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2. Indledning 

I UCN´s strategi anføres det, at studerende efterspørger et holistisk fokus på egen faglig og personlig 

udvikling. Hvis der tidligt i studieforløbet, er en særlig indsats overfor studiemiljøet, som udgør en del af 

grundlaget for den studerendes læring, kan dette medvirke til at styrke og udvikle institutionens ydelser (1). 

 

”Udsathed, tværfaglighed og chanceulighed i uddannelsen” er en FoU-indsats på UCN. Målet med indsatsen 

er på sigt at kunne løfte og kvalificere studievejledere, undervisere og andre professionelles arbejde med og 

forståelse af de mekanismer, der fører til at nogle studerende er mere udsatte end andre i bl.a. 

professionsbacheloruddannelser (2). 

Formålet med indsatsen er endvidere at skabe viden om, hvordan studerende oplever og vurderer egne og 

fællesskabets muligheder for at mestre det at være studerende på de givne vilkår (2). Dette projekt er 

gennemført som en del af denne indsats. 

Projektet er gennemført i perioden januar 2014 til juni 2016. Der har været afsat 100 timer per semester til 

hver af projektdeltagerne. 

3. Resume 

Projektet er et mixed methods studie med et ikke-randomiseret eksperimentelt design 

(kvasieksperimentelt). Deltagerne er 1. års studerende på henholdsvis sygeplejerskeuddannelsen og 

datamatikeruddannelsen. Undersøgelsens data er indsamlet mellem september 2014 og december 2015. 

Formålet med undersøgelsen er at belyse, om der er sammenhæng mellem de studerendes self-efficacy og 

gennemførelse af det første studieår. Til besvarelse heraf er der indsamlet kvantitative spørgeskemadata.  

Desuden ønskes det belyst, om en udvalgt intervention, kan styrke de studerendes self-efficacy. Der er 

udviklet og gennemført en intervention i form af to 2-timers workshops, som har til formål at styrke 

deltagernes studiekompetencer generelt og styrke deres self-efficacy specielt gennem arbejde med 

formulering af proksimale mål. For at undersøge interventionens effekt er der ligeledes anvendt data af 

kvantitativ karakter gennem indsamling af spørgeskemadata. Besvarelsen blev endvidere suppleret med 

kvalitative data, i form af et interview samt tre fokusgruppeinterviews, for at give en uddybende viden om 

de studerendes oplevelse og udbytte af interventionen - workshoppene. 

Resultaterne fra den kvantitative del af undersøgelsen viser ingen signifikant sammenhæng mellem de 

studerendes self-efficacy og gennemførelse af det første studieår. Muligvis pga. for spinkelt datagrundlag. 

Analyserne kan heller ikke vise en signifikant forandring af self-efficacy over tid. 

 

Følgeligt kan analyserne heller ikke med sikkerhed sige noget om interventionens eventuelle effekt. Dette 

kan heller ikke forventes pga. det meget lave deltagerantal. 

    

Resultaterne fra den kvalitative del af undersøgelsen er analyseret ud fra Etienne Wengers teori om læring i 

praksisfællesskaber. Resultaterne viser, at de studerende oplever at have fået en anden tilgang til at studere 

gennem deltagelsen i workshoppene, da de gennem praksisfællesskabet er blevet mere bevidste omkring 
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forskellige læringsstile. Det er blevet tydeligere for de studerende, at de er herre over egen læring – at de selv 

skal forme egne proksimale og realistiske mål for at give deres studie mening, samtidig med at det er vigtigt, at 

de sætter egne grænser. På denne måde er de studerende blevet bedre til at koordinere og planlægge deres 

studie- og fritidsliv, da begge har sin berettigelse i livet som studerende. Workshoppene har ydermere givet de 

studerende fokus på selvudvikling, hvor de har fundet begrebet self-efficacy spændende i forhold til at få 

kendskab til egne kompetencer og hvordan de kan spille ind i forhold til identitetsdannelse og -udvikling. 

4. Baggrund 

Studerende med særlige udfordringer (fx oplevelse af fremmedhed, mønsterbrydere, studerende med 

læsevanskeligheder, enlige mødre, studerende med anden etnisk baggrund, studerende med diagnoser og 

sensitive/sårbare studerende) er vanskelige at identificere tidsnok til at kunne forebygge studiemæssige 

problematikker som fx ikke-beståede prøver, stigmatisering, stress og depression. Problematikker der kan 

føre til personlige nederlag og mistrivsel og i sidste ende føre til, at de studerende er frafaldstruede og/eller 

frafalder (3-5).   

 

Et stort frafald påvirker uddannelsernes studiemiljø og kvalitet (6). I rapporten UCN i tal 2013 fra juni 2014 

fremgår det at sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg har en modelberegnet gennemførelsesprocent på ca. 70 

og at Datamatikeruddannelsen (udbydes både som dansk og international) har en modelberegnet 

gennemførelsesprocent på ca. 60 (7). Et frafald af denne størrelsesorden har økonomiske konsekvenser, da 

UCN får taxameterbaserede tilskud tildelt pr. studenterårsværk. 

 

I efteråret 2013 gennemførte projektdeltagerne en forundersøgelse til dette projekt. I denne forbindelse 

gennemførtes fire kvalitative interviews (to sygeplejestuderende og to datamatikerstuderende) med det 

formål at undersøge hvilke særlige udfordringer studerende på professionsbachelor- og 

erhvervsakademiuddannelser, der har dumpet en prøve, som de efterfølgende har bestået, har og hvilken 

betydning disse udfordringer har for deres trivsel. På baggrund af disse interview fandt vi frem til to 

hovedtemaer. Det ene tema kaldte vi ”Kulturchok” og det andet tema kaldte vi ”Det er min egen skyld”. 

Begge benævnelser blev valgt, fordi det var udtryk, de studerende selv anvendte, og dermed var de et 

udtryk for studerendes mening. Alle informanterne beskrev, at der er stor forskel på at gå i gymnasiet og på 

at læse på en videregående uddannelse. Det er en stor og ukendt forandring. Det kom bag på dem, hvor 

meget teori der skulle læres, hvor seriøs man skulle være, og hvor svært det hele var. 

 

Dette fund understøttes af flere undersøgelser. I et mixed methods studie fra 2013, besvarede 1080 

studerende et åbent spørgsmål, som efterfølgende blev analyseret både kvalitativt og kvantitativt. I 

resultatafsnittet fremhæves det, at de studerende angiver, at arbejdsmængden har en stor indflydelse på 

deres liv (8). Endvidere fremføres det i et andet mixed methods studie fra 2009, der bygger på 

fokusgruppeinterview med undervisere, spørgeskemaundersøgelse blandt 605 studerende og 

efterfølgende 10 individuelle kvalitative interview, at den store arbejdsbyrde kan være en medvirkende 

årsag til frafald (9). I en kvalitativ undersøgelse fra 2012, anvender flere af de 31 studerende, der blev 

individuelt interviewet netop også ordet ”kulturchok” om det at starte på en videregående uddannelse. 

Ligeledes belyses det, at det er hårdt at studere (10). I en anden kvalitativ undersøgelse fra 2012, der 
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bygger på 10 kvalitative individuelle interview, anvendes begrebet ”tranfer-shock” om det at starte på en 

videregående uddannelse (11). Endvidere fremhæves det, at de studerende ikke vidste, hvad de gik ind til 

(9). 

 

Flere af informanterne i undersøgelsen fra 2013 (12) oplevede, at de var begyndt på en uddannelse, som 

var meget anderledes end de forventede, fordi de ikke kendte kravene på uddannelsen. Det fremgik af 

mange udsagn fra informanterne, at de oplever, det er deres egen skyld, at de ikke trives i uddannelsen, og 

at de ikke kan følge med i undervisningen eller bestå prøverne. Dette fund understøttes af flere 

undersøgelser. Det fremgår af en kvalitativ undersøgelse fra 2013, der bygger på interview med otte 

studerende, fire frafaldne studerende og seks ansatte, at der er tendenser til, at de studerende der frafalder 

finder de akademiske krav svære at forstå underbygget med følgende citat fra artiklen: ”And you are like 

sitting there just feeling totally stupid, so you just like keep quiet and just don´t admit you haven´t got a 

clue” (13). Endvidere belyses det i en kvalitativ undersøgelse, at et dårligt prøveresultat kan være nok til at 

få studerende til at tænke katastrofetanker og give dem ideen om, at de ikke er gode nok, og at studiet 

aldrig vil lykkes (11). Ligeledes belyses det i en anden kvalitativ undersøgelse fra 2002, der bygger på 

kvalitative individuelle interview blandt 20 nyuddannede sygeplejersker, at det fører til fortvivlelse blandt 

studerende, der ikke klarer en test godt (14). 

Det fremgår af et review fra 2012 (44 artikler), at det at møde op til undervisningen og især det at forberede 

sig til undervisningen har sammenhæng med ens prøveresultater (15). 

I en kvalitativ undersøgelse belyses, at de studerende der havde lave forventninger til de akademiske krav 

og dermed oplever en stor forskel mellem forventninger og realiteter er dem, der frafalder (13). 

Selv om der er store udfordringer og informanterne kan fortælle om disse, siger de samtidig, at de har svært 

ved selv at opsøge hjælp eller bede om hjælp fra andre. Dette fund understøttes af flere undersøgelser, hvor 

det går igen, at det er vigtigt at have støtte fra familie, venner/medstuderende og 

undervisere/studievejledere i forhold til at gennemføre en uddannelse (10, 15, 16). Støtte fra 

medstuderende har den betydning, at studerende erkender, at andre studerende har de samme oplevelser 

som dem selv (16).  

Det fremgår i en kvalitativ undersøgelse, at de studerende ofte er modvillige overfor at spørge om hjælp, 

fordi de ser dette som en falliterklæring. Derimod sætter de studerende pris på, når 

studievejledere/undervisere tilbyder deres hjælp (14). Således ønskede stort set alle studerende i en 

kvalitativ undersøgelse fra 2011 større studenter støtte. De fremgår blandt andet, at de studerende har et 

behov for at modtage bekræftelse på, at det bliver lettere at være studerende med tiden (16).  

Det er interessant at notere sig, at det i en kvalitativ undersøgelse belyses, at undervisere/studievejledere 

oplever, at de studerende, der har behov for støtte ikke dukker op, når der er mulighed for at få støtte (12). 

En række publicerede artikler giver mere eller mindre direkte bud på, hvilke særlige udfordringer 

studerende kan have undervejs i studiet, og hvilken betydning disse udfordringer har for deres trivsel. Disse 

artikler fokuserer på og identificerer variable, der er associeret med fastholdelse og/eller frafald (8, 12, 17-

19). Det fremgår således i flere reviews, hvoraf et enkelt review fra 2011 bygger på 1567 artikler, at frafald 

sjældent skyldes en enkelt årsag, men er multifaktoriel (15, 20-23). 
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Det har kun været muligt at finde to artikler, hvor man har forsøgt at anvende kriterier/et redskab til at 

identificere studerende med særlige udfordringer. I den ene undersøgelse har man identificeret studerende, 

der er i risiko for at frafalde ud fra en række kriterier, som ikke er direkte overfør bare til danske forhold 

(24). I en mixed methods undersøgelse førte fund og resultater til udarbejdelse af et ”student support 

requirements – prediction tool”. Dette redskab er dog heller ikke overfør bart til danske forhold, da der 

blandt andet indgår faktorer som økonomi (da studerende betaler for uddannelsen i USA) og helbred (9).  

Der er i litteraturen mangeartede bud på studiestøttetilbud/fastholdelsestiltag. Eksempelvis fremhæves det 

i et mixed methods studie, at et interview allerførst i uddannelsen hjælper studerende til at forstå, hvad de 

går ind til. Interviewet har en signifikant sammenhæng med fastholdelse (9). I en anden quasi-

eksperimentel undersøgelse fra 2011 blandt 105 studerende gives studerende, der er i risiko for at falde fra, 

et forløb med to timers undervisning/vejledning/støtte ugentligt det første studieår. Tilbuddet omfatter 

emnerne studiefærdigheder, kommunikation, kritisk tænkning, professionel socialisering og 

karrierecoaching. De studerende der deltager i dette forløb har en højere gennemførelsesprocent end 

normalt (fra 56-69 % til 76,6 %) (24).  

I litteraturen findes indikationer for, at studerendes robusthed er vigtig i forhold til at kunne gennemføre en 

uddannelse (15, 17). Det er ligeledes vigtigt at have et mål med den uddannelse, man er i gang med (8, 10, 

17). Betydningsfuldt er det også, at man gennem studiet har støtte. 

I et dansk review fra 2011, der bygger på 1567 artikler, konkluderes det, at det i uddannelsessammenhæng 

vil være af betydning at få gennemført undersøgelser, der tester forskellige fastholdelsestiltag. 

Videregående uddannelser bør fremover prioritere og måle på indsatserne, så der kan genereres mere 

eksakt viden om strategier til fastholdelse af studerende (25). Disse resultater er allerede beskrevet i en 

rapport fra 2011 udarbejdet af ”Danmarks Evalueringsinstitut (26).  

De samme tendenser gør sig gældende i Europa, hvor det i reviews konkluderes, at der findes meget 

begrænset litteratur, som effektivt adresserer problemet (20, 22): Der er meget få longitudinale 

undersøgelser om emnet. Det vil derfor være gavnligt at iværksætte undersøgelser, der går videre end blot 

at beskrive problemet til også at imødekomme de udfordringer, de studerende står overfor (22). 

I et review fra 2013, der bygger på 11 artikler, angives det, at der er få studier, der dokumenterer 

implementeringen og effekten af interventioner, og disse få studier er baseret på en bred række af tilgange 

(21). Derfor bør fremtidige studier have som formål at identificere effekten af hver enkelt intervention. 

Ligeledes bør fremtidige studier indeholde økonomiske beregninger af udgifter forbundet med 

interventioner sat i forhold til deres effekt (21). 

