende ved introduktionsdag med 
frokost og eftermiddagskaffe. FSG blev skemalagt som et frivilligt tilbud. Der blev udleve-
ret en mappe til hver studerende med materiale om facilitering, feedback, øvelser til FSG, 
gruppedannelse,   
Underviserne på modulet var alle orienteret om projektet, men var kun inddraget aktivt i 
mindre grad. 

5.3 Evaluering 

Fremmøde til FSG 
Introduktion = 38 
FSG1          = 33 
FSG2          = 14 
FSG3          = 12 
FSG4          =  2 
 
Midtvejs i modulet var fremmødet til FSG faldet drastisk og en umiddelbar tilbagemelding 
på årsagen fra de fremmødte studerende til undervisning var: 
 ”Jeg når ikke at forberede mig” 
”Jeg har jo også et liv ved siden af…” 
”Der er for meget at læse, jeg kan ikke nå at forberede mig…, hvis man også skal have et 
liv…” 
”Jeg kunne ikke finde litteraturen” 
”Har ikke tid/overskud til at gøre noget ekstra….” og ”Orker kun det jeg skal…..” 
”Der sker alt for meget andet i mit liv lige nu…” 
”Der er negativ stemning overfor FSG – som smitter” 
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”Dårligt vejr – sne” 
”Da der var på Campus sidste gang kunne jeg ikke finde rummet!” 
 
 
 
Midtvejsevaluering 
På baggrund af det manglende fremmøde gav det ikke mening at lave en mundtlig evalu-
ering som planlagt og vi valgte derfor at udarbejde et spørgeskema til alle studerende 
som blev udleveret i forbindelse med undervisningen. Vi fik 28 besvarelser og beskriver 
her nogle gennemgående udsagn fra de studerende: 
 
Udbytte af fastlagt struktur i FSG 
De studerende ville gerne have været introduceret til metoden tidligere i uddannelsen 
Når man arbejder efter strukturerne kommer man dybere i teksterne – teksten bliver godt 
gennemarbejdet. 
At arbejde efter strukturen: Individuel, par, gruppe er godt 
Ideen med FSG er god. 
Studiespørgsmål er gode til styring af gruppeproces 
Godt at få talt om spørgsmål – egne oplevelser. Det er det, der er svært - at få koblet eg-
ne oplevelser med teori 
Studerende kunne føle sig usikre på strukturen (ukendt) og formålet/udbyttet. Var I tvivl 
om det var rigtigt hvad de kom frem til. 
 
Udbytte af facilitatorfunktion i FSG 
Det opleves som en meget brugbar funktion 
Er meget udfordrende for dem, der normalt ikke er styrende 
Studerende oplever det svært at træde i karakter som facilitator "at tage ordet" – situatio-
nen er uvant. 
Det skaber struktur og bedre harmoni i gruppen med skiftende lederrolle 
Det er sjovt og lærerigt med facilitator funktion. 
 "Jeg plejer ikke at sige så meget – svært pludselig at skulle styre de andre” 
”Godt med facilitator funktion, der er jo det vi skal ude på afdelingen” 
 
Barrierer studerende 
De studerende kommer for sent – op til 20 minutter, hvilket vanskeliggør facilitators funkti-
on.  
Flere studerende som ikke er forberedt går ikke ind i samarbejdet, småsnakker om andet 
Studerende opfatter FSG som "noget ekstra" et tilbud – noget man ikke behøver (Ikke så 
vigtigt).  
Flere studerende taler om en dårlig stemning i klassen og en dårlig stemning om FSG 
som smitter smitter? 
"Slap holdning" om deltagelse hos medstuderende påvirker meget min motivation til 
fremmøde" 
 
Barrierer i forhold til modul 3 
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De studerende oplever, der generelt er meget litteratur til modul 3 
Der er i forvejen 6 klyngegange og forberedelse til klyngerne i grupper fylder meget 
Nye fag: Sygdomslære og ernæring fylder meget. 
Der er fagområder, der i forvejen er lagt ud til selvstudie – ekstra læsestof. Presset læse-
plan. 
Der er forelæsninger x 2 i forløbet på Campus – nyt. Det var svært at finde lokalerne. 
Alle undervisere er nye og ukendte for de studerende på modul 3 
 
Generelle skolekulturelle barrierer 
Flytning. Uddannelsen er flyttet til nye bygninger. Første møde med det nye sted 
Fusion Turkisvej – Tagensvej august 2010  
Mange nye studerende i klassen på modul 3.  
 
