
     

  

Danish University Colleges

Inklusion af Ikke Dansk Etniske studerende i sygeplejerskeuddannelsen

Aahauge, Gitte; Smidt, Anne

Publication date:
2012

Document Version
Peer-review version

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Aahauge, G., & Smidt, A. (2012). Inklusion af Ikke Dansk Etniske studerende i sygeplejerskeuddannelsen.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/52b2f748-f031-4cd9-a5f2-fddc0e2fd06e


 

 

 

 

Inklusion af Ikke Dansk Etniske studerende 

 i sygeplejerskeuddannelsen 

 

 

Et udviklingsprojekt 

  i samarbejde mellem OUH, Odense Universitetshospital, Uddannelsesafdelingen og 

UCLillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 

 

 

 

 

Projektet er gennemført og beskrevet af 
Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Anne Schmidt 
Studievejleder Gitte Aahauge 
September 2012 



 

 

Indholdsfortegnelse 

1. Resume ........................................................................................................................................... 1 

2. Baggrund for projekt ........................................................................................................................ 3 

3. Projektets formål .............................................................................................................................. 6 

4. Projektets mål .................................................................................................................................. 7 

5. Baggrund for valg af pædagogiske aktiviteter .................................................................................. 8 

5.1 Kultur ...................................................................................................................................... 8 

5.2 Inklusion................................................................................................................................ 10 

5.3 Netværk ................................................................................................................................ 12 

5.4 Valg af pædagogiske aktiviteter ............................................................................................ 14 

6. Metode ........................................................................................................................................... 15 

6.1 Dataindsamlingsmetoder ...................................................................................................... 15 

6.2 Udvælgelse af deltagere i projektet ....................................................................................... 16 

6.3 Evalueringsmetode ............................................................................................................... 18 

7. Pædagogiske aktiviteter ................................................................................................................. 19 

7.1 Deltagelse i introtur ............................................................................................................... 19 

7.2 Introduktionsmøder for henholdsvis IDE - studerende og mentorer ....................................... 19 

7.3 Netværksmøder .................................................................................................................... 19 

7.4 Mentor – mente møder .......................................................................................................... 21 

7.5 Mentormøder ........................................................................................................................ 22 

7.6 Møder med og vejledning af kliniske vejledere ...................................................................... 22 

7.7 Temamøder for kliniske vejledere og undervisere ................................................................. 22 

7.8 Valg af modulrækkefølge samt valg af kliniske uddannelsessteder ....................................... 22 

8. Evaluering af aktiviteter gennem projektet ...................................................................................... 24 

8.1 Udvælgelse af IDE- studerende i projektet ............................................................................ 24 



 

 

8.2 Udvælgelse af mentorer i projektet ........................................................................................ 24 

8.3 Deltagelse i Introtur ............................................................................................................... 24 

8.4 Introduktionsmøder for henholdsvis IDE - studerende og mentorer ....................................... 25 

8.5 Netværksmøder .................................................................................................................... 26 

8.6 Mentor – mente møder .......................................................................................................... 29 

8.7 Individuel vejledning .............................................................................................................. 31 

8.8 Mentormøder ........................................................................................................................ 32 

8.9 Møder med og vejledning af kliniske vejledere ...................................................................... 33 

8.10 Temamøder for kliniske vejledere og undervisere ............................................................... 34 

8.11 Valg af modulrækkefølge samt valg af kliniske undervisningssteder ................................... 35 

9. Kvantitative resultater ..................................................................................................................... 36 

10. Konklusion ................................................................................................................................... 40 

10.1 Fastholdelse af IDE – studerende i uddannelsen ................................................................ 40 

10.2 De Pædagogiske aktiviteters tilstrækkelighed ..................................................................... 43 

11. Anbefalinger ................................................................................................................................. 46 

12. Litteraturliste ................................................................................................................................ 49 



 

 

Bilagsfortegnelse 

Bilag I -   Brev til studerende med ikke dansk etnisk baggrund .......................................................... 51 

Bilag II -  Mentoropgaver .................................................................................................................... 52 

Bilag III - Tidsplan/indhold for ’Netværksmøder’ ................................................................................. 52 

Bilag IV - Mentorforudsætninger ........................................................................................................ 55 

Bilag V -  Evalueringsskema for kliniske vejledere efter modul 4 ........................................................ 56 

Bilag VI - Evalueringsskema vedr. temamøde med Bente Høier ........................................................ 58 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kontaktadresser ved spørgsmål til projektet 

OUH, Odense Universitetshospital, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Anne Schmidt 

Anne.schmidt@ouh.regionsyddanmark.dk 

UCLillebælt, sygeplejerskeuddannelsen Odense, Studievejleder Gitte Aahauge 

Giia@ucl.dk 

September 2012 

mailto:Anne.schmidt@ouh.regionsyddanmark.dk
mailto:Giia@ucl.dk


 

1  

 

1. Resume 

Erfaringer fra såvel den teoretiske som den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen i Odense samt 

et fokusgruppeinterview med en gruppe af ikke dansk etniske studerende i 2010 pegede på problem-

områder, som kunne være medvirkende faktorer i disse studerendes vanskeligheder med at forblive i 

uddannelsen og at gennemføre denne på normeret tid. De nævnte erfaringer i forhold til fastholdelse 

og gennemførelsestid blev underbygget af statistisk materiale fra Ministeriet for Børn og Undervis-

ning. 

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, UCLillebælt (UCL) og Uddannelsesafdelingen, Odense Univer-

sitetshospital, OUH, besluttede efterfølgende at igangsætte et projekt med henblik på at undersøge 

virkningen af udvalgte pædagogiske aktiviteter med hensyn til at fremme inklusion og dermed fast-

holde ikke dansk etniske studerende i de første 4 moduler i sygeplejerskeuddannelsen. Projektet af-

vikledes i perioden september 2010 til september 2012. 

Projektet bygger på elementer fra evaluerings- og aktionsmetodiske tilgange, hvor projektteamet ind-

går aktivt i alle projektets pædagogiske aktiviteter. Der anvendes formativ og summativ evaluering. 

Dataindsamlingen foregår ved interview, logbøger, spørgeskemaer, SIS - databasen og Ministeriet for 

Børn og Undervisnings uddannelsesdatabase. 

Det viste sig, at projektets iværksatte pædagogiske aktiviteter ikke i tilstrækkeligt omfang formåede at 

fastholde de 6 implicerede ikke dansk etniske studerende. To studerende afbrød uddannelsen, og 3 

studerende afbrød af forskellige årsager midlertidigt uddannelsen men genoptager denne i august 

2012 med ½ års forlængelse som konsekvens. 