I Mills 2007 (30) refereres til et antal studier, som viser sammenhæng mellem akademisk self-efficacy og 

evnen til selvregulering af læringsprocesser. Studierne fokuserer primært på fremmedsprogsundervisning. 

Disse studier viser endvidere, at selvregulering af læreprocesser kan læres. Følgelig kunne en intervention 

have til formål at udvikle de studerendes self-efficacy gennem bevidstgørelse om deres læringsstrategier. 

Det er muligvis et problem, at læringsstrategier vil være for forskellige for forskellige uddannelser til, at den 

samme intervention kan anvendes på tværs af uddannelser, men dette skal overvejes/undersøges nærmere. 

Det fremgår af de hidtil gennemlæste artikler (31, 32), at der er flere forskellige interventioner, der kan øge 

studerendes self-efficacy. I et interventionsstudie fra 2012 (32) fremgår det, at effekten af en kognitiv 



 

University College Nordjylland 9/64 

fokuseret workshop tilbudt til 43 frivillige førsteårsstuderende var signifikant øget self-efficacy, 

engagement og præstationer samt mindsket tendens til udbrændthed blandt de 43 i interventionsgruppen. 

Via workshoppen blev de studerende overbevist om/anderkendt for deres deltagelse og måden de udførte 

forskellige øvelser på. Det fremgår ligeledes i et quasi-eksperimentelt studie fra Holland, 2010 (31), at en 

udvalgt kognitiv intervention i form af workshops med fokuseret undervisning og øvelser kan mindske angst 

og stress og dermed øge studerendes self-efficacy.  Workshoppen blev afholdt tre måneder før eksamen på 

første studieår for 71 studerende og efterfulgt af individuelle samtaler fire gange to timer med 23 frivillige 

ud af de 71 studerende. Self-efficacy, engagement og præstation blev øget signifikant i 

interventionsgruppen. 

En metaanalyse fra 2007 (29) viser, at studerende med lav følelse af self-efficacy i forhold til uddannelse 

(fremover kaldet akademisk self-efficacy) har dårligere muligheder for succes i uddannelsesmæssig 

sammenhæng. Følgelig er det vigtigt, at man i planlægning og gennemførelse af uddannelseselementer 

søger at styrke de studerendes følelse af akademisk self-efficacy. 

4.1 Self-efficacy 

I forundersøgelsen identificerede vi to temaer, som årsag til udsathed i forhold til frafald: ”Det er min egen 

skyld” og ”Kulturchok”. Begge temaer kan relatere til self-efficacy i forhold til studiet: Udtrykket ”Det er min 

egen skyld” kan tages som et direkte udtryk for oplevelse af lav self-efficacy i forhold til studiet, og 

oplevelsen af ”Kulturchok” ved mødet med studiet kan meget vel svække den studerendes self-efficacy i 

forhold til studiet. Følgeligt finder vi, at self-efficacy er et interessant begreb at arbejde videre med. 

Begrebet beskrives kort her: 

Den canadisk-amerikanske psykolog Albert Bandura definerer self-efficacy som individets vurdering af egne 

muligheder for succes i givne sammenhænge (27). Begrebet er centralt i socialkognitiv læringsteori og har 

væsentlige implikationer for pædagogisk praksis (28). 

Det er vigtigt at forstå, at self-efficacy er kontekstafhængig og ikke er det samme som self-esteem 

(selvværd). Fx kan en person have en lav følelse af self-efficacy i forhold til succes på fodboldbanen uden, at 

det påvirker pågældendes følelse af selvværd nævneværdigt, hvis pågældende ikke finder det vigtigt at være 

en god fodboldspiller. Tilsvarende gør det omvendte sig gældende. Bandura anfører, at mennesker har en 

tendens til at koncentrere deres aktiviteter på områder, som giver dem følelse af selvværd, hvorfor 

empiriske studier kan vise korrelation mellem self-efficacy og selvværd, men det er to helt forskellige ting. 

Ifølge Bandura’s teori, så vil en person, der tror på sin evne til at gennemføre en given opgave, have langt 

bedre chancer for succes med opgaven end en person, som tvivler på sine muligheder for succes. En person 

med høj følelse af self-efficacy i forhold til opgaven vil være mere vedholdende og vil også være tilbøjelig til 

at stille sig selv højere mål (27). 

I Bandura’s socialkognitive teori fremhæves fire faktorer, som påvirker følelsen af self-efficacy (27): 

1. Mestring (”Mastering”): Individets erfaringer af succes i forhold til en given type udfordringer er 

den stærkeste faktor i udvikling af self-efficacy. Succes styrker følelsen af self-efficacy og fiasko 

svækker. Specielt er succes tidligt i forløbet vigtigt for at udvikle en solid følelse af self-efficacy. Hvis 
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der kun opleves nemme successer, så øges tilbøjeligheden til at opgive, når man møder 

vanskelligheder, så oplevelsen af at kunne overvinde forhindringer er også vigtig. 

2. Vikarierende erfaringer (”Vicarious Experience”): Ens vurdering af ens muligheder af succes påvirkes 

også af indirekte erfaringer, dvs. gennem observation af andres (rollemodellers) succes og måder at 

opnå succes på, og gennem sammenligning af egne præstationer med andres(27). I en pædagogisk 

sammenhæng betyder det, at studerende ikke blot lærer af det, som undervisere siger, men også 

gennem at observere potentielle rollemodellers handlinger (28). 

3. Verbal feed-back (”Verbal Persuasion”): Individets vurdering af egne muligheder for at opnå succes 

påvirkes af andres tro på dets evner, og den feed-back i form af ros og ris, som andre giver. Det er 

vigtigt, at feed-back opleves ægte (”persuasion” betyder ”overtalelse”). Bandura anfører, at verbal 

feed-back alene ikke er nok, men det kan styrke effekten af andre faktorer (27). 

4. Fysisk og følelsesmæssig tilstand (”Physological and Affective States”): Oplevelse af fysisk svækkelse 

kan påvirke personers vurdering af deres evne til at gennemføre givne opgaver. Tilsvarende kan 

oplevelse af stress, angst og følelsesmæssig ustabilitet påvirke personers vurdering af deres evner 

negativt. 

 Intervention baseret på Self-efficacy 

I Bandura 1997 (27), kapitel 6: ”Cognitive Functioning” behandles self-efficiacy og undervisning. 

Ifølge Bandura er der især tre faktorer, som påvirker de kognitive processer, som fremmer akademisk succes 

(læring): 

1. Den studerendes egen oplevelse af akademisk self-efficacy. 

2. Underviserens oplevede følelse af efficacy i forhold til at være i stand til at motivere og 

 fremme  sine studerendes læring. 

3. Lærerkollegiets kollektive følelse af efficacy i forhold til deres fælles evne og mulighed for at 

 skabe  læringsmæssige fremskridt for deres studerende. 

I forhold til dette projekt vil vi se på interventioner, som muligvis kan fremme de studerendes egen 

oplevelse af akademisk self-efficacy. I forbindelse hermed fremhæver teorien af Bandura især to forhold: 

1. Læring er en social aktivitet, så interaktion med peers er vigtig i forhold til udvikling af 

 akademisk self-efficacy. 

2. Succesoplevelser styrker følelsen af self-efficacy. Succesoplevelser skabes gennem arbejde 

 med realistisk delmål for læring. Bandura anvender begrebet proksimale mål (fig. 1). Når et 

 mål er nået, vil det styrke følelsen af self-efficacy. 
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Figur 1: Proksimale mål findes i zone 2. 

Ud fra punkt 1 ovenfor udføres der derfor en intervention, som styrker de studerendes læring gennem 

samarbejde i studiegrupper, hvor de studerende jf. punkt 2 ovenfor hjælpes til at formulere realistiske, 

personlige og proksimale læringsmål og at arbejde med disse mål. 

5. Formål med projektet 

Hovedformålet med projektet er at undersøge sammenhængen mellem de studerendes self-efficacy og 

deres gennemførelse af første studieår.  

Formålet er endvidere at undersøge, om en udvalgt intervention har betydning for de studerendes self-

efficacy. 

5.1 Forskningsspørgsmål 

1. Er der sammenhæng mellem self-efficacy og gennemførelse af det første studieår (målt ved 

beståede prøver)? 

2. Er der sammenhæng mellem self-efficacy og studerendes alder, optagelsesgrundlag (karakter) 

og forældrenes socioøkonomiske baggrund? 

3. Kan den udvalgte intervention styrke de studerendes self-efficacy? 

6. Metode  

Indledningsvis vil projektets desk research præsenteres. Herefter beskrives forskningsdesignet og den valgte 

intervention. Efterfølgende vil de valgte metoder til bearbejdelse og analyse af de kvantitative såvel om de 

kvalitative data blive beskrevet.  

 

1: Learner can 
do

2: Learner can 
do with help 

3: Learner 
cannot do  
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6.1 Desk research 

Vi rekvirerede en litteratursøgning fra Biblioteket på UCN. Biblioteket modtog et oplæg med forslag til 

søgeord i bloksøgning. Derudover ønskede vi artikler på nordisk, engelsk og tysk publiceret i 1995 til 2014 

(se tabel 1) 

Der fremkom følgende søgeresultat: 

Academic Search Premier (93 artikler), Amed (22 artikler), Cinahl with Fulltext (58 artikler), Education 

Research Complete (42 artikler), Eric (42 artikler), PsycInfo (122 artikler), PubMed (16 artikler). Resultaterne 

fremgår af tabellen i bilag 10.1.  

De udvalgte artikler blev gennemgået systematisk og gav inspiration til at udforme projektbeskrivelsen. 

Endvidere gav de en umiddelbar indsigt i forskellige mulige interventioner til styrkelse af studerendes self-

efficacy, hvorfra idéen om vores udvalgte intervention er fremkommet.  

I april 2016 rekvirerede vi en opdateret søgning, men den gav ikke noget nyt i forhold til dette projekt.  

6.2 Forskningsdesign 

Projektet er en ikke-randomiseret eksperimentel undersøgelse (kvasieksperimentel). I projektet 

sammenlignes to grupper af studerende, som får et forskelligt studiemæssigt tilbud (eksperimentelt 

design), hvor allokering til et bestemt tilbud ikke er tilfældigt (randomiseret), men valgt af projektlederne.  

Dataindsamlingen blev endvidere suppleret med kvalitative data for at give en uddybende viden om de 

studerendes oplevelse og udbytte af interventionen (afsnit 6.7).  

6.2.1 Inklusionskriterier 

I projektet indgår optagne studerende på datamatikeruddannelsen (hold DMAA0914/DMAB0914) og 

sygeplejerskeuddannelsen (hold S14Sx+y), der påbegynder uddannelsen i uge 36, 2014.  

6.2.2 Eksklusionskriterier 

Studerende der udmelder sig uddannelsen eller går på begrundet/ubegrundet orlov ekskluderes fra 

undersøgelsen. Ligeledes ekskluderes studerende, som enten til- eller fraflytter uddannelsen under 

projektforløbet. 

6.3 Etiske overvejelser 

Undersøgelsen vil behandle en række data vedr. studerendes gennemførelse af studiet. De data, som 

behandles er ikke fortrolige og derfor ikke underlagt anmeldelsespligt til datatilsynet. 

Dog må cpr-nummer og helbredsoplysninger ikke behandles uden anmeldelse til datatilsynet (35). 

Undersøgelsen vil bl.a. behandle data vedr. forsinkelse i studiet herunder evt. sygemelding. I en afklarende 

telefonsamtale med datatilsynet (Hanne Højgaard, den 6/3 2014) er det oplyst, at registrering af, at en 

person er sygemeldt i en periode ikke opfattes som fortroligt, når evt. diagnoser mv. ikke registreres.  
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6.4 Intervention 

Baseret på beskrivelserne og overvejelserne i afsnit 0 besluttede vi at udvikle og afprøve en intervention. 

Interventionen er udviklet ud fra to hensyn: 

 Den skal kræve så begrænsede ressourcer, at det er realistisk at intervention, hvis den har effekt, 

kan udbydes til flere (alle) hold ved UCN. 

 Den skal forsøge at styrke deltagernes self-efficacy i studiemæssig sammenhæng og derigennem 

styrke deres studiemæssige kompetencer. 

Ud fra dette besluttes, at interventionen tilrettelægges som to to-timers workshops afholdt med ca. en uges 

mellemrum. 

En sygeplejeklasse, S14Sx, og en datamatikerklasse, DMAA0914, er tilfældigt udvalgt til 

interventionsgruppe. De to andre klasser, henholdsvis S14sy og DMAb0914, fungerer som kontrolgrupper. 

De to workshops er gennemført i midten af 1. semester med ca. en uges mellemrum. I den første workshop 

er fokus på at arbejde med at formulere proksimale mål ud fra studieordninger mv., og i den anden på at 

arbejde frem mod disse mål under hensyntagen til tidsfrister og deadlines. Den detaljerede tilrettelæggelse 

af de to workshops fremgår af bilag 10.3. 

6.5 Kvantitativ dataindsamling 

For hold S14Sx+y, DMAA0914 og DMAB0914 registreres optagelsesgrundlag, som omfatter alder, køn og 

karakter (gruppe 10 – kvote 1, 20 – kvote 2 og 30 – andet optagelsesgrundlag). For gruppe 10 og 20 angives 

karaktergennemsnit på gymnasial eksamen (snittet ganges ikke med 1.08 ved studiestart indenfor to år).  

Desuden måles ”General perceived self-efficacy” (GPS). Til denne måling anvendes et valideret 

internationalt spørgeskema (33). Der tilføjes fire spørgsmål til spørgeskemaet til registrering af alder, køn, 

forældres socioøkonomiske (uddannelsesmæssige) baggrund og studienummer (bilag 10.2). 

Som nævnt ovenfor afholdes workshoppene for hold S14Sx og hold DMAA0914, når de studerende har 

været på studiet i 12-13 uger. 