Erfaringer fra underviserne (Interview af 2 undervisere) 
De studerende har fået udleveret opgaverne forinden + fordeling af facilitatorfunktionen. 
De går i gang med det samme - alle grupperne arbejder 5 minutter inde i timen konstruk-
tivt med opgaverne. 
 
Studerende er meget aktive i samarbejdet når de er kommet i gang. 
Mange studerende er aktive i den efterfølgende undervisning 
 
Erfaringer fra planlægningen af FSG 
Vi har været for tidspositive omkring opgaverne. Der er aldrig 45 minutter i en lektion – in-
den man kommer i gang går der let 5 minutter. 
Nogle opgaver tager længere tid – nogle opgaver måske for ambitiøse?  
FSG ligger som noget ekstra udenfor skema. Signal: Det er ikke vigtigt…?  
Facilitatorfunktionen gøres mere enkel og tydeligere/mere konkret fra starten 
Underviserne på modulet inddrages meget mere aktivt i planlægning og afvikling af FSG  
 
På baggrund af det lave fremmøde og den "negative stemning" valgte vi at lukke 
projektet. 

5.4 Opsamling 

Det svigtende fremmøde og for andre studerende ofte sene fremmøde (FSG altid i 1. lek-
tion) udgør et generelt problem for udførelsen af FSG.  Det gjorde, at man måtte tænke 
nye gruppefordelinger og ændre i strukturerne, hvilket lægger begrænsninger på, hvor gli-
dende man kan komme i gang med arbejdet og med irritation over spildtid til følge. Det 
gør det vanskeligt at udvikle fælles erfaring i grupperne med systematik i brug af struktu-
rerne.  
FSG var tænkt som et tilbud, som også kunne være en hjælp i forberedelsen til undervis-
ningen. At mødes i en lille gruppe gjorde at man ikke kunne gemme sig og føltes i stedet 
mere forpligtende for de studerende, hvilket gjorde at studerende som ikke havde forbe-
redt sig blev hjemme – for at forberede sig?  
I projektgruppen havde vi valgt allerede at etablere grupperne på forhånd så de blev bredt 
sammensat af studerende der tidligere havde arbejdet sammen og nye for at undgå grup-
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pering af fagligt "stærke" og "svage". Studerende anbefaler, og mange påpeger det som 
vigtigt for deltagelse, at de selv må vælge grupper – måske fortsætte i allerede etablerede 
studiegrupper. 
 
I evalueringen og udsagnene fra de studerende kommer de nye fysiske rammer og fusio-
nen af sygeplejerskeuddannelsen også til at få en betydning - idet trygheden i det kendte 
er vigtig, når de skal yde en ekstra indsats. Modul 3 opleves af mange studerende også 
krævende da de møder nye undervisere og nye fag - modulet afsluttes med den første 
eksterne prøve. Dog overraskede det os, at flere studerende næsten oplevede det som ir-
riterende med et ekstra tilbud. Ældre studerende i projektets følgegruppe havde netop ud-
trykt begejstring for tiltaget.  
 
Alligevel mener vi, at afprøvning af FSG er et vigtigt skridt i videreudviklingen af de pæda-
gogiske tiltag i forhold til kvalificering af sygeplejerskeuddannelsen og til styrkelse af gen-
nemførelsen. Evalueringen fra de studerende har givet os meget konkrete oplysninger og 
praksisnære erfaringer til at videreudvikle tiltaget eller at bruge erfaringerne i andre tiltag. 
Af evalueringerne kan vi se, at de studerende har gavn af at arbejde struktureret i grup-
perne, og at det kan føre til højere fagligt udbytte, samt at de gennem facilitatorrollen kan 
afprøve at "tage ordet" og styre gruppeprocesser som opkvalificerer de studerendes soci-
ale færdigheder og ansvarsfølelse.  
FSG kan dermed med de fremtidige besparelser i Metropol med nedsættelse af undervis-
ningstiden til følge - ikke være et ekstra tilbud, men et tiltag som kan integreres i under-
visningen i tæt samarbejde med underviserne på modulet. 
 