Data bekræfter dog vigtigheden af visse af de afprøvede pædagogiske aktiviteter - især: 

 Dannelse af netværksgruppe for ikke dansk etniske studerende under supervision af uddan-
nelsesansvarlig sygeplejerske fra klinisk praksis og studievejleder fra uddannelsesinstitutio-
nen 

 Supervision af kliniske vejledere som er tilknyttet de ikke dansk etniske studerende 

 Temamøder for vejledere og undervisere om kulturmødet og multikulturel vejledning 
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Projektet er afsluttet med anbefalinger med henblik på inklusion af ikke dansk etniske studerende i 

såvel den teoretiske som den kliniske del af uddannelsen. 
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2. Baggrund for projekt 

Vi har som henholdsvis uddannelsesansvarlig sygeplejerske og studievejleder over en længere peri-

ode erfaret, at sygeplejestuderende af ikke dansk etnisk herkomst (IDE - studerende) hyppigere af-

bryder eller forlænger uddannelsen end studerende af dansk herkomst.  

Samtidig har vi erfaret fra undervisere fra uddannelsesinstitutionen og kliniske vejledere fra klinisk 

praksis, at det kan være svært at vejlede disse studerende i forhold til såvel det at være studerende 

som til uddannelsens faglige indhold. 

På denne baggrund gennemførte vi i 2010 et fokusgruppe interview med 6 sygeplejestuderende med 

herkomst fra henholdsvis Afrika, Ukraine og Vietnam, som vi supplerede med uformelle samtaler med 

undervisere og kliniske vejledere. Fokusgruppe interviewet pegede på flere områder, som de IDE - 

studerende oplevede specielt vanskelige i forhold til gennemførelse af uddannelsen til sygeplejerske. 

Undervisere og kliniske vejledere kunne ved præsentation af fokusgruppeinterviewets resultater gen-

kende flere af de nævnte problemområder, hvoraf vi har valgt at præsentere nedenstående: 

At være ikke etnisk dansk studerende i forhold til medstuderende i gruppearbej-

de/Problembaseret læring(PBL)  

’De danske studerende spørger ikke, om man vil være en del af en studiegruppe. Nogle gange siger de, at man 

ikke er god nok (gråd). Danske studerende vælger hinanden. De griner, når vi taler forkert dansk og bagtaler 

os’. 

’Vi skal lave 70 % af arbejdet blot for at blive en smule anerkendt’. 

’I starten af uddannelsen føler vi os meget lukket udenfor. Det bliver mindre med tiden.’ 

’Man er ikke en del af gruppen, hvis man ikke fester og er fuld. Føler mig udenfor’. 

 

Opbakning fra familie og venner 

’Det er vigtigt med opbakning fra familien. Jeg skal forklare, hvorfor jeg vil være sygeplejerske og ikke læge el-

ler ingeniør, som har en anden status i vores kultur. Specielt den gamle generation kan ikke forstå det. Det 

hjælper når, vi forklarer, det er en svær uddannelse, som har noget med universiteterne at gøre.’ 

’Familien støtter men forstår ikke omfanget af uddannelsens krav.’ 
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Sygeplejerskens funktion i Danmark 

’Har først læst (medicin i hjemlandet) på universitetet i 1½ år. Svært at anvende i Danmark. Det var et tilfælde, 

at det blev sygeplejestudiet. Vil gerne læse medicin igen, når mit sprog er noget bedre.’ 

’Når jeg skal pleje mænd og hjælpe dem med personlig hygiejne, tænker jeg, det er i orden, fordi jeg er profes-

sionel, studerer til sygeplejerske og har uniform på.’ 

’Når jeg arbejder som ufaglært på et plejehjem, er det ikke så let. Jeg opfatter ikke mig selv som professionel i 

denne rolle, og så bliver det forkert.’ 

 

Det danske sprog og den danske kultur (herunder arbejdskultur) 

’Det største problem er al den energi, man bruger på at tale godt dansk. Det har stor betydning for, om andre 

studerende vil have noget med os at gøre.’ De griner når vi taler forkert dansk og bagtaler os’. 

’Vi har problemer med sproget – ikke med hovedet.’ 

’Det er meget svært at forstå dansk humor og dansk syn på husdyr. Som muslimer skal vi tænke på, hvordan vi 

skal komme ind i et hjem med dyr.’ 

’Vejlederen har stor betydning, da hun skal hjælpe mig til at forstå kulturen. Hun skal også være interesseret i 

mig og den kultur, som jeg kommer med. Jeg har haft en vejleder, som sagde, at kulturen var tavs, og at jeg 

skulle kigge godt efter, hvad andre gjorde, da det var den danske kultur.’ 

’Fik at vide, at hvis jeg ville integreres, skulle jeg bare smile hele tiden. Så gik jeg hjem og øvede mig foran 

spejlet i at smile rigtigt.’ 

 

Vi blev i forlængelse heraf nysgerrige med hensyn til om IDE – studerendes frafald og gennemførel-

sestid afveg fra danske studerendes i sygeplejerskeuddannelsen. Vi søgte derfor statistisk materiale 

på frafald og gennemførelsestid i Ministeriet for børn og undervisning (www.uvm.dk)  

 På landsplan var den procentvise del af IDE - studerende som afbrød uddannelsen til sygeple-

jerske i 2009/2010 gennemsnitlig 25 %, hvor den for studerende med dansk herkomst var på 23 

%. Samtidig lå den gennemsnitlige gennemførelsestid for de to grupper nogenlunde ens på 42,8 

måneder for IDE - studerende og for studerende med dansk herkomst 42,9 måneder. 

 

 På regionalt plan sås tydeligere forskelle mht. afbrudsprocent og gennemførelsestid. Blandt re-

gionerne havde Region Syddanmark således i 2010 en af de højeste afbrudsprocenter på 27 % 

samt den længste gennemsnitlige gennemførelsestid for IDE - studerende på 45 måneder. Til 

sammenligning er afbrudsprocenten for studerende med dansk herkomst i 2012 på 23 % og den 

gennemsnitlige gennemførelsestid på 42,6, hvilke nogenlunde svarer til de øvrige regioner 

http://www.uvm.dk/
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 Blandt uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark havde UCL, Sygeplejerskeuddannel-

sen (Odense og Svendborg) i 2010 den højeste gennemsnitlige gennemførelsestid bland IDE – 

studerende på 46 – 46,6 måneder. Dette forhold gjorde sig ikke gældende for studerende af 

dansk herkomst, som havde en gennemsnitlig gennemførelsestid på 43,4 - 44 måneder 

 

En nærtælling i juni 2012 af IDE – studerende, som påbegyndte uddannelsen til sygeplejersker i 

2009 på UCL Sygeplejerskeuddannelsen i Odense viser, at der i februar og september i alt blev op-

taget 19 sygeplejestuderende med anden etnisk baggrund end dansk. Ud af disse har: 

 2 studerende (10,5 %) optaget i februar 2009, har afsluttet uddannelsen med bacheloreksa-

men på normeret tid  

 2 andre studerende (10,5 %) optaget i september 2009 følger studiet på normeret tid 

 5 studerende (26,3 %) har afbrudt uddannelsen  

 De sidste 10 af de studerende, svarende til 52,6 %, har fået tilrettelagt omforløb med den 
konsekvens, at de på indeværende tidspunkt er forsinket med ½-1 år med færdiggørelse af 
uddannelsen 

 

 Langt de fleste studerende har fået dispensation af den ene eller anden art i forbindelse med 
modulprøverne. 