Dataindsamlingen foregår fortløbende med indhentning af data tre gange i henholdsvis september og 

december 2014 samt juni 2015. Ved dataindsamlingerne indhentes der data, hvor der måles på GPS og 

gennemførelsesparametre på de fire hold. Gennemførelsesparametre omfatter normalt forløb og unormalt 

forløb (ikke bestået en eller flere prøver rettidigt eller ved udeblivelse fra prøve) og måles ved slutningen af 

første studieår (juni 2015).  

Alle deltagere er informeret om undersøgelsen gennem et følgebrev (bilag 10.2.1). 

6.6 Kvantitativ analyse 

I følgende afsnit beskrives metoden til bearbejdelse og analyse af de kvantitative data.  
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6.6.1 Styrkeberegning for General Perceived Self-efficacy (GPS) 

Antagelse Fælles SD 5,0 (34). 

 

GPS min. – max. (0-40) Estimeret mean 30,5 SD: 5,0 

Signifikansniveau (alfa) 0,05 

Power (1-beta) 0,80 

 

6.6.2 Deskriptiv statistik 

September 2014 (T1) 

Der beregnes deskriptive baseline-data i form af prævalenser, prævalensproportioner og middelværdier 

med tilhørende konfidensintervaller (95% CI), se tabel 1. 

Datamatikeruddannelsen   Sygeplejerskeuddannelsen 

Køn Mand N(%) 

Kvinde N(%) 

Køn Mand N(%) 

Kvinde N(%) 

Alder Middelværdi Alder Middelværdi 

GPS Middelværdi GPS Middelværdi 

Optagelsesgrundlag Gruppe 10/20: Middelværdi 

Gruppe 30: N (%) 

Optagelsesgrundlag Gruppe 10/20: Middelværdi 

Gruppe 30: N (%) 

Tabel 1: Baseline data, september 2014 

Interventionsgruppen (DMAA0914 og S14Sx) og kontrolgruppen (DMAB0914 og S14Sy) sammenlignes 

(baseline T1), se tabel 2. 

Interventionsgruppe Kontrolgruppe 

Køn Mand N(%) 

Kvinde N(%) 

Køn Mand N(%) 

Kvinde N(%) 

Alder Middelværdi Alder Middelværdi 

GPS Middelværdi GPS Middelværdi 

Optagelsesgrundlag Gruppe 10/20: Middelværdi 

Gruppe 30 N(%) 

Optagelsesgrundlag Gruppe 10/20: Middelværdi 

Gruppe 30 N(%) 
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Tabel 2: – baseline data for interventions- og kontrolgruppe, september 2014 

December 2014 (T2) 

På dette tidspunkt har interventionsgruppen gennemgået interventionen. Her sammenlignes 

interventionsgruppen igen med kontrolgruppen (første follow-up T2), se tabel 3.  

Interventionsgruppe Kontrolgruppe 

GPS Middelværdi GPS Middelværdi 

Tabel 3: – GPS, december 2014 

Desuden ses der på, om interventionsgruppens GPS har ændret sig fra september 2014 til december 2014. 

Juni 2015 (T3) 

På dette tidspunkt har vi gennemførelsesparametre på de studerende. Her sammenlignes 

interventionsgruppen igen med kontrolgruppen (follow-up T3), se tabel 4. 

Interventionsgruppe Kontrolgruppe 

GPS Middelværdi GPS Middelværdi 

Gennemførelses-

parametre 

Normalt forløb N(%) 

Ikke-normalt forløb N(%) 

Gennemførelses-

parametre 

Normalt forløb N(%) 

Ikke-normalt forløb N(%) 

Tabel 4: - GPS og gennemførelsesparametre, juni 2015 

6.6.3 One-way ANOVA - variansanalyse 

Foruden de deskriptive beregninger udregnes en ensidig ANOVA, da denne muliggør en sammenligning af 

interventionsgruppens og kontrolgruppens data på GPS fra september og december 2014 og juni 2015. 

Sammenligningen foretages for at se på, om de studerendes GPS er forandret over tid og om 

interventionen kan tilskrives en betydning i forhold til dette. Antallet af deltagere ved interventionen har 

været lavt, hvorfor det ikke kan forventes, at de studerendes GPS er signifikant forandret over tid. Det 

vælges derfor at supplere med et interview samt tre kvalitative fokusgruppeinterviews for at belyse de 

studerendes oplevelse og udbytte af interventionen (afsnit 6.4).      

6.6.4 Logistiske regressionsanalyser 

Ved hjælp af binære logistiske regressionsanalyser undersøges det endvidere, om self-efficay (uafhængig 

variabel) er en prædiktor for normalt/ikke-normalt forløb (afhængig variabel). Valget af analyseform 

hænger samme med det dikotome udfald af den afhængige variabel samt muligheden for at teste for flere 

forskellige variables betydninger og sammenhænge samtidig. Der justeres således for mulige confoundere 

ved hjælp af baggrundsvariablene: alder, forældrenes socioøkonomiske baggrund og karakter.  
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Forud for de logistiske regressionsanalyser vil der ske en rekodning af forskellige variable. 

6.6.5 Rekodning 

Afhængig variabel 

Den afhængige variabel ”normalt/unormalt forløb” er dikotom, hvorfor denne ikke rekodes. 

Uafhængig variabel 

Den uafhængige variabel ”self-efficacy” rekodes til en dikotom variabel. Dikotomiseringen er foretaget ud 

fra medianen af de studerendes self-efficacy fra september 2014. Inddelingen er derfor fremkommet som 

følgende: 

  Lav self-efficacy (2,1-3)=1, Høj self-efficacy (3,1-3,9) = 2.  

Baggrundsdata 

Baggrundsdataene er inddelt i færre kategorier for at overskueliggøre analyserne, og for samtidig at kunne 

sige noget om de specifikke grupper af studerende, som med fordel kunne drage nytte af en intervention 

med formålet om at sikre et normalt forløb.  

Karaktervariablen er således rekodet til følgende:  

 Lav (02-6,9) = 1, mellem (7-9,9) = 2, høj (10-12) = 3 

Alder er ligeledes inddelt i følgende grupperinger: 

 18-19 = 1, 20-21 = 2, 22-24 = 3, 25+ = 4 

Der er ikke foretaget rekodning af variablen omhandlende forældrenes socioøkonomiske baggrund, da 

denne allerede er inddelt i fire grupper. 

6.7 Kvalitativ dataindsamling 

Det lave antal deltagere i workshoppene medfører, at vi supplerer den kvantitative undersøgelse med et 

kvalitativt interview samt tre fokusgruppeinterviews for at muliggøre en belysning af, hvad de studerende 

mener at have fået ud af deltagelsen i workshoppene. 

6.7.1 Tilrettelæggelse af interviews 

Der er foretaget et kvalitativt interview samt tre semistrukturerede fokusgruppeinterviews med studerende, 

som har deltaget i enten en eller begge workshops. Interviewene er afholdt ca. to-tre måneder efter 

afholdelse af sidste workshop. 
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Fokusgruppeinterviewet er valgt som metode til dataindsamling, da metoden giver mulighed for at 

generere viden om deltagernes erfaringer og oplevelser, og om betydningsdannelsen i sociale praksisser 

(37), hvilket stemmer godt overens med Wengers teori om læring i praksisfællesskaber (38)   

6.7.2 Udvælgelse af informanter 

Informanterne er udvalgt blandt de, der deltog i en eller flere af de tilbudte workshops.  

Fra hold S14Sx er der udvalgt to og tre kvindelige informanter. 

Fra hold DMAA0914 er der udvalgt en og tre mandlige informanter. 

Forud for interviewene er deltagerne oplyst om undersøgelsens formål, såvel som at deltagelsen er frivillig 

og at deres udsagn anonymiseres, for yderligere information se bilag 10.2.1. 

6.7.3 Interviewguide 

Interviewguiden er udarbejdet efter inspiration fra (37) med de overordnede temaer: udbytte, betydning, 

fremtid og afslutning. Interviewmanchet og -guide kan findes i (bilag 10.4.1 og 10.4.2). 

6.7.4 Udførelsen af interviews 

Interviewene optages på diktafon, og lydoptagelsen opbevares derefter forsvarligt og destrueres efter 

projektets afslutning i juni 2016. (bilag). Der er desuden nedfældet noter løbende under interviewene. 

Vi har valgt en ekstern person (moderator) til at interviewe, fordi vi som undersøgere har en forforståelse 

om mål for workshoppen, muligheder for læring, ønsker om udbytte m.m., der kunne influere på 

interviewets udvikling og dermed også på objektiviteten/troværdigheden. Moderatoren er gennem det 

semistrukturerede design og interviewguiden givet en ramme, som sikrer en vis struktur omkring relevante 

emner, men har samtidig mulighed for at stille åbne samt uddybende/sonderende spørgsmål.   

6.8 Analyse af fokusgruppedata 

Efter interviewene transskriberes lydfilerne fra de fire interview af intervieweren, som kan identificere de 

forskellige personer på deres stemmer. 

1. Systematisk kodning ud fra de fastlagte temaer i interviewguiden samt andre der måtte vise sig. 

2. Hvert tema undersøges for/kondenseres til korte meningsenheder.  

3. Meningsenheder begrebsliggøres i forhold til Etienne Wengers teori om praksisfællesskaber, 

hvor der fokuseres på begreberne fællesskab, mening og identitet. 
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6.8.1 Wenger’s læringsteori 

Wenger betegner sin teori som en social teori om læring (38). Læring ses som en social handling og er en 

uadskillelig del af det at leve i familien, arbejdslivet, skolelivet m.fl. og dermed må den enkelte engagere sig 

i fællesskaber for at lære og for at opnå fuld deltagelse i et praksisfællesskab. 

Det, der betyder noget for at lære og erfare noget i Wengers perspektiv er beskrevet i teorien ud fra fire 

integrerende komponenter: mening, praksis, fællesskab og identitet (38 s.14 og 15). 

Mening: en måde hvorpå vi kan tale om vores (skiftende evne til – individuelt og kollektivt - at opleve vores 

liv og verden som meningsfuld). 

Praksis: en måde hvorpå vi kan tale om de fælles historiske og sociale ressourcer, rammer og perspektiver, 

som kan opretholde og støtte et gensidigt perspektiv i handling. 

Fællesskab: en måde hvorpå vi kan tale om de sociale former, indenfor hvilke vores aktiviteter kan defineres 

som værd at beskæftige sig med, og vores deltagelse anerkendes som kompetence. 

Identitet: En måde hvorpå vi kan tale om, hvordan læring ændrer, hvem vi er, og skaber personlige 

udviklingshistorier indenfor rammerne af vores fællesskaber (39) 

De tilbudte workshops kan opfattes som et læringsrum, hvori de studerende får mulighed for at lære 

gennem praksisfællesskaber og vi har valgt at analysere data ud fra de tre integrerede komponenter 

fællesskab, mening og identitet (bilag 10.4.3). Teorien om læring i praksisfællesskaber, er en bred 

læringstilgang, der omfatter både formelle og uformelle læringsrum og den matcher fint med UCNs 

læringstilgang om Refleksiv Praksislæring. 

Workshoppene kan ses som et uformelt læringsrum, hvor de studerende kan lære noget om dem selv som 

studerende (self-efficacy) og om at sætte sig proksimale mål.  

I afsnit 7.2 analyserer vi fokusgruppeinterviewene i henhold til ovenstående. 

7. Resultater 

I dette afsnit præsenteres de kvantitative og de kvalitative resultater. 

7.1 Resultater på baggrund af de kvantitative data 

Dataanalysen er foretaget på baggrund af besvarelser fra henholdsvis 87 sygeplejestuderende og 59 

datamatikerstuderende. 

Nedenstående, tabel 5, viser de deskriptive baseline data. 
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                                               Datamatikeruddannelsen  Sygeplejerskeuddannelsen 

Køn (N, %) Mænd: 56 (95 %) 

Kvinder: 3 (5 %) 

Mænd: 5 (6 %) 

Kvinder: 82 (94 %) 

Alder, middelværdi 22,92  

(95% CI: 21,45; 24,39) 

20,68 

(95% CI: 20,14; 21,23) 

GPS, 

middelværdi 

GPS (Sept. 2014) 2,96  

(95% CI: 2,82; 3,09)  

3,09 

(95% CI: 2,98; 3,2) 

GPS (Dec. 2014) 3,08  

(95% CI: 2,92; 3,24)  

3,03 

(95% CI: 2,91; 3,16)  

GPS (June 2015) 3,03  

(95% CI: 2,87; 3,18) 

3,04 

(95% CI: 2,94; 3,14) 

Adgangsgrundlag 

  

Gruppe 10/20: N = 43 (73 %) 

Karakter middelværdi: 5,33 

(95% CI: 4,79; 5,88) 

N = 78 (90 %) 

Karakter middelværdi: 7,30 

(95% CI: 6,90; 7,7) 

Gruppe 30/31: (N, 

%) 

N = 16 (27 %) N = 8 (9 %) 

Total N = 59 N = 86 (1 missing) 

Socio-økonomisk 

baggrund 

Forældrenes 

uddannelsesmæssige 

baggrund: 

1: Ingen uddannelse 

2: Erhvervsuddan-

nelse 

3: Kort videregående 

uddannelse 

4: Bachelor eller 

længere uddannelse 

1:   9 (15 %) 

2: 21 (36%) 

3: 10 (17 %) 

4: 17 (29 %) 

Missing: 2 (3 %) 

Middelværdi: 2,61 (95% CI: 

2,33; 2,90) 

1:   6 (7 %) 

2: 23 (26 %) 

3: 12 (14 %) 

4: 35 (40 %) 

Missing: 11 (13 %) 

Middelværdi: 3  

(95% CI: 2,76; 3,24) 

Tabel 5: Deskriptive baseline data 
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7.1.1 Baselinedata 

Køn 

Andelen af mænd og kvinder på uddannelserne er meget forskellig. 56 (94,9 %) af de studerende på 

datamatikeruddannelsen er mænd, mens 82 (94,3 %) på sygeplejerskeuddannelsen er kvinder. 