Med baggrund i evalueringerne har vi udarbejdet en projektbeskrivelse med henblik på at 
afprøve FSG i samarbejde med klinikken i foråret 2011 med henblik på dels systematisk 
at inddrage de studerendes erfaringer fra klinik for at styrke sammenhæng mellem klinik 
og teori samt udvikle nye samarbejdsformer med klinikken. 
 

6. Anbefalinger til en strategi for fastholdelse af stude-
rende i sygeplejerskeuddannelsen Professionshøjsko-
len Metropol  

6.1 Uddannelsesstedet 

Studiestedet åbent og tilgængeligt. Lange kontortider med oplevelse af hjælpsomhed, re-
spekt og opmuntring. 
 
Rådgivning it, bibliotek, print, studieservice 
 
Studenterservice. Studenter tilbyder hjælp til studenter Fx it, fronter, trykning af opga-
ver…. 
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Akademisk rådgivning - kontakt for faglig vejledning. Kurser i studie – og eksamenstek-
nik, udvikling af studiekompetencer, skrivekurser, åbne skriveværksteder med vejledning, 
studiefaglige samtaler, målrettet ekstra undervisning, supervision 
 
Psykosocial rådgivning - kontakt for personlig vejledning. Fokusering på studerendes 
self-efficacy, stressreducerende interventioner, gruppeprocesvejledning, konfliktløsning, 
supervision, studietrivselssamtaler, forventningsafstemning både i forhold til faget – klinisk 
praksis (forebygge praksisshock) og forventninger til sig selv som studerende.  
 

6.2 Pædagogisk udvikling/forandringsarbejde i uddannelsen 

Feedback og tidlige tilbagemeldinger har vist sig at være fastholdende for studerende. 
Arbejde systematisk med faglig og personlig feedback gennem hele uddannelsen.   
 
Facilitere relationsdannelse. Relationer med peers/studiekammerater opleves som mo-
tiverende, fastholdende og giver mere tilfredse studerende. Formelt som, studiegrupper, 
klyngeundervisning, organiserede peersordninger hvor studerende med særlige behov 
kobles med peers. Uformelt at skabe rammer for relationsdannelse ved at skabe/udvikle 
uformelle og forskelligartede fora som giver de studerende mulighed for at mødes i hold, 
grupper og klasser samt på tværs af modultilknytning. (Fx faglige eftemiddage) 
 
Undervisningsdifferentiering. Der er stort spænd i studerendes tilgang til både uddan-
nelse og professionen. Udvikle og afprøve nye didaktiske rammer for undervisningen. Ar-
bejde med forventningsafstemning både i forhold til professionen – klinisk praksis (fore-
bygge praksisshock) og forventninger til sig selv som studerende – studieintroduktion.  
 
Fokus på identificering af studerende med særlige behov – arbejde med kommunika-
tionsveje også i overgang mellem modulerne med henblik på inklusion.  
Særlig opmærksomhed og kontakt/tæt opfølgning til studerende: 

• Højt fravær  
• Svært med teoritunge fag  
• Studerende der dumper 
• Identificeret akademiske vanskeligheder 
• Vanskelige private/sociale problemstillinger  

6.3 Udvælgelse af studerende – rekruttering/optag  

Optagelse af de rigtige studerende. Ud fra fastlagte kriterier som typisk studieprofil, ka-
raktergennemsnit etc. kan man mindske frafaldet. Men når det er politisk besluttet, at vi fx 
ønsker studerende med anden etnisk baggrund end dansk for at matche befolkningen, at 
vi gerne vil have mænd i sygeplejen, at ansøgertallet og dimensionering er svingende må 
man i stedet satse på fastholdelsestiltag målrettet specielle grupper af studerende. 
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Adgangs-/optagelsesprøver eller - samtaler har vist stor reduktion i frafald. Vi har ingen 
tradition og erfaring med dette, men må medtænke det i fremtidens rekrutteringsstrategi i 
samarbejde med studievejledningen. 
 
Forventningsafstemning. Tydeliggøre hvad faget retter sig imod allerede i rekrutterings-
arbejdet (jobbet og karrieren) og hvad institutionen forventer af den studerende med hen-
syn til arbejdsindsats, studiekompetencer, faglig og personlig udvikling � Tydeliggøre 
studieprofil for studerende på sygeplejerskeuddannelsen Metropol.  
 