 

Inspireret af de beskrevne erfaringer med vejledning af IDE - studerende, de beskrevne tal samt litte-

ratur om ikke dansk etniske uddannelsessøgendes inklusion i danske videregående uddannelser, 

ønsker vi at undersøge virkningen af udvalgte pædagogiske aktiviteter i forhold til IDE - studerende i 

sygeplejerskeuddannelsen, UCL Odense. Aktiviteterne afgrænses til sygeplejerskeuddannelsens 4 

første moduler, da det generelle frafald er størst i begyndelsen af uddannelsen (Høyrup og Hansen; 

2006). 

Projektet bygger således på en formodning om, at frafaldet og den relativt høje gennemførelsestid for 

IDE- studerende på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, kan skyldes, at de IDE - studerende ikke i 

tilstrækkelig grad bliver inkluderet i uddannelsen på UCL. 
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3. Projektets formål 

Projektets formål er at inkludere og hermed fastholde ikke dansk etniske studerende i de 4 første mo-

duler af sygeplejerskeuddannelsen, Odense ved:  

 At fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerskeuddan-

nelsen 

 At fremme ikke dansk etniske studerendes forståelse af, hvilke roller og opgaver en dansk sy-

geplejerske har i det danske sundhedsvæsen 

 At fremme de ikke dansk etniske studerendes forståelse af uddannelsens forventninger til 

dem som studerende. 
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4. Projektets mål 

Projektet skal medvirke til, at de ikke dansk etnisk studerende  

 indgår aktivt i samarbejds- og andre former for studierelationer på tværs af etnicitet 

 kan navigere hensigtsmæssigt gennem uddannelsen og i denne forbindelse træffe de bedst muli-

ge valg i forbindelse med uddannelsesmæssige og faglige udfordringer /dilemmaer.  
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5. Baggrund for valg af pædagogiske aktiviteter 

5.1 Kultur 

I dette afsnit ønsker vi at beskrive vores forståelse af begrebet kultur. Vi ønsker herudover at beskrive, 

hvad det kan betyde at have en flygtninge/ indvandrer baggrund, når man som studerende skal uddanne 

sig i et samfund med en helt anden kultur end den, der er herskende i hjemlandet eller er dominerende i 

den studerendes nærmeste familie. 

Ifølge Thomas Hylland Eriksen er kultur den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, 

moral, ret og sædvaner foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som 

medlem af et samfund (Eriksen;1999;s.37). 

Kultur er således noget tillært, som – til en vis grad - overføres fra generation til generation. Samtidig vil 

kultur forandre sig, da mennesket udvikler sine kulturelle færdigheder i form af tanker, kundskaber og 

handlinger i mødet med mennesker med en anden kulturel baggrund og som medlem af et samfund i 

stadig forandring (Ibid. s.43). Måden, hvorpå kultur kommer til udtryk hos det enkelte menneske, vil dog 

være forskellig fra menneske til menneske, da det enkelte menneskes personlighed vil gå i samspil med 

det, som kan læres i et samfund (Ibid. s.44). På denne vis bliver kultur også et individuelt fænomen. 

Kultur kan altså betragtes som en mental skabelon for handling: summen af alle de erfaringer, kundska-

ber og værdier mennesket bærer i sig, og som det handler på baggrund af. Men der går ingen skarpe 

grænser mellem kulturer, og det er ikke nok til at ’kende en kultur’ for at forstå, hvorfor folk gør, som de 

gør. Det er kendskabet til det enkelte menneske, som kan give denne indsigt (Ibid. s. 44). Denne forstå-

else af begrebet kultur karakteriseres af Bente Højer (2004) som en kompleks kultur forståelse. 

De studerende med ikke dansk etnisk baggrund, der begynder på en videregående uddannelse som sy-

geplejerskeuddannelsen, har altså med sig en tillært, til dels generationsoverført kultur, som under be-

stemte betingelser vil udvikle sig på baggrund af de normer og handlinger, som de møder eksempelvis 

qua deres uddannelse. I denne sammenhæng kan det dreje sig om de studerendes forståelse af, hvad 

det vil sige at være studerende, at lære, relationen til andre mennesker, forståelse af arbejde, sundhed 

og sygdom, samt hvad det vil sige at være henholdsvis patient og sygeplejerske. 

Disse studerendes kulturelle ståsted vil således præges af såvel deres personlige egenskaber, som den 

kultur, der dominerer i deres familie og den kultur, som de har mødt i deres kontakt med værtslandet. 
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Hvis de ikke dansk etniske studerendes kulturelle baggrund og personlige måder at agere på er væsens-

forskellige fra danske medstuderendes samt uddannelsens kultur, kan mødet udvikle sig til en barriere 

for læring og begrænse muligheden for at gennemføre uddannelsen. Samtidig giver kulturmødet nogle 

muligheder for, at de ikke dansk etniske studerende sammen med andre studerende skaber en fælles 

’fremtid’ uddannelsesmæssigt set – hvis altså viljen og evnen til at indgå i dette samarbejde findes hos 

de involverede parter. 

De studerende med ikke dansk etnisk baggrund må altså finde en balance, som gør, at de kan vedblive 

at være en del af deres familie og samtidig mestre at være sygeplejestuderende indenfor de kulturelle 

rammer, som værtslandet tilbyder. De ikke dansk etniske studerende bliver på denne vis ’bindestregs-

danskere’ (Mørck, Y;1998). 

Bente Højer (2004) betegner tilegnelsen af elementer fra en anden kultur – her danskhed - som akkul-

turation (Ibid.). Hun anskueliggør, at omfanget af akkulturation vil være forskelligt fra person til person og 

kan spænde lige fra, at de studerende har fundet en tilfredsstillende balance mellem deres hjemlandskul-

tur og danskhed til, at de er orienteret stærkt mod deres hjemlandskultur, -majoritetskulturen, eller de 

mangler en kulturel orientering og stiller spørgsmålstegn ved, hvem de er (Ibid.).  