Alder 

Aldersgennemsnittet på datamatikeruddannelsen er på 22,92 (95 % CI: 21,45; 24,39) mens den på 

sygeplejerskeuddannelsen er 20,68 (95 % CI: 20,14; 21,23). 

Besvarelse af GPS 

Der ses et faldende antal besvarelser i målingerne af GPS fra september 2012 til december 2014 og 

yderligere til juli 2015 på begge uddannelser. 

Ved målingen i september 2014 svarede 57 studerende fra datamatikeruddannelsen på spørgsmålene ang. 

GPS, antallet var i december 2014 på 51, mens det i juli 2015 lå på 38. 

Et fald i besvarelserne gør sig ligeledes gældende for de sygeplejestuderende. Ved målingen i september 

2014 svarede 77 studerende fra sygeplejerskeuddannelsen på spørgsmålene ang. GPS, antallet var i 

december 2014 på 68, mens det i juli 2015 lå på 49. 

Optagelsesgrundlag 

På datamatikeruddannelsen er alle studerende optaget på studiet på baggrund af frit optag. 

Karaktergennemsnittet ved optaget lå på 5,33 (95 % CI; 4,79; 5,88) udregnet på baggrund af 43 besvarelser. 

Der er således missing svar fra 16 (27,1 %). 

På sygeplejerskeuddannelsen er 49 (56,3%) optaget på kvote 1, mens 29 (33,3 %) er optaget på kvote 2. 7 

(8 %) er optaget på kvote 2 – andet grundlag. Der er således missing svar for 2 (2,3 %). 

Karaktergennemsnittet for kvote 1 og 2 lå på 7,3 (95 % CI: 6,90; 7,7) udregnet på baggrund af 79 

besvarelser. 

Deskriptive baseline-data for interventions- og kontrolgrupperne 

Nedenstående, tabel 6, viser sammenligning af interventionsgruppen (DMAA0914 og S14Sx) og 

kontrolgruppen (DMAB0914 og S14Sy) (baseline T1). 
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 Datamatiker, 

interventionsgruppe 

Datamatiker, 

kontrolgruppe 

Sygeplejerske, 

interventionsgruppe 

Sygeplejerske, 

kontrolgruppe 

Køn (N, %) Mænd: 28 (90%) 

Kvinder: 3 (10%) 

Mænd: 28 (100%) 

Kvinder: 0 

Mænd: 2 (4%) 

Kvinder: 44 (96%) 

Mænd: 3 (7%) 

Kvinder: 38 

(93%) 

Alder, 

middelværdi 

23,4 (95% CI: 21,07; 

25,8) 

22,5 (95% CI: 

20,5; 24,5) 

20,4 (95% CI: 20; 

20,89)  

21,6 (95% CI: 

19,4; 23,8) 

Adgang, 

karakter, 

middelværdi 

5,4 (95% CI: 4,5; 6,2)  5,3 (95% CI: 4,5; 

6,1) 

7,4 (95% CI: 7; 7,9)  7,1 (95% CI: 6,4; 

7,8)  

GPS  

(September 

2014) 

3,1 (95% CI: 2,8; 3,3) 2,9 (95% CI: 2,7; 

3)  

3,1 (95% CI: 2,9; 3,2)  3,2 (95% CI: 2,9; 

3,4) 

GPS  

(December 

2014) 

3,2 (95% CI: 3; 3,4)  3 (95% CI: 2,8; 

3,2) 

3 (95% CI: 2,9; 3,2)  3 (95% CI: 2,6; 

3,5)  

GPS  

(Juni 2015) 

3,2 (95% CI: 3; 3,2)  2,9 (95% CI: 2,7; 

3,2) 

3,1 (95% CI: 2,9; 3,2)  3 (95% CI: 2,7; 

3,2)  

Tabel 6: Sammenligning af interventionsgruppen og kontrolgruppen (baseline data)   

Interventions- og kontrolgruppen, DMAA0914 og DMAB0914, er sammenlignelig på alle parametre med 

undtagelse af den skæve fordeling af køn. Interventions- og kontrolgruppen, S14Sx+S14Sy, er 

sammenlignelige på alle parametre. 

7.1.2 One-way ANOVA 

Til at besvare forskningsspørgsmålet: Kan en udvalgt intervention styrke de studerendes self-efficacy?, 

benyttes ensidig ANOVA,  se tabel 7. 

Self-efficacy Sig. 

GPS (September 2014) 0,241 

GPS (December 2014) 0,921 

GPS (Juni 2015) 0,143 

Tabel 7. One-way ANOVA udført på baggrund af en opdeling af grupperne i S14Sx, S14Sy, DMAA0914 og 

DMAB0914 



 

University College Nordjylland 22/64 

På baggrund af resultaterne fra den ensidige ANOVA, er der ikke en signifikant ændring i de studerendes 

self-efficacy før og efter interventionen. Det er derfor ikke muligt at påpege en effekt af interventionen ud 

fra de kvantitative data. Da de studerendes fremmøde til interventionen har været minimal, overrasker 

resultaterne ikke, hvorfor der også er udført kvalitative semistrukturerede interviews med henblik på at 

undersøge effekten af interventionen, se afsnit 6.7. 

7.1.3 Logistiske regressionsanalyser 

Til besvarelse af forskningsspørgsmålet: Er der sammenhæng mellem self-efficacy og gennemførelse af det 

første studieår (målt ved beståede prøver), er der anvendt logistiske regressionsanalyser.   Den logistiske 

regressionsanalyse har ikke kunnet påvise en signifikant sammenhæng mellem højt eller lavt self-efficacy 

og normalt/unormalt forløb, se tabel 8. 

  

 

  Studerende 

med høj self-

efficacy  

(3,1-3,9) 

  Studerende 

med lav self-

efficacy  

(2,1-3) 

  

      Normalt 

forløb 

    

  N OR 95% CI OR 95% CI 

Crude 133 1,0   1,025 0,947;2,117 

Justeret* 132 1,0   1,191 0,528;2,687 

*Justeret for alder, socioøkonomisk baggrund og karakter 

Tabel 8. Logistisk regression på sammenhængen mellem self-efficacy og normalt/unormalt forløb. 

7.2 Resultater på baggrund af de kvalitative data 

Følgende eksplorative kortlægning af de studerendes udbytte er baseret på et enkelt kvalitativt interview samt 

tre fokusgruppeinterviews. Vi har læst de transskriberede interviews og lavet en meningskondensering (bilag 

10.4.4) 

7.2.1 Læring som deltagelse, fællesskab 

De studerende gav udtryk for, at de havde gavn af at tale med andre medstuderende om deres læringsstile og 

egne erfaringer med studiet og måder at studere på. Ane fortæller: ”Jeg tror vi sad sådan og diskutere hvordan 

vi hver især læser bedst og måske fik nogle gode ideer fra nogle af de andre. Det lagde da lidt op til en diskussion 

synes jeg omkring ens studie.” Og hun uddyber: ”Men det var måske et sparke bagi, til at ligesom at bruge 

hinanden på den måde og ikke bare sådan for sjovt. At vi måske godt kunne bruge hinanden lidt mere fagligt.” 

Pia forklarer det således: ”Så kunne det godt være, jeg kunne trække hendes ind over og sige: nå ja, det er 



 

University College Nordjylland 23/64 

skidesmart det der, det kunne jeg også tage og prøve, og se om det virker for mig…”. Læring i fællesskabet blev 

ifølge Bo ydermere udbytterigt, da workshoppene gav de studerende mulighed for at mødes med mange andre 

studerende end dem, de plejede at tale med. Samtidig gjorde rammerne for workshoppene, at de studerende 

også fik talt om andre emner, end dem de vanligt ville have bragt op i fora med andre medstuderende. Bo 

forklarer det således: ”Det, der også gjorde det interessant (at deltage) var, at vi ikke kun sad 2, 3, 4 stykker, men 

at vi faktisk var mange… At snakke med dem (studerende) på en anderledes måde end man tidligere har gjort… 

Man snakkede også om andre ting, man ikke er vant til at snakke om. Ja, man kom ind på nogle andre områder 

man ikke lige kendte til.”  

Læring i et praksisfællesskab bliver her tydeligt. De studerendes sociale fællesskab og deltagelse i workshoppene 

kan ud fra Wengers teori anerkendes som kompetence. De studerende ser hinandens aktiviteter/måder at lære 

på som værd at beskæftige sig med, da de herigennem får nye kompetencer. 

Samtidig viser dialogen mellem de studerende, at deltagelsen i workshoppene også har givet de studerende en 

læring i forbindelse med udviklingen af deres identitet.  

7.2.2 Læring som udvikling, identitet 

”Læring som identitet opleves ofte som en aha-oplevelse, da denne læring er indbegrebet af nye erkendelser” 

(40). 

Pia forklarer: ”Jeg synes det har givet mig fokus på, det der med at vi lære forskellig. Det der med at man kan 

gøre det på forskellige måder. Altså det der med du kan læse på forskellige tider på dagen, efter hvad der passer 

dig. Det synes jeg. Det giver en selvstændighed på en eller anden måde. De lagde op til at man kan være 

studerende på flere måder.” Jan forklarer det på følgende måde: ”Jeg er begyndt at overveje lidt mere, hvad det 

vil sige at være studerende. Som det her med at være sin egen herre over sin indlæring og alt det her.” 

Workshoppen har, som ovenstående viser, for mange af de studerende givet et indblik i, at det at studere kan 

gøres på mange måder, og at det handler om at finde en måde, som passer til den enkelte. Selvstændigheden, 

som Pia nævner, er blot et af udbytterne fra workshoppen. Mange studerende påpeger desuden, hvordan de er 

blevet bedre til at arbejde med deres krav til sig selv og egen formåen.  Ane forklarer: ”Jeg har været rigtig god 

til at sætte måske lidt urealistiske mål for mig selv tit. Fordi jeg gerne vil gøre det bedste af det bedste. Måske 

det der med at sætte lidt lavere krav til sig selv… få det bedre med, at man godt kan opnå det, i stedet for at 

opleve det man ikke kan nå som et nederlag...”. Niels har haft lignende udbytte af workshoppene og forklarer: 

”Men det jeg fik ud af det, det var at det ligesom er mig selv der sætter mine grænser. At det er mig selv der 

bestemmer hvad jeg umiddelbart kan nå. Selvfølgelig er der nogen, helt konkrete grænser sådan med. man alle 

grænser de kan strækkes hvis jeg selv lægger arbejde i det og viljen i det. Det har været en, en god lektier at 

lære.” Og uddyber: ”Det var et værktøj man kunne bruge til noget (mål). Det er mig selv, der sætter grænser og 

jeg skal ikke være bange for at skuffe nogen.” 

De studerende påpeger således vigtigheden i at kunne sætte realistiske og proximale mål, som er opnåelige i 

forhold til at skabe de bedste vilkår for deres udvikling. For de studerende har det derfor betydet meget, at 

workshoppenes indhold har været med til at give dem værktøjer, som kan bruges til målsætning både i forhold 

til studiet og privatlivet.  
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7.2.3 Læring som erfaring, mening 

Læring som mening opstår, når erfaringer sættes i spil i en ny sammenhæng og udvider erfaringerne med 

yderligere mening. Et eksempel på dette er Bo, der har fået øje på, hvor vigtigt det er at fokusere på et mål og 

tænke over, hvad formålet er med at lære noget bestemt:  

”… det er også bare generelt det der med at prøve at realisere for dig selv, hvad du gerne vil med uddannelse. 

Det motiverer mig faktisk til at gøre en bedre indsats i skolen, fordi jeg vil sgu egentlig gerne det her, hvad skal 

der til for at nå det her mål. Så blev det ikke bare skolegang og skolegang, der var faktisk et formål med det, jeg 

gerne vil”. Bo påpeger samtidig vigtigheden i, at have fået et værktøj, som gjorde, at målene faktisk kunne 

realiseres: ”Men at du ligesom sætter dig nogle mål om, hvordan du kunne arbejde dig igennem de her mål, så 

de ikke bare forblev mål, men at du faktisk realiserer dit mål. Det synes jeg var meget effektivt faktisk.” 

Pia påpeger, hvordan brugen af en kalender kan medvirke til at gøre studieliv og fritidsliv til to forenelige 

verdener, som begge har sin berettigelse – og at der skal være plads til begge dele i livet som studerende.  

”Der var en kalender, hvor vi skulle planlægge vores tid. Og at det også var vigtig at tænke på os selv, give os selv 

fri engang imellem. Og så være fokuseret, når vi skulle være fokuseret. Jeg synes for mig, at det har været med til 

at give struktur. Og sådan fokus på at det er vigtigt at prioritere, altså selvfølgelig prioritere at studere, læse, 

følge med... Men også at dele det lidt op, for så ellers har jeg være slem til lige at læse lidt og så give lidt fritid…” 

Ida supplerer: ”Der er jeg blevet bedre, altså i forhold til at kende forskel på skole og hvad der er sjov. Når jeg så 

kommer hjem, og hvis jeg er sulten tager jeg noget at spise, og så læser jeg. Og så kan jeg bruge aften på noget 

andet. Før der var det sådan, at det hele gik op i hat og briller og nåh ja, klokken halv 10 så skal jeg også lige 

læse de her 50 sider til i morgen. Det dur bare ikke. Der har det helt klart hjulpet.” Citaterne viser med 

tydelighed, hvordan erkendelsen af vigtigheden i at planlægge og koordinere deres tid har ændret deres 

forståelse af måder at være studerende på. Dette har for de studerende givet mening og har dermed været med 

til at ændre deres identitet. 