Særlig udslusningsindsats for studerende der frafalder (senere end 1. år) p.g.a. per-
sonlige årsager (sygdom, kriser m.m.) idet de ofte ønsker at vende tilbage senere, når de-
res livssituation ændres. 
 

6.4 Øvrige kommentarer 
Systematisering og måling af effekt på tiltag i forhold til indsatsområder 
 
Fælles kendt fastholdelsesstrategi i sygeplejerskeuddannelsen. 
Kendt ansvars - og aktivitetsfordeling (snitflader) på tværs af organisationen (Undervisere, 
studievejledning, ledelse, sekretærer, bibliotek, it m.m.) Klar og tydelig formidling af tilbud 
og nye tiltag i hele organisationen, etablering af samarbejde så alle i organisationen tager 
ansvar for at støtte de studerende til at gennemføre uddannelsen. Mange af de beskrevne 
anbefalinger ligger tæt op af strategien for studie – og karrierevejledningen i Metropol og 
vil derfor allerede være igangsat, hvilket kræver et tæt samarbejde med studievejlednin-
gen. 
 
Etablering af mindre interessegruppe på tværs i organisationen (ledelse, studievejleder, 
underviser, administrativ medarbejder, studerende) følger op på fastholdelsesstrategi i 
forhold til nye undersøgelser, speciel opmærksomhed på ny viden i Metropol og andre in-
stitutioner, ansvar for formidling og videndeling, afholdelse af årlig temaeftermiddag som 
opfølgning på fastholdelsesstrategien. Det er vigtigt at der kontinuerligt bygges videre på 
den viden, så man ikke skal starte forfra med jævne mellemrum.  
 
På baggrund af den sparsomme viden om fastholdelse og de ofte manglende evaluerin-
ger i undersøgelserne af de eksisterende fastholdelsestiltag, vil vi anbefale, at der igang-
sættes undersøgelser og afprøvning af nye fastholdelsestiltag med indlejret systematiske 
evalueringer og effektmålinger Fx undersøgelser i forhold til etniske minoritetsstuderende. 
Dette for at sikre, at man måler på, hvordan tiltaget kan skabe forandring – at vi i Metropol 
opbygger viden om, hvad der egentligt kan virke positivt for, at de studerende gennemfø-
rer deres uddannelse.  
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7. Afslutning 
Projektet afsluttes med følgende: 
 

• På baggrund af vores omfattende litteraturstudie vil der i foråret 2011 udkomme en 
artikel om frafald og fastholdelse af studerende i mellemlange – og videregå-
ende uddannelser. 

 
• Der vil i januar 2011 udarbejdes en rapport rettet mod sygeplejerskeuddannelsen 

– et arbejdspapir for alle medarbejdere til støtte for en fælles implementering af 
projektets anbefalinger.  

 
• Formidling af projektets resultater til Symposium i sygeplejerskeuddannelsen i maj 

2011. 
 
 
På projektgruppens vegne 
 
Hanne Franklin, projektleder  
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Tiltag  Metode Evaluering Vurdering 

 
Eksamenstræning.  
Baggrund: Øget frafald kan hænge 
sammen med problemer i forhold til ek-
samensforløb? 
 
Projekt (2006) for at udvikle, afprøve 
og evaluere et eksamenstræningskursus 
indenfor Sygeplejerskeuddannelsen 
Københavns egne rammer. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursus i eksamenstræning  
På baggrund af gode evalueringer fra 
projektet etableres fast tilbud fra 2007 - 
2010 
 

 
 
 
 
 
 
Interventionsprojekt løbende over 3 faser:  

• Gruppeinterview med interesserede studerende 
• Afvikling af kursustilbuddet ud fra systemteoretiske og kognitive 

vejledningsteorier over 8 gange af 2 timers varighed.  
Fokus på: Angst, selvværd, egne ressourcer, kognitiv omstrukture-
ring, afspænding.  
Metoder: Individuelle/gruppeøvelser, hjemmeopgaver, afspæn-
dings- og vejrtrækningsøvelser, videooptagelser, logbog etc. 

• Evaluering med de studerende efter de har været til eksamen af-
viklet som et fokusgruppeinterview 

 
 
 
 
Udbydes hvert efterår over 6 – 8 gange af 2 timer med evaluering sidste 
gang. 10 – 12 deltagere + 2 undervisere. 
Har kørt 3 gange efter samme koncept som i projektet. 
 