Geert Hofstede (1999) mener med afsæt i en beskrivende kulturforståelse, at der er 4 kulturelle dimensi-

oner, som kan være en hjælp til at forstå kulturelle forskelligheder og navigere i mødet med disse. De 4 

kulturelle dimensioner beskriver han som: 

1. Opfattelse af social ulighed og forhold til autoriteter - magtdistance 

2. Opfattelse af forholdet mellem den enkelte og gruppen – kollektivitet og individualitet 

3. Opfattelse af maskulinitet og femininitet 

4. Usikkerhed i forbindelse med kontrol af følelser f.eks. frygten for det ukendte eller de fremmede - usik-

kerhedsundvigelsen 

I mødet mellem to eller flere kulturer kan det således være en fordel via dialog at få en forståelse for den 

studerendes kulturelle orientering bl.a. ved at inddrage de ovenfor nævnte dimensioner i dialogen med 

den studerende. En sådan dialog vil kunne klarlægge såvel den studerendes ressourcer som barrierer for 

læring. Individualiteten bliver på denne vis central. 
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Det vil ligeledes gavne de ikke dansk etnisk studerende, at undervisere og vejledere har forståelse for 

det dilemma, som de studerende – frivilligt eller ufrivilligt  - eventuelt kan komme til at befinde sig i som 

’bindestregs-danskere’. Undervisere og vejledere skal i denne sammenhæng kunne støtte de studerende 

i at finde veje til at mestre et eventuelt kulturelt dilemma. 

Det er ifølge det beskrivende kulturbegreb vigtigt, at alle parter – studerende, vejledere og undervisere - 

erhverver sig en generel indsigt i de kulturer, som de hver især har med sig eller møder i undervisningen/ 

vejledningen. Ifølge det komplekse kulturbegreb er dette imidlertid ikke tilstrækkeligt og skal suppleres 

med en åben dialog med den ikke dansk etniske studerende bl.a. med henblik på at afdække forforståel-

ser hos parterne. 

5.2 Inklusion 

I det følgende ønsker vi at beskrive, hvad inklusion er, herunder hvilke perspektiver begrebet kan define-

res ud fra samt inklusionens betydning for læring. 

Inklusion handler om et ligeværdigt samspil om fælles mål, der er defineret ud fra såvel den enkeltes som 

de fælles behov. Hensigten er, at alle deltagende skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke 

personer, de er, og dermed sikres mulighed for en faglig, personlig og social udvikling (www. Wikipe-

dia.dk). 

 Inklusion har i dette projekt fokus på relationen mellem mennesker med forskellige kulturel baggrund 

samt på forudsætningerne for, at kulturmødet indfrier deltagernes forventninger til mødet. Inklusion hand-

ler på denne vis om at fjerne/ bekæmpe barriere for dem, der er ekskluderede1 bl.a. ved at tilgodese 

alles behov. 

Tidligere Ministerium for Flygtninge, indvandrere og integration har i notat om inklusion (Inklusion; 

www.nyidanmark.dk) defineret inklusion ud fra forskellige perspektiver.  

                                                           
1 Eksklusion er det modsatte af inklusion, og betyder udelukkelse fra fællesskabet. Eksklusion kan have to be-

tydninger: at holde nogle ude, som allerede er udenfor, eller at støde nogle ud, som hidtil har været indenfor. 
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Proces: Inklusion er en proces, der skal bidrage til at minimere og eliminere de mest virksomme eksklu-

sionsfaktorer – inklusion er således at undgå eksklusion. 

Vision: Inklusion er en overordnet politisk vision om at skabe samfund, hvor alle borgere har lige mulig-

heder for at deltage i samfundets demokratiske processer og har lige adgang til velfærdssamfundets res-

sourcer. 

Fællesskaber: Social inklusion er bundet til deltagelse i fællesskaber – forstået som grupper af menne-

sker, der er sammen om noget og derved føler en vis samhørighed 

Lige deltagelsesmuligheder: Inklusion er mere end retten til at gå i de samme skoler og retten til at få 

job. Inklusion er at blive givet muligheden for at deltage i det almindelige hverdagsliv i den form, som 

denne deltagelse end måtte antage. 

Passivt og aktivt: Inklusion indeholder både et passivt og et aktivt element. Det er at forstå som noget, 

hvor deltagelse på den ene side skal muliggøres, men på den anden side samtidig er noget, den enkelte 

selv aktivt skal deltage i og være med til at udforme. 

Relationelt frem for individorienteret: Inklusion bliver på denne måde til et relationelt og kontekstuelt 

begreb frem for et individorienteret perspektiv. 

Frivilligt: Inklusionsprocesser forudsætter, at den enkelte iværksætter, ønsker eller som minimum billiger 

tiltag til at forbedre en ikke ønskværdig position forårsaget af eksklusion. Hvis disse tiltag ikke foregår 

frivilligt, er der ikke tale om inklusion men derimod om normalisering. 

Inkluderet i enkelte sammenhænge og ikke alle: Social inklusion er ikke en entydig størrelse – man 

kan være inkluderet i en sammenhæng og udenfor i andre. 

 Inklusion af IDE - studerende handler således ikke kun om den faglige inklusion - den studerendes vide-

reudvikling af egne kompetencer i forhold til at håndtere uddannelsesmæssige udfordringer. Det handler 

også om den fysiske og sociale inklusion, hvor den fysiske inklusion beskæftiger sig med, hvad uddan-

nelsen gør for at tilrettelægge undervisningsaktiviteter og anvende uddannelsesmaterialer, som virker 

fysisk inkluderende. Dette kan eksempelvis være klinisk undervisning, der tilrettelægges så den tager 

hensyn til de studerendes køns - og kropsopfattelse samt uddannelsesmaterialer, der er formuleret kort 

og præcist. Den sociale inklusion handler bl.a. om anvendelse af undervisningsmetoder, der fremmer 
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inklusion, eksempelvis PBL og gruppearbejder i øvrigt. Yderligere handler det om den måde, henholdsvis 

de studerende indbyrdes og undervisere/ kliniske vejledere og IDE - studerende omgås hinanden på 

(www.alenkaer.dk). 

Notatet om perspektiver på inklusion (Inklusion; www.nyidanmark.dk) peger ligeledes på vigtigheden af, 

at den studerende med anden etnisk baggrund end dansk er interesseret i og dermed motiveret for at 

blive en aktiv medborger i samfundet, og at samfundet samtidig giver muligheder for dette aktive med-

borgerskab. 

I forhold til projektets pædagogiske aktiviteter vil vi sætte fokus på de perspektiver, der omhandler pro-

ces, fællesskaber, passivitet/aktivitet, relation frem for individ og frivillighed, da vi mener, at disse per-

spektiver især er betydningsfulde i forhold til læring og inklusion på individniveau. 