7.2.4 Delkonklusion 

De studerende oplever at have fået en anden tilgang til at studere gennem deltagelsen i workshoppene, da de 

gennem praksisfællesskabet er blevet mere bevidste omkring forskellige læringsstile. Det er blevet tydeligere for 

de studerende, at de er herre over egen læring – at de selv skal forme egne proksimale og realistiske mål for at 

give deres studie mening, samtidig med at det er vigtigt, at de sætter egne grænser. På denne måde er de 

studerende blevet bedre til at koordinere og planlægge deres studie- og fritidsliv, da begge har sin berettigelse i 

livet som studerende. Workshoppene har ydermere givet de studerende fokus på selvudvikling, hvor de har 

fundet begrebet self-efficacy spændende i forhold til at få kendskab til egne kompetencer og hvordan de kan 

spille ind i forhold til identitetsdannelse og -udvikling. 

7.2.5 Tilrettelæggelse af workshoppen 

I slutningen af hvert interview bliver respondenterne bedt om at nævne, hvilke overvejelser de har gjort sig om 

tilrettelæggelsen af workshoppen og nedenstående er referat herfra om de oftest nævnte områder. 
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Forventningsafstemning: Det skal meldes mere klart ud, hvad workshop 1 og 2 indebærer, så vil flere vælge at 

deltage. Det er især vigtigt, da workshoppene ikke er obligatoriske og derfor skal ”sælges”. 

Obligatorisk/ikke obligatorisk: Der er forskellige opfattelser af, om det skal være obligatorisk at deltage i begge 

workshoppene. Fordelen ved at det er obligatorisk, fremhæves som at det forhindrer folk i at springe fra og at 

alle studerende får lært de præsenterede værktøjer at kende.  Deltagelse kan være med til at bryde dårlige 

studiemønstre. Desuden vil alle på holdet kommer til at tale mere sammen med nogen, de ikke kender så godt i 

forvejen. De fleste mener, at den første workshop skal være obligatorisk. Få nævner at det er op til den enkelte 

at lære noget og derfor frivilligt, om man vil deltage eller ej. 

Placering/tidspunkt på studiet: Første workshop skal være først på studiet, så redskaberne er kendte så tidligt 

som muligt, da de er anvendelige helt fra begyndelsen på 1. semester. Desuden skal begge workshops placeres 

så tidligt på dagen som muligt og ikke efter kl. 15, da det sene tidspunkt afholder nogen fra at komme. 

Antallet af lektioner og hvor længe det skal løbe over: Der er studerende, der mener at 2 workshops med hver 2 

lektioner er for få til rigtigt at lære at bruge redskaberne og at der skal være opfølgning på, hvordan det går med 

at anvende de præsenterede redskaber/værktøjer. 

Gruppens størrelse: Nogen mener at 7-10 personer er passende, da det er mere trygt at sige noget i plenum, når 

der ikke er for mange. Andre foreslår 10 til 12 personer til hver underviser – to undervisere til 20 studerende er 

for meget!  

8. Konklusion 

Vores desk research gav baggrund for at antage, at akademisk self-efficacy er relateret til studiemæssig 

succes, og at det er muligt at styrke akademisk self-efficacy gennem interventioner. Undersøgelsen og 

interventioner er designet herudfra. 

 

Resultaterne fra den kvantitative del af undersøgelsen viser ingen signifikant sammenhæng mellem de 

studerendes self-efficacy og gennemførelse af det første studieår. Muligvis pga. for spinkelt datagrundlag. 

Analyserne kan heller ikke vise en signifikant forandring af self-efficacy over tid. 

 

Følgeligt kan analyserne heller ikke med sikkerhed sige noget om interventionens eventuelle effekt. Dette 

kan heller ikke forventes pga. det meget lave deltagerantal. 

    

Resultaterne fra den kvalitative del af undersøgelsen er analyseret ud fra Etienne Wengers teori om læring i 

praksisfællesskaber. Resultaterne viser, at de studerende oplever at have fået en anden tilgang til at studere 

gennem deltagelsen i workshoppene, da de gennem praksisfællesskabet er blevet mere bevidste omkring 

forskellige læringsstile. Det er blevet tydeligere for de studerende, at de er herre over egen læring – at de selv 

skal forme egne proksimale og realistiske mål for at give deres studie mening, samtidig med at det er vigtigt, at 

de sætter egne grænser. På denne måde er de studerende blevet bedre til at koordinere og planlægge deres 

studie- og fritidsliv, da begge har sin berettigelse i livet som studerende. Workshoppene har ydermere givet de 

studerende fokus på selvudvikling, hvor de har fundet begrebet self-efficacy spændende i forhold til at få 

kendskab til egne kompetencer og hvordan de kan spille ind i forhold til identitetsdannelse og -udvikling. 
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Perspektivering: 

Selvom projektet desværre ikke har givet klare svar på vores forskningsspørgsmål og ikke har kunnet bekræfte 

vores hypotese vedr. self-efficacy som prædiktor for studiemæssig succes, så mener vi, at der er nogle 

interessante perspektiver for et evt. videre arbejde:  

På NERA2016 konferencen blev vi præsenteret for et studie, som undersøger self-efficacy som en medierende 

faktor for læring (42). Dette kan underbygge, at interventionen kan have effekt uden at være en direkte 

prædiktor. Endvidere blev vi i projektets afsluttende fase ved en tilfældighed opmærksomme på et studie, som 

viser, at self-esteem er en prædiktor for eksamensresultater for 1. års datalogistuderende ved Aarhus Universitet 

(43). 

Dette samt resultaterne af den kvalitative analyse peger på, at det vil være interessant at videreudvikle 

interventionen for udvalgte grupper af studerende samt at revidere teorigrundlaget, så andre faktorer end self-

efficacy inddrages. Effekten af interventionen bør undersøges gennem mere omfattende kvalitative analyser.   
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10. Bilag: 

10.1 Desk research 

10.1.1 Søgninger 

 Tema 1 – overskrift: 

frafald/ikke-beståede 

prøver 

Tema 2 – overskrift: 

Self efficacy. Sense of 

Coherence. Motivaton 

Tema 3 – 

overskrift: 

Målgruppe: 

college 

studerende 

Tema 4 – 

overskrift: 

Limits 

Database 1 – 

navn: 

 

Academic 

search 

premiere 

Kontrollerede 

emneord: 

DE "COLLEGE 

dropouts" OR DE 

"COMMUNITY college 

dropouts" OR DE 

"COLLEGE students" 

OR DE "COLLEGE 

dropouts -- Prevention" 

OR DE "COLLEGE 

graduates"  

 

(32,756) 

Kontrollerede emneord: 

 

DE "SELF-efficacy in 

students" 

(761) 

Fritekst:  

 

TX SENSE of coherence  

(3,956) 

Indeholdt i tema 1  

 

 

 

Limiters - 

Language: English, 

German, 

Norwegian  

 

Publications år.: 

Ingen poster fra før 

1996 i denne 

søgning. 

 

=93 

Database 2 – 

navn: 

 

AMED 

 

 

 

 

Kontrollerede emneord: 

(DE "MOTIVATION") (573) 

OR 

Fritekst:  

TX SENSE of coherence 

(132) 

OR 

TX Self-Efficacy (1,006)  

 

Kontrollerede 

emneord: 

 

(DE 

"STUDENTS") 

(454) 

  

 

 

Limiters - 

Published Date: 

19950101-

20131231  

 

=22 

Database 3 – 

navn: 

 

Cinahl plus 

with full text 

Kontrollerede 

emneord: 

 

(MM "Student 

Dropouts") (486) 

 

 

Kontrollerede emneord: 

(MM "Self-Efficacy") 

(4,224)  

OR 

(MH "Motivation+") 

(52,744)  

OR 

Fritekst: 

TX SENSE of coherence 

(2,183)  

=(58,572) 

 

 

 

Kontrollerede 

emneord: 

(MH "Young 

Adult") (89,795)  

OR 

(MH "Students+") 

(78,596)  

 

=(163,664)  

 

 

 

Limiters - 

Published Date: 

19950101-

20141231; 

Geographic 

Subset: Australia 

& New Zealand, 

Canada, 

Continental 

Europe, Europe, 

UK & Ireland, 

USA; Language: 

Danish, English, 

German, 
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Norwegian, 

Swedish  

 

=56 

Database 4 – 

navn: 

 

Education 

Research 

Complete 

Kontrollerede 

emneord 

 

DE "COLLEGE 

dropouts"  

(644) 

OR 

DE 

"UNDERPREPARED 

college students"  

(46) 

OR 

DE 

"UNDERACHIEVERS" 

OR DE "GRADE 

repetition"  

(820) 

=(1,504)  

 

 

Kontrolleret emneord. 

DE "SELF-efficacy in 

students"  (1,089) 

OR 

DE "PSYCHOLOGY of 

learning" OR DE 

"MOTIVATION 

(Psychology)" OR DE 

"ACHIEVEMENT 

motivation" OR DE 

"BURNOUT (Psychology)" 

OR DE "COGNITIVE 

dissonance" OR DE 

"COMPETITION 

(Psychology)" OR DE 

"CONFLICT (Psychology)" 

OR DE "EXPECTATION 

(Psychology)" OR DE 

"EXTRINSIC motivation" 

OR DE "GOAL 

(Psychology)" OR DE 

"INTRINSIC motivation" 

OR DE "JOB enrichment" 

OR DE "LEVEL of 

aspiration" OR DE 

"MOTIVATION in adult 

education" OR DE 

"MOTIVATION in 

education" OR DE 

"READING motivation"  

(23,433)  

OR 

Fritekst: 

TX SENSE of coherence 

(789)  

= 

Indeholdt i tema 

1 

Limiters - 

Published Date: 

19950101-

20141231; 

Language: English, 

German, 

Norwegian  

 

42 

Database 5 – 

navn 

 

Eric 

Kontrollerede 

emneord 

 

DE "Academic Failure" 

OR DE "Dropout 

Attitudes" OR DE 

"Dropout 

Characteristics" OR DE 

"Dropout Prevention" 

OR DE "Dropout Rate" 

Kontrollerede emneord 

 

DE "Achievement" OR DE 

"Behavior Development" OR 

DE "Cognitive Structures" 

OR DE "Expectation" OR 

DE "Individual Power" OR 

DE "Learning Theories" OR 

DE "Self Actualization" OR 

DE "Self Motivation" OR 

Kontrollerede 

emneord 

 

DE "College 

Students" OR DE 

"Full Time 

Students" OR DE 

"Majors 

(Students)" OR DE 

"Nursing Students" 

Limits 

 

Limiters - Date 

Published: 

19950101-

20121231  

 

=(36) 
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OR DE "Dropout 

Research"   

 

(9,499) 

DE "Self Esteem" OR DE 

"Self Efficacy" (45,730) 

 

OR 

Fritekst 

sense of coherence  (106) 

 

=(45,829) 

OR DE "Self 

Supporting 

Students" OR DE 

"Special Needs 

Students"  

(68,825) 

 

OR 

 

DE "Adolescents" 

OR DE "Late 

Adolescents" OR 

DE "Young 

Adults"  

(49,523) 

 

=(116,694) 

Database 5- 

søg 2 

 

Eric 

 

Dropout 

Prevention 

Kontrollerede 

emneord 

 

DE "Dropout 

Prevention"  

(3,371) 

 Kontrollerede 

emneord 

 

DE "College 

Students" OR DE 

"Full Time 

Students" OR DE 

"Majors 

(Students)" OR DE 

"Nursing Students" 

OR DE "Self 

Supporting 

Students" OR DE 

"Special Needs 

Students"   

(68,825) 

 

Limits 

 

Limiters - Date 

Published: 

19950101-

20121231; 

Educational Level: 

Higher Education, 

Two Year Colleges  

 

(54) 

Database 6 – 

navn 

 

PsycInfo 

Kontrollerede 

emneord 

 

(((TX (college student 

dropout)) OR (MM 

"College Dropouts")) 

OR (MM "Academic 

Underachievement" OR 

MM "College Academic 

Achievement" OR MM 

"Academic 

Achievement 

Motivation" OR MM 

"Academic 

Achievement 

Prediction" OR MM 

Kontrollerede emneord 

 

((MM "Sense of Coherence") 

OR (MM "Self Efficacy") 

OR (MM "Motivation 

Training"))  

 

(7,232) 

 Limits 

 

Limiters - 

Publication Year: 

1995-2014; 

Language: Danish, 

English, German, 

Norwegian, 

Swedish; Age 

Groups: Adulthood 

(18 yrs & older), 

Young Adulthood 

(18-29 yrs)  

 

=122 
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"Academic Failure" OR 

MM "Academic Self 

Concept")) 

 

(2,400) 

 

Database 7- 

navn 

 

PubMed 

 

Kontrollerede 

emneord 

 

"Student 

Dropouts"[Mesh] 

(1535) 

Kontrollerede emneord 

 

((("Achievement"[Mesh]) 

OR 

"Underachievement"[Mesh])) 

OR (("Self Efficacy"[Mesh]) 

OR "Sense of 

Coherence"[Mesh]) 

 

(1016) 

Kontrollerede 

emneord 

 

(("Students, 

Nursing"[Mesh]) 

OR 

 

Fritekst 

 "college 

students")) 

 

(28736) 

 

 

Filters: Publication 

date from 

1995/01/01 to 

2014/12/31 

 

=16 
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10.1.2 Resultater (kan åbnes i Excel) 

REF. NR: Første forfatter, startsidetal. Land og år. REF. Nr. Formål Studiepopulation. Design/dataindsamlingsmetode Resultater Konklusion/kommentarer til diskussion Intervention

N (antal)

0

1 Carpenter, S. L., Canada 2007 (Master Thesis) Undersøge sammenhæng mellem self-efficacy og uddannelsesmæssige resultater.Metaanalyse, 38 publikationer, 48 undersøgelser, i alt 12.466 studerendeMetaanalyse, statistisk sammenhænge undersøgesStærk sammenhæng mellem self-efficacy og resultater. Self-efficacy er kontekstafhængig (alder, type af aktivitet).grundig undersøgelse,, underbygger vores hypotese Tiltag, som kan øge self-efficacy i uddannelsesmæssig sammenhæng anbefales

2 Posadzki, P. , Springer 2009 Undersøger QOL (Quality of Life) for studerende, og om QOL påvirkes af Sense og Coherence (SOC), Self-efficacy (SE) og Level of Optimism (LOO), samt af en række sociale variable.n= 396 studerende Spørgeskema Stærk sammenhæng mellem QOL og SOC, SE og LOO. Delresultat: SE påvirker akademisk præstation?Fokuserer primært på QOL generelt (helbred, livsstil mv.) og ikke så specifikt på uddannelsesmæssig succesAnbefaler at inddrage "QOL" i undervisningen?