I 2009 forsøgte vi at bygge det op ud fra en mere anerkendende tilgang.  

 
 
 
 
 
 
Alle bestod efterfølgende deres 
eksamen. 
Evaluering fra fokusgruppein-
terview viste at de studerende 
oplevede: Større selvtillid og tro 
på egen formåen. 
Øgede handlemuligheder i ek-
samensforløbet 
Stor betydning at kunne tale med 
andre med lignende problemer i 
gruppen. 
Følte skolen tog deres problem 
alvorligt ved at tilbyde et kursus.  
 
I alt 32 studerende har gennem-
ført kurset. 
Alle på nær 1 har bestået deres 
eksamen. 
Evalueres hver gang med fokus-
gruppeinterview og individuelle 
spørgeskemaer. 
 
Evalueringer viser samme møn-
ster som i evaluering af projek-
tet. 

 
 
 
 
 
 
Bilag: 
Evalueringer fra fokusgrup-
peinterview 
Spørgeskemaer 
Artikel i Profession 08 
 
 
 

 

 

Studiesamtaler (2006) 
En undersøgelse af om indførelse af 
studiesamtaler kan mindske frafaldet på 
Sygeplejerskeuddannelsen  

 
 
Ved studiestart september 2006 blev ved lodtrækning udvalgt en klasse, 
hvor hver enkelt studerende gennem hele studiet bliver tilbudt en studie-
samtale med en studievejleder én gang pr. semester med udgangspunkt i in-
terviewguide. 

 

 

Ej afsluttet 

Én gang årligt afholdes status 
med henblik på at identificere 
behov som kan resultere i nye 
generelle studiemæssige tilbud. 

 
 
Bilag: Interviewguide 
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Når alle studerende har afsluttet 
uddannelsen sammenlignes fra-
faldet i forsøgsklassen med fra-
faldet i de øvrige klasser. 

Klyngeundervisning  

 

 

 

 

 

 
Klyngeundervisning modul 3 Klyn-
geundervisningen på modul 3 er under-
visning af max 10 studerende med 2 
undervisere; en naturvidenskabelig og 
en sygeplejefaglig underviser. Hensig-
ten med klyngeundervisning er at ar-
bejde med udgangspunkt i læringsud-
byttet for modul 3´s temaer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Der arbejdes med cases hvor modulets fire fag integreres. Undervisnings-
formen giver endvidere mulighed for at arbejde skriftligt som træning og 
optakt til den eksterne prøve i modul 3. Arbejdet foregår trinvis med ca. 1½ 
lektions klyngeundervisning pr. uge. Det betones overfor de studerende, at 
det er forventes, at de alle er aktive i forløbet. Der skrives til de der har væ-
ret fraværende.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Klyngeundervisningen er evalu-
eret både kvantitativt og kvalita-
tivt. Vi registrerer de studerende 
systematisk. Fremmødet til 
klyngeuv. er næsten 100 % hver 
gang, frafaldet i modul 3 er mi-
nimalt, og dumpeprocenten er 
lav.  Den kvalitative evaluering 
er udarbejdet med Delfimetoden. 
Her giver mange studerende ud-
tryk for at det er godt at lære 
skriftlighed, stor glæde af feed-
back, godt med tre temaer og fa-
gintegrationen i opgaveløsnin-
gen, godt at arbejde i grupper, 
meget godt at der er få studeren-
de til klyngeundervisning i mod-
sætning til klasseundervisning. 
Muligheden for dialog med  
flere lærere på samme tid næv-
nes også som et gode.  

Bilag 2: Bevæggrunde for 
rammesætning af undervis-
ningen – i den teoretiske del 
af uddannelsen 
 

Individuelle studieforløb 
1) Accelereret studieforløb 

(Forsøg i 2009) For studerende 

 
Individuelt tilrettelagt studieforløb hvor den studerende tager 2 moduler 
samtidigt. Det kræver god koordination med modulkoordinator. 

 
Samtaler med studerende 
Undervisere, studieservice 

 
Negativt 
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der mangler udfordringer i ud-
dannelsen og/eller at gøre ud-
dannelsen hurtigere færdig. 

 
 

2) Skåneforløb 

 
 
 
 
 
Individuelt tilrettelagt forløb hvor den studerende kun tager halvdelen af de 
planlagte ECTS i modul. Fx Bruger 2 moduler på 1 klinikmodul. 