Oversat til principper betyder det i forhold til de pædagogiske aktiviteter, at deltagerne i projektet: 

 Har lige adgang til at tage del i de pædagogiske aktiviteter 

 Frivilligt deltager i projektets pædagogiske aktiviteter og bevarer deres integritet 

 Har ansvar for til -  og fravalg af aktiviteterne  

 Har medansvar for egen og andres læring 

 Har lyst og vilje til at deltage aktivt i aktiviteterne 

 Oplever anerkendelse og anerkender andre 

 Har indflydelse på indhold og proces i aktiviteterne 

 Oplever tryghed og åbenhed i forbindelse med erfaringsudveksling 

 Oplever fællesskab og samhørighed 

5.3 Netværk 

Et socialt netværk er en gruppe af mennesker, som på forskellig vis støtter hinanden (www.wikipedia). Et 

netværk består af personer, mellem hvilke der er stærke og svage bånd alt efter i hvilken grad, personer-

ne i gruppen kender hinanden, er tilgængelige for hinanden og har hinandens fortrolighed. Sociale net-

http://www.alenkaer.dk/
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værk er i denne forbindelse et socialt begreb, som bygger på en gruppes tillid til hinanden samt vilje og 

lyst til at lære af hinandens erfaringer. 

I et pædagogisk og læringsmæssigt perspektiv taler man om ’Peer-learning’ (Boud,D, Cohen, R og 

Sampson,J; 2001) eller ’Cooperativ Learning’ (NCK;2006), når en gruppe af mennesker mødes med 

henblik på at udveksle viden, ideer og erfaringer. Ideen med disse måder at organisere læring på er, at 

alle gruppens medlemmer er aktive og gennem denne aktivitet udvikler kompetencer i forhold til : 

 At samarbejde 

 At stille kritiske spørgsmål og udøve kritisk refleksion 

 At formulere og formidle viden, erfaringer og kompetencer 

 At planlægge og gennemføre læringsaktiviteter 

 At vurdere egen og andres præstation 

 

I forhold til gruppen af ikke dansk etniske studerende kan netværk og Peer- / Cooperativ - learning med-

virke til at udvikle sociale- og læringsmæssige relationer, som i første omgang bygger på, at de er stude-

rende med anden kulturel baggrund end dansk. 

Via det sociale netværk kan de studerende udvikle kompetencer til aktivt at indgå i samarbejde i forskelli-

ge grupper og relationer, eksempelvis i deres basisgruppe, med vejledere og undervisere. Via det sociale 

netværk har de studerende mulighed for at tilegne sig redskaber til at håndtere eventuelle udfordringer 

og konflikter, der kan opstå i alt samarbejde. 

Den tillid og fortrolighed, der opstår i disse sociale relationer, vil kunne danne grobund for de studeren-

des læring af hinanden og hermed deres evne til at reflektere over og aktivt navigere igennem uddannel-

sens faglige og studiemæssige udfordringer. Det sociale netværk udvikles på denne vis til et netværk for 

Peer-/ Cooperativ learning, som understøtter uddannelsesinstitutionens valg af problembaseret læring 

(PBL) som den gennemgående pædagogiske metode. 

Når projektets sociale netværk skal udvikles til et velfungerende netværk for Peer - learning er det ifølge 

Boud (Ibid.) vigtigt, at såvel supervisorer som mentorer er opmærksomme på nedenstående:  
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 At fokusskiftet fra undervisning til læring er en proces, der tager tid, og kræver tålmodighed af 

alle parter. De ikke dansk etniske studerende har hyppigt en læringsmæssig forståelse, hvor 

den studerende indtager en passiv rolle, og underviser/ vejleder er den aktive og styrende i 

processen 

 At alle studerende i gruppen oplever, at de bliver behandlet ens, når der gives feedback på 

deres indsats i gruppen 

 At rammerne for gruppens aktiviteter er tydelige, og at de studerende er medansvarlige for 

indholdet/ temaerne i møderne  

 At medlemmerne har viljen til og interessen i at samarbejde med andre, hvis anskuelser og el-

ler kultur kan være væsensforskellig fra deres egne. 

5.4 Valg af pædagogiske aktiviteter 

Med baggrund i vores forståelse af de tre begreber kultur, inklusion og netværk og med projektets formål og foran-

dringer for øje, har vi valgt følgende pædagogiske aktiviteter: 

 Netværksmøder: Studerende med ikke dansk etnisk baggrund og supervisorer 

 Mentor - mente møder: Studerende med ikke dansk etnisk baggrund og ældre studerende fra Sy-

geplejerskeuddannelsen, som er mentorer 

 Mentormøder: Mentorer og supervisorer 

 Temamøder om kultur og multikulturel vejledning for undervisere og vejledere 

 Vejledning af kliniske vejledere i den kliniske del af uddannelsen 

 Deltagelse i Intro - tur 

Aktiviteterne bliver uddybet yderligere under punkt 6 og 7. 
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6. Metode 
Projektet bygger på elementer fra evaluerings- og aktionsmetodiske tilgange. Projektet afvikles i 

perioden september 2010 til september 2012. 

Projektteamet indgår aktivt i alle projektets pædagogiske aktiviteter og justerer løbende disse på 

baggrund af de erfaringer, der opnås, og som nedfældes i logbøger. På denne måde er der mu-

lighed for at aktiviteterne kan udvikle sig gennem processen.   

6.1 Dataindsamlingsmetoder 

 Kvalitative data efter modul 1, 2, 3 og 4:  

 Fokusgruppeinterview med de IDE – studerende om deres oplevelser/vurdering af de iværk-

satte pædagogiske aktiviteters betydning for gennemførelse af deres studie 

 Fokusgruppeinterview med mentorerne om deres oplevelse af relevans og betydning af men-

tor – mente møderne   

 Spørgeskema besvaret af kliniske vejledere og undervisere i forbindelse med temamøder 

 Spørgeskema besvaret af kliniske vejledere i forbindelse med afslutningen af modul 4. 

 Kvantitative data indsamlet efter modul 1, 2, 3 og 4: 

 Data fra SIS databasen om frafald, gennemførelse af moduler og antal omprøver  

 Data fra studievejleder om anvendte dispensationsmuligheder  

 Data fra supervisorernes logbøger(se s.20).  
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6.2 Udvælgelse af deltagere i projektet 

6.2.1 Udvælgelse af IDE - studerende 

De studerende udvælges fra hold B 10 med studiestart september 2010 på Sygeplejerskeuddannel-

sen Odense. Udvælgelsen sker på baggrund af nedenstående inklusions og eksklusions kriterier: 

 

Trin 1: Alle sygeplejestuderende, som påbegynder uddannelsen til sygeplejerske, modtager et brev 

fra studievejleder (Se bilag I), hvor de studerende opfordres til at kontakte en studievejleder, hvis de 

har en anden etnisk baggrund end dansk, et erkendt fysisk eller psykisk handicap eller andet som 

kan påvirke de studerendes evne til at lære. 