3 Lackaye, T. D., Journal of Learning Disabilities 2006 Undersøger specifikt i forhold til LD, som åbenbart er et veldefineret begreb a la ordblindhed

4 Idan, O., Journal of Learning Disabilities 2014 Undersøger specifikt i forhold til LD, som åbenbart er et veldefineret begreb a la ordblindhed

5 Mills, N., Language Learning 2007 Undersøger sammenhæng mellem self-efficacy og fransklæring 303 Spørgeskema Stærk sammenhæng mellem self-efficacy og læringsresultater At lære de studerende "læringsstrategier". (Undersøges ikke, men der referes til litteratur).

6 Breso, E. High Educ, 339. The Netherlands 2010 Effekt på SE, baseret på intervention, 4x 2t 71 quasi-experimentel/spørgeskema før og eftermålinger/2 kontrolgr.SE, engagement og performence øges signifikant i interventionsgruppenlille antal - validitet kan øges m flere deltagere og flere SE målinger 1. finde risikostuderende via workshop og tilbyde disse 4 x 2 timer enesamtaler. Måle SE før  og 6 mdr. efter

7 Davidson, O. J of Pscyhology, 333. Israel 2012 Effekt af intervention, der skal fremme håb, SOC og SE 43 frivillige  slut 2. sem. Spørgeskema ud fra valideret scala.Måle x3: før, lige efter og 1 md. Efter workshop. Signifikant ændring i SE fra før til lige efter og 1 md efter interventionfx nyt studie hvor specifikt akademisk SE måles  s 340: 3 grupper/Håb/SE/SOC: nedskrive mål og derefter beskrive hvordan de kan nå dem. Derefter detage i visualiseringsøvelse, fremkalde positive minder (lyde, dufte og synsop.) Deltage i fysiske aktiviteter: klappe i hænderne, vinke m.m. læs selv videre i artiklen. Gr 2 blev udsat for mental støtte til at øge SE

8 Koestner, R. Pers Soc Psychol Bull, 2006 Effekt  af intervention, der skal fremme 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Ikke anvendelig

Anvendt i rapport

Kædesøgning
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10.2 Spørgeskemaer 

 

 

  

SKEMA A 
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Spørgeskema-vejledning  

 
 Du bedes udfylde spørgeskemaet ved at sætte ét kryds ved hvert spørgsmål. 

 

 Spørgsmålene skal besvares ud fra, hvad du synes passer bedst på dig i studiemæssig sammenhæng. Hvor 

svarkategorierne ikke synes at passe helt til netop din situation, bedes du markere det svar, der kommer 

nærmest. 

 

 Du bedes besvare alle spørgsmålene, da det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet og brugbarhed. 

 

 Hvis du har kommentarer til de enkelte spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive disse bagerst i 

spørgeskemaet. 

 

 Undersøgelsen er anonym. Du bedes skrive dit studienummer (står på dit studiekort/første del af din 

mailadresse) på spørgeskemaet. Dette er kun for at registrere, at du har besvaret spørgeskemaet. Dit navn vil 

ikke komme til at figurere på spørgeskemaet eller i den afsluttende projektrapport. 

 

På forhånd tak for din medvirken 

Mette Braad (MEB@ucn.dk), Marianne Ibsen (MAI@ucn.dk) og Finn E. Nordbjerg (FEN@ucn.dk) 

 

De første spørgsmål handler om, hvem du er: 
(A1) Er du: 

 1  Kvinde  

 2  Mand  

 

(A2) Hvor gammel er du?   ……………………. år 

 

(A3) Hvad er første del af din UCN mailadresse? ……………………. 

 

(A4) Hvad er/var den højeste uddannelse blandt den/de voksne i den familie, du er opvokset i? 

(forældre, stedforældre, plejeforældre e.l.) 

1  Ingen uddannelse efter grundskole og  

  ungdomsuddannelse (ufaglærte) 

  

 2  Erhvervsuddannelse (faglærte: fx 

   håndværker, kontoruddannet) 

 

3  Kort videregående uddannelse (2 – 2½ år: fx 

   laborant, tekniker, finansøkonom) 

 

4  Videregående uddannelse (lang eller mellemlang:  

  fx sygeplejerske, ingeniør, læge)  

 

mailto:MEB@ucn.dk
mailto:MAI@ucn.dk
mailto:FEN@ucn.dk
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De næste spørgsmål handler om din grundlæggende indstilling til studiemæssige opgaver og 

udfordringer: 

 
 (A5) Jeg kan altid løse vanskelige problemer i studiemæssig sammenhæng, hvis jeg prøver ihærdigt nok? 

 1  Passer slet ikke 

 2  Passer en smule 

 3  Passer nogenlunde 

 4  Passer præcist  

 

(A6) Hvis nogen modarbejder mig i studiemæssig sammenhæng, finder jeg en måde til at opnå det, jeg 

vil? 

 1  Passer slet ikke 

 2  Passer en smule 

 3  Passer nogenlunde 

 4  Passer præcist  

 

(A7) Det er let for mig at holde fast ved mine planer og realisere mine mål i studiemæssig 

sammenhæng? 

 1  Passer slet ikke 

 2  Passer en smule 

 3  Passer nogenlunde 

 4  Passer præcist  

 

(A8) Jeg er sikker på, at jeg kan håndtere uventede hændelser i studiemæssig sammenhæng? 

 1  Passer slet ikke 

 2  Passer en smule 

 3  Passer nogenlunde 

 4  Passer præcist  

 

(A9) Takket være mine personlige ressourcer, ved jeg, hvordan jeg skal klare uforudsete situationer i 

studiemæssig sammenhæng? 

 1  Passer slet ikke 

 2  Passer en smule 

 3  Passer nogenlunde 

 4  Passer præcist  

 

(A10) Jeg kan løse de fleste problemer i studiemæssig sammenhæng, hvis jeg yder den nødvendige 

indsats? 

 1  Passer slet ikke 

 2  Passer en smule 

 3  Passer nogenlunde 

 4  Passer præcist  
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(A11) Jeg bevarer roen, når der er problemer i studiemæssig sammenhæng, da jeg stoler på mine evner 

til at løse dem? 

 1  Passer slet ikke 

 2  Passer en smule 

 3  Passer nogenlunde 

 4  Passer præcist  

(A12)  Når jeg støder på et problem i studiemæssig sammenhæng, kan jeg som regel finde flere 

løsninger? 

 1  Passer slet ikke 

 2  Passer en smule 

 3  Passer nogenlunde 

 4  Passer præcist  

 

(A13) Hvis jeg er i vanskeligheder i studiemæssig sammenhæng, kan jeg som regel finde en udvej? 

 1  Passer slet ikke 

 2  Passer en smule 

 3  Passer nogenlunde 

 4  Passer præcist  

 

(A14) Lige meget hvad der sker i studiemæssig sammenhæng, kan jeg som regel klare det? 

 1  Passer slet ikke 

 2  Passer en smule 

 3  Passer nogenlunde 

 4  Passer præcist  

 

TAK for din hjælp  

 

Kommentarer: 

 

 
Skema B og C er tilsvarende. Skema B er anvendt i to versioner. Til studerende, som blev tilbudt 

workshops blev dette spørgsmål tilføjet:  

 

(B2) Har du deltaget i en eller begge vores workshops? 

 1  Deltog i begge workshops  

 2  Deltog i første workshops 

  3  Deltog i anden workshops 

 4  Deltog ikke i nogen af de to workshops  
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10.2.1 Følgebrev 

Kære Studerende 

Vi er tre studievejledere fra Sygeplejeuddannelsen (Marianne Ibsen og Mette Braad) og 

Datamatikeruddannelsen (Finn E. Nordbjerg) ved UCN.  

Vi er optaget af alle vores studerende får mulighed for at gennemføre deres uddannelse med succes. 

Denne undersøgelse skal medvirke til at belyse, hvad vi på UCN kan gøre for at blive et endnu bedre 

studiested. 

Alle nye studerende på Sygepleje- og Datamatikeruddannelserne bliver inviteret til at deltage. 

Dette spørgeskema indeholder en række spørgsmål, som vedrører forhold af betydning for din 

grundlæggende indstilling til studiemæssige opgaver og udfordringer. Dine svar på spørgeskemaet er et 

vigtigt led i vores undersøgelse. 

Vi håber, du vil bruge ca. 10 minutter til at udfylde spørgeskemaet og dermed deltage i undersøgelsen. 

Du vil blive bedt om at udfylde i alt tre skemaer (dette, et før jul og et før sommerferien næste år). Det er 

vigtigt for undersøgelsen, at du udfylder alle tre skemaer. 

Undersøgelsen er anonym. Du bedes skrive første del af din mailadresse på spørgeskemaet. Dette er kun 

for at registrere, at du har besvaret spørgeskemaet. Dit navn vil ikke komme til at figurere på 

spørgeskemaet eller i den afsluttende projektrapport. Svarene på spørgeskemaet vil blive indtastet i et 

computerprogram, hvorefter de udfyldte skemaer vil blive destruerede. 

Undersøgelsen forventes afsluttet ultimo 2015. Hvis du er interesseret i resultaterne er du velkommen til at 

kontakte en af os til den tid. 

På forhånd tak for hjælpen. 

 

Mette Braad (meb@ucn.dk) 

Marianne Ibsen (mai@ucn.dk) 

Finn E. Nordbjerg (fen@ucn.dk) 

 

mailto:meb@ucn.dk
mailto:mai@ucn.dk
mailto:fen@ucn.dk
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10.3 Interventionen 

10.3.1 Invitation 
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10.3.2 Oplæg til workshops 

Self-efficacy workshop – del 1: 

Aktivitet Indhold Bemærkninger Tid 

Oplæg Hvad er self-efficacy?  15 min 

 Hvordan styrkes SE? Fysisk aktivitet er vigtig 

 

 

Fysisk aktivitet Find en makker, som samme farve 

sokker/øjne/bluse/… som dig. 

 

 

 

 

 

Grupper (2 

pers) 

Fortæl om en studiemæssig oplevelse, du 

har haft inden for de seneste år, som blev 

en succes. 

 Hvorfor blev det en succes? 

 Var der forhindringer på vejen? 

 Hvordan overvandt du 

forhindringerne? 

Se Mariannes bog. 

 

Liste af uddybende spørgsmål udleveres 

(1) 

15 min 

Oplæg Operationelle, konkrete realistiske 

læringsmål. 

(mestring og ikke for nemme mål) 10 min 

Fysisk aktivitet Find en makker, som har samme farve 

sokker/øjne/bluse/… som dig. 

 

Fortæl din makker om en fagperson du ser 

op til (fx din programmeringslærer), som 

du gerne vil være/ser op til. (2 min. pr. 

person) 

 

 

 

Fagperson = Sygeplejefaglig eller IT 

(finde en rollemodel) 

10 min 

Individuelt 

arbejde 

Formuler et mål, du vil nå inden næste 

workshop (udgangspunkt i et 

fag/modulbeskrivelse/læringsmål/lærings

udbytte og skema for de næste 14 dage). 

Del op i delmål pr. dag. 

 Hvilke handlinger vil du gøre for at 

nå delmålene? 

 Hvilke forhindringer kan der 

være? 

 Hvordan overvindes 

forhindringen? 

Studiemetro 

(http://studiemetro.au.dk/atstudere/) 

 

 

 

 

”Gør snublesten til trædesten” 

15 min 

Fysisk aktivitet Find ny makker (anden farve) 

 

Fortæl din nye makker om dine mål, 

handlinger og evt. forhindringer. 

 

 

Se Mariannes bog. 

 

Liste af uddybende spørgsmål udleveres 

15 min 

http://studiemetro.au.dk/atstudere/
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(2) 

Oplæg Afrunding og cliff hanger til næste gang 

 

Anerkendelse af deres indsats. 

 10 min 

 

 

Self-efficacy workshop – del 2: 

Aktivitet Indhold Bemærkninger Tid 

Intro Velkomst og dagens program  5 min 

Fysisk aktivitet Hvordan er det gået siden sidst? 

 

Find en makker, som har samme/næsten samme 

skostørrelse som dig. 

 

Mål nået? 

 Hvilke handlinger gjorde du for at nå 

delmålene? 

 Hvilke forhindringer var der? 

 Hvordan overvandt du forhindringen (hvis 

der var nogen)? 

Find en makker.  

Evt. nye går med andre par 

som observatører. 

 

 

 

 

 

Skema med uddybende 

spørgsmål - øvelse 3 

10 min 

Oplæg Arbejde med mål frem mod fast dead-line. 

 Planlæg modulet/semestret 

 10 min 

 

Arbejde med 

mål 

(individuelt) 

 Få overblik over døgnets 24 timer 

 På udleveret kalender noteres prøvedato, 

afleveringsfrister, skemalagt undervisning, ferie 

– evt. arbejde ved siden, forpligtelser overfor 

venner/familie, fritidsaktiviteter 

 

Formuler et mål, som du vil nå i løbet af resten af 

modulet/semestret. 

 

Del målet op i delmål: 

 Hvilke handlinger vil du gøre for at nå 

delmålene? 

 Hvilke forhindringer kan der være? 

 Hvordan overvindes forhindringen? 