Klinik. 
De studerende synes det er 
svært. 
Administration volder problemer 
 
Samtaler med studerende 
Undervisere, studieservice 
Klinik 

 
 
 
 
 
 
Positivt 

Lav Studieprogression (Afsluttet for-
år2007) 
Undersøgelse af, hvilke årsager, fraset 
sygdom/orlov der kan være til at stude-
rende må bruge længere tid på sygeple-
jestudiet. 

Semistrukturerede interview med 10 studerende der er blevet forlænget i 
uddannelsen. 
Analyse ud fra en sociologisk vinkel inspireret af Bourdieus begreber om 
habitus, felt, kapital og symbolsk vold. 
Analyse ud fra en psykologisk vinkel ud fra 4 træk der som knytter sig til 
kompetencebegrebet: Situationel indlevelse, etablering af sociale relationer, 
handlekraft og positiv selvopfattelse. 

Faktorer der har betydning for, 
at studerende må bruge længere 
tid på studie: 
Stort engagement i famili-
er/netværk 
Personlige – og/eller psykosocia-
le problemer i nærmeste familie. 
Erhvervsarbejde/engagement i 
frivilligt humanitært arbejde. 
Naturvidenskabelige fag svære. 
Manglende studiemetodik og læ-
ringsstrategier.  
Svært ved at falde til i en ny 
klasse 
Savnede kontakt til ældre stude-
rende. 
Savnede særligt opmærksomhed 
og omsorg fra underviserne i 
forbindelse med deres ændrede 
studieplaner 
Efterlyste mere kontrol og for-
pligtelse, fx i form af møderegi-
strering. 

Tiltag der er iværksat for at 
imødekomme studerendes 
behov: 
Specielt forløb for omgæn-
gere i Anatom/fysiologi + 
dispensation til mundtlig ek-
samen. 
Studieteknik i alle klasser på 
1. semester. 
Intensiveret kontakt til stude-
rende der ikke følger deres 
studieplan. 
Frafaldsanalyse i forhold til 
alle studerende der ønsker at 
afbryde studiet. 
Nyt studieintroduktionsfor-
løb. 
 

Formidlingsenheden  
Skrivekursus rettet mod ekstern prø-

ve i modul 3 

 

 

 

 

 
 
3 lektioner i hver klasse lagt om eftermiddagen efter almindelig undervis-
ning. Rettet direkte mod læringsudbytte, kriterier, krav og formalia til den 
skriftlige opgave som afslutning på modul 3. 
Arbejder med teksteksempler fra tidligere opgaver. 
 

 
 
Skriftlige evalueringer fra stude-
rende efterår 2009  
Ud af 3 klasser deltog 66 stude-
rende/49 evalueringsskemaer. 
Gennemgående stor tilfredshed 
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Fokus på teksten 

Professionsbachelorprojekt hvordan 

kommer du i gang? 

 

 

 

 

 

 

 

Specielt tilbud til Omprøveforløb til 

BA-projekt 

 

 

Tilbud om individuel vejledning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditorieundervisning ligger i begyndelsen af skriveperioden. 
 
 
 
 
 

med undervisningen og udleve-
rede materiale. 
Tidspunktet problematisk i for-
hold til koncentration og arbejde. 
Nogle efterlyser i stedet en op-
skrift på "den gode opgave". 
Undervisere evaluerer at kurset 
understøtter klyngeundervisnin-
gen på Modul 3. 
 
110 deltagere/70 evalueringer. 
Gennemgående stor tilfredshed 
med undervisning som passende 
i omfang og niveau – mange har 
fået lyst til at skrive. 
Udleveret materiale brugbart  
 
2 tilmeldte – 1 fortsatte x 2. Af-
sluttet. Ej tilbudt igen. 
 
 
 
6 studerende har taget imod til-
buddet i efterår 2009. 
1 fra modul 3 
1 fra 6. semester 
4 BA 

Etiske eftermiddage forår 2009 
Formålet med etikeftermiddagene var at 
udvikle etisk kompetence i sygepleje-
praksis, motivere og støtte op om større 
etisk kompetence. Indholdet blev efter 
samråd med de studerende: Mandag 27. 
april kl. 15:30-17:30: Etiske dilemma-
er i forhold til døende patienter 
og palliation. 