Trin 2: Projektets studievejleder opsøger personligt studerende med ikke dansk etnisk baggrund og 

indbyder dem til introduktionsmødet. 

Trin 3: Der afholdes et introduktionsmøde til projektet. På Introduktionsmødet udvælges endelige del-

tagere til projektet på baggrund af inklusions og eksklusionskriterier. 

Inklusionskriterier 

 Den studerende har anden etnisk baggrund end dansk 

 Den studerende har problemer med at tale eller forstå dansk sprog eller kultur 

 Den studerende har betydningsfulde erfaringer med et andet sundhedssystem eller andre 
sundhedsopfattelser end majoritets-danske 

 Den studerende er interesseret i at deltage i de tilrettelagte aktiviteter. 

Eksklusionskriterier 

 Den studerende har baggrund i en ’parallel’ kultur – eksempelvis norske eller svenske studerende 

 Den studerende er opvokset i en dobbeltkultur, taler og forstår det danske sprog, den danske kul-

tur og de ritualer som er knyttet til denne. Har betydningsfulde erfaringer fra det danske sund-

hedsvæsen, de danske sygdomsopfattelser. Kan eventuel supplere disse erfaringer med erfarin-

ger fra andre sundhedssystemer og sundhedsopfattelser (Sundhedsstyrelsen; 2007). 

Udvalgte studerendes forudsætninger for at studere i sygeplejerskeuddannelsen: 
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Til projektet blev udvalgt 4 kvinder og 2 mænd i alderen fra 19 – 48 år. 3 af de studerende har en afri-

kansk baggrund, 1 studerende er fra Afghanistan, 1 fra Ukraine og 1 studerende er fra Tyrkiet. 

5 af de studerende har en dansk adgangsgivende eksamen (stx, hhx, hf enkeltfag, social- og sund-

hedsuddannelsen). 1 studerende har en udenlandsk uddannelse som sygeplejerske, som adgangsgi-

vende eksamen.  

 5 af de studerende har bestået dansk sprog på HF A - niveau. Den 6. studerende har ikke dokumen-

tation for dansk sprog. 

Den studerende med social- og sundhedsuddannelsen (SSA-uddannelsen) har søgt og opnået et 

semesters merit. Den studerende med den udenlandske sygeplejerskeuddannelse har ikke opnået 

merit. 

3 af de studerende har haft arbejde i det danske sundhedsvæsen som henholdsvis social- og sund-

hedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. 1 har haft andet erhvervsarbejde. De sidste 2 stu-

derende kommer direkte fra gymnasiet. 

6.2.2 Udvælgelse af mentorer  

I projektet karakteriseres ’kontaktpersonerne’  ved, at de følger de IDE - studerende både i teori og klinik i 

uddannelsens første år. De IDE - studerende vil blive tilknyttet to former for ’kontaktpersoner’: 

Mentorer, som er studerende fra sygeplejerskeuddannelsen med erfaring i at være studerende i et fæl-

lesskab med andre studerende samt erfaring i at lære såvel i teori som klinik (se pkt.7.3). 

Supervisorer, der er henholdsvis en uddannelsesansvarlig sygeplejerske fra klinisk praksis og en stu-

dievejleder fra Sygeplejerskeuddannelsen, Odense (se pkt.7.4) 
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Mentorerne udpeges på baggrund af: 

 Studievejleders personlige kendskab til alle 4 studerende 

 Stort engagement i og motivation for uddannelsen – såvel i teori som klinik 

 Alle mentorer er på modul 9 og har derfor på dette tidspunkt store erfaringer med fx gruppearbej-
de, klinisk undervisning og studiemiljø. Herudover vil det være nemmere for mentorer at planlæg-
ge møder med supervisorer, da de alle har samme skemaer og vil være i klinisk undervisning på 
samme tidspunkt 

 At mentorerne på modul 9 og 10 befinder sig på et teoretisk modul, ligesom de IDE – studerende 
på modul 1 og 2 er på et teoretisk modul. Dette vil lette planlægningen af mentor - mente møder. 

Mentorerne aflønnes af uddannelsesinstitutionen for de timer, de anvender på projektet. Lønnen følger 

den til enhver tid gældende takst for studentermedhjælper. 

6.3 Evalueringsmetode 

I projektet anvendes formativ og summativ evaluering (Nielsen,2005). 

Den formative evaluering vil finde sted i slutningen af hvert modul og skal anvendes til at foretage juste-

ringer/ ændringer af de pædagogiske aktiviteter samt øge de deltagendes forudsætninger for at indgå i 

kulturmødet. Det er tanken at bringe udsagn fra gruppen af IDE - studerende i spil i mentor-gruppen og i 

gruppen af kliniske vejledere og omvendt og på denne baggrund finde nye veje for de IDE – studerende 

til at håndtere uddannelsens forskellige aspekter. 

Den summative evaluering skal foretages ved afslutningen af modul 4 med henblik på graden af opnåel-

se af projektets formål og ønskede forandringer.  

Data bearbejdes med fokus på at afdække mønstre der kan beskrive de IDE – studerendes muligheder 

for fremtidig inklusion i uddannelsen. Mønstrene vil fremkomme der, hvor der er sammenfald mellem 

data, eller hvor udsagn vedrørende inklusion er divergerende i udtalt grad 
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7. Pædagogiske aktiviteter 

I dette afsnit beskrives ’drejebogen’ for de valgte aktiviteter. Der beskrives flere aktiviteter end de 6 som 

er nævnt under punkt 5.4. Dette skyldes, at ’mellemregningerne’ er beskrevet i forhold til enkelte af aktivi-

teterne. 

7.1 Deltagelse i introtur 

Projektlederne skal deltage i de studerendes introtur ved studiets start. Hensigten med deltagelsen er at 

igangsætte en debat om ’respekt og fællesskaber’ i mødet med andre studerende. Projektledernes delta-

gelse skal være af 2 timers varighed, og udgangspunktet skal være et orienteringsløb, hvor projektleder-

ne mikser grupperne så sammensætningen bliver en blanding i forhold til køn, alder og etnicitet. Oriente-

ringsløbet skal efterfølgende drøftes i grupperne med henblik på, hvordan respekt og fællesskaber vises 

og opbygges. 

7.2 Introduktionsmøder for henholdsvis IDE - studerende og mentorer 

Introduktionsmøde for mulige IDE studerende 

De studerende skal orienteres om projektets formål, forventede forløb og varighed samt evalueringsform. 

Derudover skal forventninger, samarbejdsaftaler, mentorrelationer og muligt indhold i kommende net-

værksmøder drøftes. Det er vigtigt at pointere at deltagelse i projektet er frivillig. Interesserede studeren-

de skal herefter melde sig til projektet. 

Introduktionsmøder for mentorer 

Introduktionen skal bestå af to møder. 