Ark anvendes 

 

Kalender anvendes 

 

 

 

 

 

 

Skema fra sidste workshop 

anvendes 

20 min 

 

Fysisk aktivitet • Find en medstuderende, du er vant til at 

arbejde sammen med 

• Lav en modulplan sammen og aftal evt. at 

mødes en gang om måneden for at justere 

denne (brug den udleverede kalender) 

 10 min 

Oplæg Prioritering af din indsats: 

Prioriter efter din type 

 

 

15 min 
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 Den overinvolverede 

 Den underinvolverede 

Prioriter efter fagets mål: 

 Læringsudbytte: 

o Viden 

o Færdigheder 

o Kompetencer 

Fysisk aktivitet Find en makker, som du endnu ikke har haft som 

makker 

 

Formuler for din makker: 

 Tre ting du har taget med dig fra disse 

workshops? 

 En indsigt som du tænker, vil skabe en lille 

forandring i din måde at studere på 

 

 

 

 

10 min 

Afslutning Anerkendelse af deres indsats. 

Opfordring til at bruge studievejledningen og evt. 

introduktion til studiehåndbogen 

 5 min 
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10.3.3 Udleverede materialer til workshops 

Spørgsmål øvelse 1 

Fortæl om en studiemæssig god oplevelse eller succes, du har haft  

 

 
Uddybende spørgsmål – tænkt som inspiration 

 

1. Hvad medvirkede til at du valgte at fortælle om netop denne oplevelse/succes 

 

2. Hvorfor var det en god oplevelse/succes 

 

3. Hvad gjorde du særligt for at få en god oplevelse/succes 

 

4. Hvordan var din forberedelse 

     

5. Hvilke forhindringer stødte du på 

 

6. Hvad/hvem kan hjælpe dig, når du møder forhindringer 

 

7. Hvad er god støtte for dig 

 

8. Hvordan overvandt du forhindringerne 

 

9. Hvad kan du tage med dig 
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Spørgsmål øvelse 2 

Fortæl om dit/dine mål, handlinger og eventuelle forhindringer 

 

 
Uddybende spørgsmål – tænkt som inspiration 

 

1. Hvilke trin på vejen er der til at nå dit mål/dine mål 

 

2. Hvilke studiemæssige styrker kan du bruge til at nå dit/dine mål 

 

3. Hvad står i vejen for at nå dit/dine mål 

 

4. Hvordan overvinder du forhindringerne 

 

5. Hvad/hvem kan hjælpe dig, når du møder forhindringer 

 

6. Hvad kan motivere dig til at arbejde med målet/målene 

 

7. Hvilke studiemæssige redskaber vil du benytte for at nå målet/målene 

 

8. Hvad vil konkret gøre for at nå dit/dine mål 

 

9. Hvad er det første, du vil gøre for at nå målet/målene 
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Spørgsmål - øvelse 3 

Fortæl om du nåede dit/dine mål, dine handlinger og eventuelle forhindringer 

 

 

Uddybende spørgsmål – tænkt som inspiration 

 

1. I hvilken grad nåede du dit mål/dine mål 

 

2. Hvor tilfreds er du med graden du nåede dit/dine mål på 

 

3. Hvilke forhindringer var der på vejen til at nå dit/dine mål 

 

4. Hvordan overvandt du forhindringerne/hvilke handlinger 

 

5. Hvad/hvem hjalp dig 

 

6. Hvad/hvem kunne også have hjulpet dig/andre muligheder 

 

7. Hvilke studiemæssige redskaber benyttede du for at nå målet/målene 

 

8. Hvad var nyt for dig i måden at arbejde med at nå dit/dine mål på 

 

9. Hvor tilfreds er du med din egen indsats – brugte du passende tid på at nå dit/dine mål? 
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UDARBEJDELSE AF MÅL 

FORMULER DIT MÅL 

 

 

 

 

 

 

 

BESKRIV TRE TRIN PÅ VEJEN TIL AT OPNÅ MÅLET 

 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

 

HVOR LANGT ER DU NU? 

 

 

 

 

BESKRIV FORHINDRINGER 

 

 

 

 

HVORDAN OVERVINDES FORHINDRINGERNE? 
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Øvelse 4 – del 1 

Få overblik over døgnets 24 timer 

 

 

Noter så nøjagtigt som muligt, hvad du laver time for time på en typisk dag. Hvor mange timer sover du? 

Hvor lang tid bruger du på morgenmaden? Hvor meget tid går der med at surfe på nettet? Osv. 

 
Når du har gjort det, så prøv igen, hvor du denne gang plotter ind, hvordan du ideelt set vil ønske, at du 

brugte din tid 
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10.4 Fokusgruppeinterview 

10.4.1 Interview-manchet 

Manchet til fokusgruppeinterview 

Information 

 Forskningsprojektet handler om, hvordan alle studerende får mulighed for at gennemføre deres 

uddannelse med succes. Denne undersøgelse skal medvirke til at belyse, hvad UCN kan gøre for at blive 

et endnu bedre studiested. Der er derfor fokus på oplevelsen af den/de workshop(s) de studerende i 

fokusgruppen deltog i. 

Introduktionsrunde 

 Alle præsenterer sig (navn) 

Interviewet her i dag handler om: 

 Jeres opfattelser og oplevelser af workshoppen/de to workshops 

 Jeres bud på workshops i fremtiden. 

 

Interviewet varer cirka en time, og det bliver optaget på diktafon. Ingen andre end studievejlederne Mette 

Braad, Marianne Ibsen og Finn E. Nordbjerg og mig hører og ser udskriften. 

Hvad kommer der til at foregå i dag? 

 Dette her interview er anderledes end det, man normalt forbinder med at blive interviewet, hvor 

intervieweren stillen en masse spørgsmål hele tiden 

 Nu er det mest jer, der skal snakke og diskutere med hinanden 

 Jeg har tre emner, som jeg giver jer ét ad gangen at snakke om 

 I kører selv diskussionen. Hvis den ryger af sporet, hvis I løber tør for ting at sige, hvis ikke alle 

bliver hørt – så plejer én fra gruppen at gøre noget ved det – ellers skal jeg nok komme ind 

 Forestil jer at det er ligesom at sidde hjemme hos én af jer til daglig og snakke hen over kaffen og 

théen 

 Jeg er først og fremmest interesseret i jeres egne erfaringer, oplevelser og fortællinger – IKKE bare 

jeres holdninger 

 Alle oplevelser er lige vigtige 

 Alle oplevelser er lige okay – der er IKKE rigtige og forkerte ”svar” 

Introduktion 

I har alle deltager i en/to workshop(s). For at få jer tilbage til workshoppen/de to workshops får I her en 

oversigt over, hvad der skete i den/disse. Herefter kort gennemgang af programmet.  
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10.4.2 Interviewguide 

Interviewguide: Fokusgruppeinterview 

Projekt ”StudieLIV” 

 

Tema Spørgsmål Opfølgende spørgsmål  

Udbytte Hvordan var det at deltage i 

workshoppen/de to workshops? 

 

 

Hvad synes I om indholdet? 

(programmet skal være 

gennemgået forinden) 

 

 

Hvordan var stemningen? 

 

Hvordan oplevede i underviseren? 

 

Hvordan var det at arbejde med 

mål? 

 

Hvordan oplevede I at lytte til, 

hvordan medstuderende griber 

studiemæssigt arbejde an? 

 

Hvordan oplevede I at få 

kommentarer fra medstuderende 

på, hvordan I selv griber 

studiemæssigt arbejde an? 

 

 

 Hvordan har I kunnet bruge, det I 

arbejdede med i workshoppen i 

jeres studie? Kom med eksempler 

 

Har I lavet noget om I jeres 

arbejdsvaner, efter I var med på 

workshoppen? 

 

Har workshoppen givet mere 

lyst/tid/større grund til at 

samarbejde med/bruge 

medstuderende i studiet? 

 

Har I kunne anvende arbejdet med 

mål efterfølgende i jeres studie? 

 

Ser I anderledes på det at studere, 

efter I har deltaget i workshoppen? 

 

 Hvad fik jer til at komme til den 

første workshop/workshoppen? 

 

Hvad gjorde, at I kom til den 

anden workshop? 
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Betydning Hvilken betydning oplever I 

workshoppen har haft for jeres 

tilgang til at studere? 

 

 

 Hvilken betydning har 

workshoppen haft for jeres 

oplevelse af studiemæssig 

succes? 

Hvilken betydning har jeres 

samarbejde med medstuderende 

haft for denne oplevelse? 

Fremtid Ser I nogen idé i at fortsætte med 

workshops i uddannelsen 

fremover? 

 

Hvordan tænker I workshoppen 

integreres bedst muligt i 

uddannelsen? 

Hvornår i studiet tænker I, det er 

relevant med workshops? 

 

Hvordan skal workshoppen 

tilbydes? (tilmelding/naturlig del af 

skemaet…) 

Afslutning Jeg vil til sidste bede jer om at 

skrive tre ting, I har fået ud af at 

deltage i workshoppen/de to 

workshops (vær gerne meget 

konkret). Til at gøre dette får I 

udleveret post-it sedler, I kan 

skrive på. 

 

 

10.4.3 Wenger’s læringsmodel (38, s. 15)  
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10.4.4 Meningskondensering 

 

Område spørgsmål - 

dimension 

Udskrift af interview 

sekvens 

Meningskondensering Begreb/tema 

Udbytte af workshop 

hvor der arbejdes med 

erfaringer, målsætning, 

planlægning af tid, 

samarbejde med 

studiekammerater 

(1)Niels: Altså jeg synes 

det var spænende osse 

fordi Finn han er en dygtig 

underviser og forstå at 

fange folk så det hjælper 

til ikke bliver så tørt og 

sidde og lave. Også er det 

generelt et spænende 

emne. 

 

Niels: Underviseren var 

dygtig til at gøre emnet 

spændende  

 

 (1)Jan: vi beskrive 

hvordan vi vil opnå det 

mål, altså vi skulle sætte 

os et mål også hvordan. 

Også skulle vi evaluere 

gangen efter. Og det fik 

jeg ikke rigtig gjord 

noget ved personligt 

 

(1)Niels: Jo tildels har 

jeg fået arbejde mig med 

det mål jeg fik sat mig. 

Men ikke det var mindre 

bevidst det egentlig 

skulle have være 

(1)Jan: Ja jeg rendte 

rundt med det her mål i 

tasken 

T: De her koncepter og 

værktøjer, dem bider 

man lidt mærke i og så 

husker man dem 

 

(1)Ib: De mål som man 

sat sig. Det der med at 

man ikke skulle gribe 

over et alt for stort mål. 

Jan: Vi lærte at sætte mål og 

evaluere. Jeg fik det bare 

ikke gjort 

 

 

 

 

 

 

Niels: Jeg fik sat mål og 

arbejdet med det, men ikke 

bevidst 

 

 

 

 

 

Jan: Værktøjet ligger i 

tasken (mål og kalender), så 

husker man at bruge dem 

 

 

 

 

Jeg tænker på at målet, jeg 

læser efter, ikke skal være 

for stort. Man skal kunne 

holdes op på det. 

Konkrete oplevelser med 

at mestre struktur i 

studiet via mål og 

planlægning af tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mening 

relation 
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Det er noget jeg har i 

tankende, altså fordi jeg 

skulle bruge den ene 

time om dagen, på at 

læse op på de fag jeg har 

det svær med. Den 

kommer ind i tanken 

gangen hver eneste dag, 

Men jeg får bare ikke 

startet. 

Igen er det godt det der, 

hvis man bare bliver 

holdt op på det. 

 

(2)Bo: Men at du ligesom 

sat dig nogle mål om 

hvordan du kunne arbejde 

dig igennem de her mål, 

så de ikke bare forblev i 

mål man du faktisk 

realisere dit mål. Det 

synes jeg var meget 

effektivt faktisk. 

(2)Bo: Vi tager bare bid for 

bid 

Bo: Fordi du bliver altså 

meget meget bedre ved, 

at bare fokusere på et mål 

også gentage og gentage 

indtil det faktisk sidder 

der. 

(2)Bo: Det var meget 

inspirende og tror også 

andre kunne have 

mulighed for at få et godt 

værktøj. I stedet for bare 

du skal prøve at lærer 

noget og du får lidt 

undervisning til det men 

hvorfor er det egentlig du 

skal have det her hvad er 

det godt for hvad er det 

du vil nå med den her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo: Det var faktisk meget 

effektivt at kunne realisere 

mit mål ved at arbejde efter 

det 

 

 

 

 

Bo: Man bliver dygtigere ved 

at fokusere på et mål og øve 

det man skal lære mindre 

bidder 

 

 

 

 

Bo: Det hjælper til at 

motivere, når man tænker 

over, hvad det er man vil nå 

med netop denne 

undervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ane: Det fik mig til at 

reflektere over hvordan det 

ville være at arbejde med 

mål 

 

 

 

 

 

kompetencer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kompetencer 

 

identitet 

 

 

 

 

motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giver mening 

 

 

 

 

 

 

 

kompetence 
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undervisning og sådan 

noget 

 

(3)Ane: Men jo jeg synes 

helt klart, at det gav noget 

man kunne arbejde videre 

med. Ligesom reflektere 

hvordan man egentlig 

havde det med sådan 

noget (målsætninger) 

 

(4)Ida: Det eneste jeg er 

blevet god til (efter) er at 

skrive i min kalender. Så 

kan jeg hele tiden holde 

øje med, når jeg er i god 

tid, skal jeg skynde mig 

lidt og sådan noget. 

 

(4) Pia: det var en 

kalender hvor vi skulle 

planlægge vores tid. 

??????? og det også var 

vigtig at tænke på os selv, 

give os selv fri engang i 

mellem. Også være 

fokuseret når vi skulle 

være fokuseret, Jeg synes 

for mig at det har være 

med til at give struktur. Og 

sådan fokus på at det er 

vigtig at protiere altså 

selvfølgelig protiere at 

studere læse følge med. 

Men også at dele det lidt 

op , for så ellers har jeg 

være slem til lige læse lidt 

og så give lidt fritid. Det 

med sidder med 

forberedelsen til 

undervisningen. Sidde 

derhjemme. 