Hver eftermiddag startede med kort teori om, hvordan man diskuterer/løser 
etiske dilemmaer i sygeplejepraksis. Der var medbragte cases, men ideen 
var, at de studerende selv bød ind med svære eksempler, hvilket også skete.  

Der var deltagere på alle niveauer i uddannelsen. Der var modul 4 stude-
rende, der var 6. semester studerende og der var flere bachelorstuderende, 
der havde etiske problemstillinger i deres projekter og ville diskutere med. 
En del var i psykiatrien og ” tvang”  var et emne, der blev taget op flere 
gange. 

Evaluering. Dem der har deltaget 
i kurset er generelt meget tilfred-
se og udtrykker alle på forskellig 
vis, at det har udfyldt et hul i de-
res uddannelse. Men en del skri-
ver også i evalueringen, at det 
var dejligt/godt at diskutere eti-
ske emner fra deres praksis, og 
at få redskaber til at diskutere 

Mange studerende efterlyser 
ekstraordinære tilbud. En del 
må så aflyse, når virkelighe-
den presser sig på. Det bety-
der at man godt kan fylde et 
evt. kursus lidt mere op, end 
det egentligt i første omgang 
er tiltænkt. Men kurset ud-
fyldte klart et behov hos de 
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Mandag 18. maj kl. 15:30-17:30: Etiske 
dilemmaer i forhold til udsatte grupper 
fx misbrugspatienter. 
Mandag 8. juni kl. 15:30-17:30: Etiske 
dilemmaer i forhold til blodtransfusio-
ner,transplantationer 

 etiske dilemmaer. Der er sjæl-
dent tid at gøre dette i praksis 

studerende og formålet kan 
formentligt siges at være op-
nået. 

Ny studieintroduktion Planlægningsgruppe med alle interessenter undervisere, studievejledere, 
studerende, Studerende fra RUS gruppen. 
 

Spørgeskema til alle studerende 
som startede S08 som overve-
jende var meget positive.  

Bilag: Kommisorium, plan 
for introforløb, spørgeske-
maer, evaluering. 

Introarrangement for februarholdet. 
Mange studerende der bliver tildelt fe-
bruarstudieplads er frustrerede/skuffede 
over ikke at kunne starte til august. 
Mange finder i ventetiden på andet at 
lave og springer fra studiepladsen.  

Invitation til at møde medstuderende, undervisere, se skolen etc. En efter-
middag i november måned kl. 16 – 18. De blev samlet i deres klasser med 
undervisere fra modul 1 og studerende fra septemberholdet.  
Afsluttede med at gå i café hvor ældre studerende havde baren åben - sko-
len gav en øl/sodavand. 

Undervisere meget glade for ar-
rangementet. 
Nye studerende meget positive – 
gav udtryk for at de havde nydt 
det sociale samvær med kom-
mende holdkammerater, under-
visere og ældre studerende.  
Godt at se skolen. 

Bilag 4: Indbydelse 
M 1? 

 

Karrieredag. 
Ved allerede i uddannelsen at synliggø-
re karrieremulighederne kan det være 
med til at motivere de studerende til at 
gennemføre uddannelsen og glæde sig 
til at være i faget bagefter. 

 
Eftermiddag fra kl. 15 – 18 i november måned for alle studerende. 
Der var inviteret 35 oplægsholdere fra forskellige klinikker, teori, karriere-
rådgivning, efter- og videreuddannelser som var fordelt i workshops. 
Fælles oplæg om Karriereveje og muligheder for professionsbachelorer. 
Konkurrencer med bogpræmier/printer 

 
411 studerende mødte op - op-
gjort ved at 2 studentervejledere 
talte hvor mange studerende som 
ankom. 
Evaluering med videointerview 
af 20 studerende. 
31 kommentarer i `Ris og Ros 
postkasse` som de studerende 
frit kunne skrive kommentarer 
til.  
Stort set alle tilkendegiver at det 

var et godt arrangement. Profes-

sionelt, spændende og inspire-

rende. Bekræfter de fleste i fore-

stillingen om at de er på rette 

vej. Mange muligheder og ud-

fordringer i faget hele livet. 

Stor motivation for studiet at op-

leve så mange studerende samlet 

på et sted samtidig. 