På første møde skal de udpegede mentorer orienteres om projektet, dets formål og varighed, hensigten 

med mentorfunktionen, opgaver som mentor, aflønning af mentor, elektronisk vejledning, tavshedspligt, 

mødehyppighed med IDE -studerende samt muligheden for supervision elektronisk og personligt. Desu-

den skal anvendelsen af logbog drøftes med mentorerne. Der skal orienteres om projektets summative 

og formative evaluering. 

På andet møde skal mentorer og mentes sammensættes. 

7.3 Netværksmøder 

Netværksmøder er møder, hvor de studerende med anden etnisk baggrund end dansk mødes med de to 
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supervisorer. 

Relationen mellem supervisorer og IDE - studerende er en ’to - til - flere - relation’, da de to supervisorer 

mødes med alle IDE - studerende i netværksgruppen. Relationen er en personlig-faglig relation med fo-

kus på det faglige og læringsmæssige indhold i uddannelsen. 

Supervisors opgaver består i: 

 At støtte, guide og udfordre de IDE - studerende gennem uddannelsens første 4 moduler 

 At være tydelig og konsekvent med evne til her og nu konflikthåndtering (Mørch;2010) 

 At hjælpe den IDE - studerende til at reflektere over egen praksis som lærende/ studerende og 

kommende sygeplejerske og hermed tydeliggøre de problemer, som den IDE -studerende kan 

have uddannelsesmæssigt. 

 At støtte til netværksdannelse 

 At tilrettelægge uddannelsesmæssige forhold som kan støtte den IDE - studerende i gennem-

førelse af uddannelsen 

 At ’containe’ frustrationer etc. 

 

Der skal planlægges 3 møder af 1½ til 2 timers varighed pr. modul. Møderne skal fordeles med et møde i 

starten af modulet, et midtvejs og et møde ved slutningen af modulet før intern prøve. I de tre første mo-

duler skal møderne afholdes på UCL, da det er der, de studerende befinder sig. I modul 4 afholdes mø-

derne i klinikken.  

Hensigten med møderne er at etablere, hvad de IDE - studerende kan opleve som et netværk, hvor ud-

dannelsesmæssige udfordringer og problemer kan drøftes frit. Såvel udfordringer som problemer kan 

være af både faglig, personlig, social og læringsmæssig karakter. Indholdet i møderne skal primært tage 

afsæt i de IDE- studerendes behov, sekundært i områder, som supervisorerne skønner, er af uddannel-

sesmæssig vigtighed. 

En anden hensigt er at støtte de studerende i forståelse og anvendelse af det danske sprog og den dan-

ske kultur samt styrke dem i anvendelsen af uddannelsens læringsredskaber og kommunikationsmåder 

(Eks. fronter, hjemmesider, portefolio, modulplaner, prøvekriterier). 

De studerendes input til netværksmøderne skal bygge på logbogsnotater, som de studerende medbrin-
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ger fra den mellemliggende studieperiode, herunder fra møderne med mentorerne. De 3 møder pr. modul 

skal planlægges med omdrejningspunkter, som følger de studerendes studieplan (Bilag II). 

7.4 Mentor – mente møder 

Mentor – mente møder er en måde at mødes på, hvor IDE - studerende har mulighed for at dele oplevel-

ser og erfaringer med ældre studerende. En mentor er en slags rollemodel med empatiske evner og erfa-

ringer, som menten kan lære noget af (Toft og Hildebrandt; 2002) 

Relationen mellem en mentor og en IDE - studerende er en ’én - til - én relation, hvor den studerende 

mødes alene med sin mentor. Relationen er en personlig relation med fokus på at inkludere den IDE - 

studerende i studiefællesskaberne (Kaiser; B, Korsbæk, A og Strager, B. 2004) 

En Mentors opgaver (Bilag III) består i: 

 At støtte og guide IDE - studerende i forhold til studerendefællesskaber, gruppearbejde, sprog 

og dansk ’studerendekultur’ 

 At vise vej ind i studerendefællesskabet gennem tilstedeværelse i forskellige aktiviteter 

 At medvirke til brobygning mellem dansk etniske studerende og IDE - studerende 

 At indgå konkrete og regelmæssige aftaler med den studerende 

 At støtte den IDE - studerende til at udarbejde logbogsnotater med spørgsmål til netværks-

gruppen. 

  

Det første mentor- mente møde 

Hensigten med dette første møde, hvor supervisorerne deltager, vil være at etablere relationer mellem 

mentorer og menter samt afklare indbyrdes forventninger. 

Mentorer og menter skal udarbejde samarbejdsaftaler samt aftale, hvordan de vil kommunikere sammen, 

hvor ofte de skal mødes, og hvilket indhold møderne skal have. Desuden skal de drøfte tavshedspligt, 

brug af logbog samt vigtigheden af at melde afbud, hvis aftaler ikke kan overholdes. Supervisorerne an-

befaler min. 3 møder pr. modul.  Mentorerne skal tage initiativ til at aftale de 2 førstkommende møder. 

 

De efterfølgende mentor- mente møder 
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Indholdet skal afspejle de IDE - studerendes behov på det pågældende tidspunkt. Hvis mentorerne 

kommer i tvivl om deres kompetencer i forhold til faglige spørgsmål eller i forhold til relationen med IDE – 

studerende, er de opfordret til at henvende sig til supervisorerne. Det er ikke planen, at supervisorerne 

skal deltage i de efterfølgende møder, men kan deltage efter behov. 

7.5 Mentormøder 

Mentormøder er et forum, hvor mentorerne mødes med supervisorerne. Hensigten med møderne er pri-

mært erfaringsudveksling mellem de to mentorgrupper samt støtte til mentorerne i at håndtere de udfor-

dringer, de møder i deres relation med menterne. Ovenstående skal tage udgangspunkt i mentorernes 

logbøger fra møderne med menterne. 

Der skal planlægges et møde af to timers varighed pr. modul. Afholdelsen af møderne vil finde sted, hvor 

mentorerne befinder sig 

7.6 Møder med og vejledning af kliniske vejledere 

Hensigten med møderne er at give de kliniske vejledere mulighed for erfaringsudveksling samt mulighed 

for vejledning på aktuelle/konkrete uddannelsesmæssige udfordringer og problemer med IDE - studeren-

de. 

Der skal planlægges 2 møder med de kliniske vejledere fra de udvalgte uddannelsessteder. Det første 

møde skal afholdes, før de studerende starter i klinisk undervisning, det andet møde ca. en måned sene-

re. Derudover skal vejlederne tilbydes mulighed for individuel, personlig og elektronisk vejledning. 

7.7 Temamøder for kliniske vejledere og undervisere 

Hensigten med møderne er at give de kliniske vejledere og underviserne samme udgangspunkt i forhold 

til vejledning af gruppen af IDE - studerende. 