 

 

 

 

 

Ida: Jeg er blevet bedre til at 

planlægge tiden ved at 

bruge min kalder 

 

 

 

 

 

Pia: Det (kalenderen) og at 

dele op i små bidder har 

været med til at givet mig 

struktur, så jeg er mere 

fokuseret, når jeg læser.  

 

 

 

Pia: Det er vigtigt at holde fri 

også en gang i mellem 

 

 

 

 

Ida: Få styr på det, der 

forstyrrer. Jeg er blevet 

bedre til at priorietere 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida: Det har hjulpet mig til at 

 

 

Identitet 

Personlig udvikling 

 

En del af et fællesskab 

 

 

Mening 

 

 

Learning by belonging 

 

 

Identitet 

 

 

 

 

 

komptence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitet – hvad hører til 

hvor 

kompetence 
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(4) Ida . Det var også 

noget af det de sagde, at 

man skulle ligesom få styr 

på det der forstyrrer en. 

Der var jeg godt nok lige 

nødt til at få styr på nogle 

ting i går. For så ellers ved 

jeg at det genere mig. Det 

er jeg blevet god til. At få 

det ordnet, også sige okay 

nu er det væk, ellers så 

lukker jeg simpelthen af 

og siger det er også fint 

jeg skal læse tager hjem til 

mine forældre. Så jeg er 

blevet lidt bedre til at 

prioriter, nu skal jeg altså 

have det gjort. 

 

(4) Ida : N: Der er jeg 

blevet bedre også i 

forhold til og sige så kende 

forskel på skole og hvad 

der er sjov at når så 

kommer jeg hjem, og hvis 

jeg er sulten tager jeg 

noget at spise også læser 

jeg. Også kan jeg bruge 

aften på noget andet. Før 

der var det sådan at det 

hele gik op i hat og briller 

og når ja klokken halv 10 

jeg skal også lige læse de 

her 50 sider til i morgen. 

Det dur bare ikke. Der har 

det helt klart hjulpet. 

kende forskel på skole og 

fritid. Jeg læser, når jeg 

kommer hjem og kan så 

bruge aftenen på noget 

andet. 

 (1) Niels: Men det jeg fik 

ud af det, det var at det 

ligesom er mig selv der 

sætter mine grænser. At 

det er mig selv der 

bestemmer hvad jeg 

umiddelbart kan nå. 

 

Niels: Godt at lære, at det er 

mig selv, der sætter grænser 

for, hvad jeg umiddelbart 

skal nå. 

 

 

 

 

Identitet 
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Selvfølgelig er der nogen, 

helt konkrete grænser 

sådan med. man alle 

grænser de kan strækkes 

hvis jeg selv lægger 

arbejde i det og viljen i 

det. Det har været en, en 

god lektier at lære. 

Det var et værktøj man 

kunne bruge til noget 

(mål) 

Det er mig selv, der sætter 

grænser og jeg skal ikke 

være bange for at skuffe 

nogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels: Ikke være bange for at 

skuffe nogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)Ib: De mål som man sat 

sig. Det der med at man 

ikke skulle gribe over et alt 

for stort mål. Det er noget 

jeg har i tankende, altså 

fordi jeg skulle bruge den 

ene time om dagen, på at 

læse op på de fag jeg har 

det svær med. Den 

kommer ind i tanken 

gangen hver eneste dag, 

Men jeg får bare ikke 

startet. 

Igen er det godt det der, 

hvis man bare bliver holdt 

op på det. 

Ib: Det er godt at arbejde 

med mindre mål, hvis man 

bare bliver holdt op på det. 

Mening 

relationer 

Samtale med (1) Bo: Det gjorde det også Bo: Interessant at tale med At kunne lære af de 
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medstuderende i 

mindre tilfældigt 

sammensatte grupper 

om tidligere 

succesoplevelser 

interessant (at deltage)at 

vi ikke kun sad 2, 3, 4 

stykker, men at vi faktisk 

var mange………… 

At snak med dem på en 

anderledes måde end man 

tidligere har gjort. 

……Man snakkede også 

om andre ting man ikke er 

vant til at snakke om. Ja, 

man kom ind på nogle 

andre områder man ikke 

lige kendte til. 

 

(3) Søs: . Det var egentlig 

fint nok. Men det er 

stadigvæk lidt det der 

grænseoverskridende skal. 

Lige med nogen man ikke 

har snakket med før. Man 

prøver altid at snyde eller 

sådan noget. Gå hen til 

nogen man kender 

alligevel. 

 

(3)Ane: S: Men det var 

måske et ???? til at sparke 

bag i, til at ligesom at 

bruge hinanden og på den 

måde og ikke bare sådan 

for sjovt. At vi måske godt 

kunne bruge hinanden lidt 

mere fagligt. 

 

(4) Pia Så kunne det godt 

være jeg kunne trækkes 

hendes ind over og sige 

når ja det er skidesmart 

det der, det kunne jeg 

også tage og prøve. Og se 

om det virker for 

mig……………….jeg havde 

også et andet mål. Det var 

andre man ikke er vant til at 

tale med om områder man 

ikke kendte til  i forvejen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Søs: Det var OK, men 

grænseoverskridende at tale 

med nogen, man ikke har 

talt med før 

 

 

 

 

 

Ane: Det var et skub til at 

bruge hinanden lidt mere 

fagligt. 

 

 

 

 

 

Pia: Godt at lære af de 

andres erfaringer og arbejde 

sammen for at nå målet og 

kunne bruge hinanden 

undervejs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andres erfaringer/ 

Vikarierende erfaringer, 

Bandura 

Vikarierende læring, 

læring i 

praksisfællesskaber 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitet tilhørsforhold 

 

 

 

 

 

 

praksisfællesskab 

 

 

 

 

 

 

 

Vikarierende læring 

 

Vikarierende erfaringer, 

Bandura 
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noget med 

sygeplejeske??? og kunne 

i færdigs laboratoriet. 

Også fordi vi skulle 

arbejde sammen i praksis        

med dem for at nå målet 

og kunne bruge hinanden 

undervejs både sådan før 

og under vejs. Så det 

synes jeg var rigtig godt. 

Det gav større udbytte 

synes jeg. 

 

(4) Pia: Jeg synes det har 

givet mig fokus på, det der 

med at vi lære forskellig. 

Det der med at man kan 

gøre det på forskellige 

måder. Altså det der med 

du kan læse på forskellige 

tider på dagen, efter hvad 

der passer dig. Det synes 

jeg. Det giver en 

selvstændighed på et eller 

anden måde. De lagde op 

til at man kan være 

studerende på flere 

måder. 

 

(4) Ida: Og det var også 

meget fint i forhold til 

øvelserne at vi kunne 

sidde og lave det der 

runde hjul, der var inde i 

sådan nogle lagkage 

stykker. Her sover jeg, og 

så gør jeg det. Og så 

kunne vi godt lige 

pludselig se hvor mange 

timer vi sat af til alt mulig 

åndssvag, som vi slet ikke 

havde brug for. Også sidde 

og lave om, når så burde 

 

 

 

Pia: Det har givet mig viden 

om, at vi lærer forskelligt og 

på forskellige måder. Det 

giver selvstændighed. 

 

 

 

 

 

 

 

Ida: Det gav overblik over 

tiden, at arbejde med 

”lagkagen” og opdage hvor 

mange timer, der går til 

irrelevante ting fx face book 

i stedet for at læse. 

 

 

 

 

Identitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kompetence 
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jeg måske bruge den der 

facebook time på at læse 

eller på at gøre noget 

andet så jeg kan have ro til 

at læse. 

 

Workshoppens 

betydning for tilgang til 

at studere 

(1) Jan: jeg har bidt meget 

mærke i, noget han 

fortalte om selvudvikling. 

at man skulle altid, man 

sku ikke for langt ud. Han 

viste det med en cirkel, 

hvor man selv var inde i 

midten ikke. Det opnåeligt 

var en ring omkring også 

det uopnåeligt var det 

yderste man skulle altid 

sigte efter det midterste 

fordi man udvikler sig ikke 

hvis man bare holder sig 

til noget man kender og 

hvis man rækker for langt 

over. Så fejler man, fordi 

man gaber over for meget 

Jeg er begyndt at 

overvejer lidt mere, hvad 

det vil sige at være 

studerende. Som det her 

med at være sin egen 

herre over sin indlæring 

og alt det her 

 

(1) Niels: Men altså jeg vil 

sige studiemæssig, så 

kunne man da godt nogen 

gange, hvis man sidder og 

laver et eller anden på 

klasse eller nogen 

gruppearbejde. Jeg har da 

taget mig selv i engang 

eller to og tænkt. Hold 

kæft hvor ville jeg gerne 

have resten af min gruppe 

Jan: Mål skal være tilpas 

udfordrende men også 

opnålige for at man kan 

udvikle sig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan: Jeg overvejer mere, 

hvad det vil sige at være 

studerende og ansvarlig for 

egen læring 

 

 

 

????????? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo: At tænke på hvad der 

skal til for at nå målet. Det 

motiverer mig til at yde en 

Workshoppen har været 

med til at give større 

selvindsigt 
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var med til det der 

 

(2) Bo det også bare 

generelt det der med, at 

prøve at realiser for dig 

selv hvad du gerne vil med 

uddannelse. Det motivere 

mig faktisk til at gøre en 

bedre indsats i skolen, 

fordi jeg vil sku egentlig 

gerne det her, hvad skal 

der til for at nå det her 

mål. Så blev det ikke bare 

skolegang og skolegang, 

der var faktisk et  formål 

med det jeg gerne vil.  

 

(3) Ane: Jeg har været 

rigtig god til at sæt måske 

lidt urealitiske mål for mig 

selv tit. Fordi jeg gerne vil 

gøre det bedste af det 

bedste. Måske det der 

med at sæt lidt lavere krav 

til sig selv. Få det bedre 

med at man godt kan 

opnå det i stedet for at 

opleve det som et 

nederlag man ikke kan nå. 

På den måde.  

 

Ane:: Jeg tror vi sad sådan 

og diskutere hvordan vi 

hver især læser bedst og 

måske fik nogle gode ideer 

fra nogle af de andre. Det 

lagde da lidt op til en 

diskussion synes jeg 

omkring ens studie 

 

(3) Søs: Men skulle vi ikke 

skrive en liste over hvad vi 

gerne vil blive bedre til. 

større indsats i skolen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har lært at det kan være 

OK at stille mindre krav til 

mig selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ane: Vi fik diskuteret, 

hvordan vi hver især læser 

bedst og kunne dermed få 

gode ideer af hinanden 

 

 

 

 

 

 

Søs: 

Jeg kan også bruge 

redskabet til at disponere 

min eksamenslæsning 
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Det synes jeg ihvert fald 

jeg godt kunne bruge i min 

eksamenslæsning. 

Disponere lidt over det. 

okay det her har jeg 

overhovedet ikke styr på. 

Det skal jeg i hvert fald 

læse meget op på inden 

jeg går så videre til at læse 

noget andet jeg måske 

egentlig følte mig okay 

sikkert i. Så på den måde 

synes jeg egentligt det gav 

lidt et redskab til også at 

se hvad det var jeg skulle 

læse op til eksamen og 

sådan noget. 

 

(4) Pia: Men jeg synes 

også jeg er blevet bedre til 

koordinere, overskue min 

tid, koordinere min tid, 

planlæg i forhold til hvor 

mange timer jeg har og 

hvornår på dagen. Vi 

lavede sådan et skema, for 

hvilket nogle. Hvor mange 

timer der var i døgnet, 

hvornår vi sov, hvornår vi 

læste, og hvad tid vi 

brugte til forskellige ting. 

Det gav et lettere 

overskud, også når vi vidst 

måske i nogle dage i 

forvejen at vi havde meget 

at læse til bestemt dag. At 

vi kunne planlægge ud for 

det. Så det er mest det jeg 

tænker ud fra det, det der 

med at give sig selv fri 

 

(4)Ida: Ej jeg skal bare 

kunne det her, og det er 

 

 

 

 

Pia: 

Skema over tidsforbrug over 

døgnet kan jeg planlægge ud 

fra.  

Det med at tillade sig at 

holde fri er vigtigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida: Jeg er blevet meget 

bedre til at planlægge og tro 

på, at jeg kan nå at læse, det 

jeg skal 

 

 

 

 

 

 

Pia: Jeg strukturerer min 

læsning på en anden måde 

 

 

 

 

Ida: Bevægelse og motion 

hjælper på 

motivationen til at være 

med i undervisningen 

 

Mening 

 

Kompetence 
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træls hvis jeg ikke kan det. 

Jeg vil så gerne. Nu er jeg 

blevet bedre til at sætte 

mig og sige, Når du læser i 

morgen, du skal nok nå 

det. I stedet for og sidde 

og stress sådan over det.  

Det er jeg blevet meget 

bedre til. 

 

(4) Pia:  givet mere 

overskud men også fået 

mere ud af min 

læsning……jeg 

strukturerer min læsning 

på en anden måde 

 

(4) Ida: At vi også fik lov og 

snakke, og den første gang 

der var de meget sådan, i 

skal rejse jer op i skal ud 

på gulvet. I stedet for at 

man bare sidder. Man 

sidder også og bliver lidt 

slattent og doven. Også 

bliver man træt og tænker 

puhh skal vi snart ud 

herfra. Så hjælper det lidt 

at få lov at lave noget. Det 

var rigtig fint. 

 

(4)Ida: Jeg har nok bare 

fået mest ud af det der 

skema. Også har jeg fået 

noget ud af at der er nogle 

der siger det er okay at 

holde fri. Fordi det troede 

jeg ikke før. 

 

(4)Pia: Det har også være 

lidt en øjeåbner for mig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har fået mest ud af 

skemaet og at nogen siger, 

det er OK at holde fri 

 

 

 

 

mening 

 