Mundtlig evaluering med op-
lægsholdere umiddelbart efter 

 
Bilag:  
Evaluering fra Christina 
Wind. 
Artikel I Sygeplejersken 
4/2009. 
Artikel i Vejledningsnyt: 
Camilla Hutters 
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dagens afholdelse.  
Godt og velorganiseret tiltag. 

Følte sig velkommen. Meget mo-

tiverende at møde så mange vi-

debegærlige studerende som stil-

ler mange relevante spørgsmål.  

Mundtlig evaluering med plan-
lægningsgruppen bestående af 
underviser og studievejleder + 5 
studerende en uge efter afholdel-
sen.  
Godt, lærerigt men stort arran-
gement, mange praktiske opga-
ver. 
Stor og afgørende opgave at an-
noncere arrangementet på fron-
ter, mails, face-book, plakater, 
information i klasser. 

    
    
Omprøveprojekt naturvidenskab 

Fastholdelse af studerende der ikke 

har bestået faget anatomi og fysiologi 

efter fra 4 til 7 forsøg. 

De studerende blev tilbudt en problem- og casebaseret undervisning med 
vejledning i 2 grupper på 9 studerende, i 3 forløb af ca. 3 ugers varighed. 
Hver gruppe havde en underviser/vejleder tilknyttet. De studerende gen-
nemgik hele pensum på de 6 uger og gik til ordinær eksamen (3 timer 
skriftligt). Der blev givet mulighed for dispensation til mundtlig eksamen. 
 
Et 2 ugers forløb indeholdt 3 2-timers gruppevejledninger. 2 Forelæsninger 
og 2 forløb i træning i skriftlig fremstilling og opgaveforståelse. 
  

De studerende blev kvalitativt 
interviewet individuelt og i en 
gruppe. 
 
Alle 18 deltagere bestod. 14 ved 
ordinær skriftlig eksamen. 4 ved 
mundtlig eksamen efter dispen-
sation. 
 
Ressourceforbruget var 13 un-
dervisertimer pr. studerende. 
 

Resultaterne blev publiceret i 
artikel ”Har jeg forstået det 
rigtigt?” 
Undertitel: Undervisning og 
læring i Naturvidenskab for 
sygeplejerskestuderende. 
Projektet og resultaterne blev 
fremlagt ved temadage på 7 
andre sygeplejeskoler i marts 
2008. 
 
Bilag med interview. 
 
 

 

Hurtig integration af overflyttere 

 
Gruppe med studievejleder, studentervejledere mødes med nye overflyttere 

  

 

Facebook-gruppe  
 
Formålet er at skabe et forum til ud-

 
Siden 2008 studieordningen er modul 2 studerende fra hold C ved afslut-
ningen af modul 2 blevet inviteret til gruppen ”Den Rigtige Nål” på Face-
book. 

 
Der er 78 medlemmer i gruppen 
fordelt på hovedstadens hospita-
ler (overvejende Hvidovre og 
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veksling af erfaringer mellem uddanne-
de sygeplejersker og studerende på sy-
geplejeskolen på Tagensvej og at få en 
kommunikation mellem den kliniske 
virkelighed og den teoretiske praksis 
som uddannelse.  
 

 
 
 
 

Rigshospitalet samt Amager) og 
som studerende på skolen. 

 

 

 

Ordblinde - diagnosticeret med test.  
kontinuerligt ca. 20 studerende. (Pro-
blemer med den tekniske del af læsnin-
gen – afkodningen).  
 
Kognitive problemstillinger hukom-
melse, koncentration, opmærksomhed, 
indlæringsvanskeligheder (Problemer 
med læseforståelsen). Ofte i forbindelse 
med andre psykiske problemstillinger. 
Fx Depression, ADHD,  

 
 
 
Støtten vil ofte være tekniske hjælpemidler: It-Startpakke + instruktion ved 
Hovedstadens Ordblindeskole, lydbøger, støttetimer til opgaveskrivning, 
dispensation i forhold til prøver 
 
Støtten vil være studiestøttetimer 10 – 20 stk pr. semester ved underviser på 
uddannelsen. 
Underviser tilbydes supervision ved Studenterrådgivningen 
 
 
 

 
 
 
De studerende er meget glade for 
det 
De fleste gennemfører på norme-
ret tid 
(Få) henvender sig undervejs – 
men de ved, hvor de kan få 
hjælp 
(Få) dropper ud i sygdomsperio-
der, men kontakter os efterføl-
gende 
 
 

 

 
 