Der skal planlægges to temamøder med deltagelse af såvel kliniske vejledere fra Odense Universitets-

hospital samt undervisere fra UCL. Mødernes indhold skal omhandle mødet med andre kulturer, herun-

der sundheds - og sygdomsopfattelser samt vejledning af ikke dansk etniske studerende. 

7.8 Valg af modulrækkefølge samt valg af kliniske uddannelsessteder 

Der skal udvælges kliniske undervisningssteder på Odense Universitetshospital, da den ene projektleder 

er ansat i dette regi og dermed har et vist forhåndskendskab til de kliniske vejledere og de enkelte afsnit. 
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De studerende skal alle i klinik på samme tidspunkt af hensyn til planlægning af netværksmøder. Projekt-

lederne vælger, at alle IDE -studerende skal gennemføre det teoretiske modul 3 før det kliniske modul 4, 

da det vil give dem en større teoretisk baggrund som kompensation for deres sproglige problemer. 

Ydermere vil det øge deres evne til at anvende fagsprog og reflektere. Det, at den ene af de IDE – stude-

rende har merit for modul 4, støtter dette valg, da netværksgruppen så vil være en helhed de første tre 

moduler. 

Kriterier for valg af kliniske undervisningssteder: 

 Der skal være mulighed for at den IDE - studerende kan vejledes tæt af den tilknyttede klini-

ske vejleder 

 Den kliniske vejleder skal være motiveret og interesseret i vejledning af IDE -studerende og 

skal have erfaring med vejlederfunktionen samt være i besiddelse af tålmodighed 

 Den kliniske vejleder skal kunne håndtere anderledes måder at lære på og et anderledes syn 

på autoriteter 

 Den kliniske vejleder skal have forståelse for udfordringerne i forhold til de IDE -studerendes 

brug af det danske sprog, såvel skriftligt og mundtligt samt forståelse for forskelle i det non -

verbale sprog. 
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8. Evaluering af aktiviteter gennem projektet 

8.1 Udvælgelse af IDE- studerende i projektet  

Som nævnt i punkt 5.2 modtag alle studerende et brev inden studiestart, hvor de blev opfordret til at kon-

takte en studievejleder, hvis de havde en anden etnisk baggrund end dansk, et erkendt fysisk eller psy-

kisk handicap eller andet, som ville kunne påvirke deres muligheder for læring. 

En rundspørge blandt 1/3 af de studerende efter studiestarten viste, at meget få af de studerende havde 

læst brevet eller kunne huske indholdet. Det kan derfor diskuteres, om brevet er overflødigt, idet det til-

syneladende var den personlige kontakt med studievejlederen, som havde fået de studerende til at møde 

op til introduktionsmødet med projektlederne (jf. punkt 5.2 trin 2+3). De udvalgte studerende fortalte efter-

følgende, at den personlige henvendelse til dem på det tidspunkt oplevedes grænseoverskridende, idet 

deres medstuderende, som de endnu ikke kendte, var til stede. 

8.2 Udvælgelse af mentorer i projektet 

Projektlederne udpegede 2 danske studerende og 2 ikke dansk etniske studerende med muslimsk bag-

grund (Somalia) som mentorer i projektet. Alle 4 studerende accepterede udpegningen. De 4 studerende 

er alle kvinder, kendte hinanden og var på modul 9 (Bilag IV) 

8.3 Deltagelse i Introtur 

Aktiviteten blev drøftet med de tutorer, som arrangerer introturen. Disse endte med at afvise ideen, da de 

mente, at aktiviteten ville være et for alvorligt indslag i det program, som de allerede havde lagt. 

De IDE - studerende gav senere udtryk for at introturen, som de alle deltog i, tidsmæssigt lå for langt fra 

studiestarten. Dette betød, at de danske studerende allerede havde dannet netværk, som de IDE -

studerende ikke fik adgang til. På denne vis understøttede introturen ikke netværksdannelser, som inklu-

derede de IDE - studerende 
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8.4 Introduktionsmøder for henholdsvis IDE - studerende og mentorer 

IDE -studerende 

Der mødte 9 studerende frem til introduktionsmødet. Alle var danske statsborgere, de 8 havde en dansk 

adgangsgivende eksamen. Alle havde boet i DK i minimum 7 år. 

3 af disse studerende fravalgte netværksgruppen, da de mente, at de allerede var fuldt integrerede i for-

hold til dansk sprog og kultur. De mente desuden, at de selv fuldt ud var i stand til at etablere sociale 

relationer. 

De øvrige 6 studerende gav umiddelbart udtryk for behov for støtte til at håndtere sociale og faglige pro-

blemer i uddannelsen, hvorfor de ønskede at deltage i projektets netværksgruppe samt blive tilknyttet en 

mentor.  

Mentorer 

De udpegede studerende var alle 4 interesserede i og villige til at være mentorer. De var dog usikre på 

rollen som mentorer i en ’én – til - èn relation’ med en mente. De studerendes eget forslag var, at de 

skulle arbejde parvis sammen med deres menter. Hermed ville der opstå mulighed for sparring i daglig-

dagen.  

Supervisorerne valgte på baggrund af en drøftelse af dette at sammensætte mentorerne to og to. De to 

danske studerende dannede den ene mentorgruppe, de to studerende med somalisk baggrund den an-

den. Begrundelsen for denne sammensætning blev givet af mentorerne selv, da de fremhævede betyd-

ningen af at kende hinanden, føle sig trygge ved hinanden samt bo forholdsvis tæt på hinanden.   

Projektlederne udpegede de danske studerende som mentorer for de to mandlige IDE - studerende samt 

den kvindelige studerende med Ukrainsk baggrund. Dette valg blev foretaget, da mændene kunne have 

sammenfaldende problemstillinger, og da tilknytningen til danske mentorer kunne fremme deres brug af 

ordningen. Sidstnævnte argument blev fremført af de to somaliske mentorer på baggrund af deres erfa-

ringer med unge muslimske mænds adfærd i forhold til muslimske kvinder. Erfaringerne viste, at de 

mandlige IDE - studerende ikke ville nære den fornødne respekt for de somaliske kvinders vejledning. 

Den ukrainske IDE - studerende tilknyttedes denne gruppe, da hun og den ene af de mandlige studeren-

de var de ældste af de 6 studerende og dermed også kunne have sammenfaldende problemstillinger. 
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De 2 somaliske mentorer havde størst erfaring i forhold til den muslimske tyrkiske IDE - studerendes 

eventuelle problemer og tilknyttedes i øvrigt de 2 studerende fra Afrika. 

Det blev herudover aftalt, at mentorerne selv skulle indgå konkrete aftaler med deres menter om, hvem 

der skulle være primær – mentor for den enkelte IDE - studerende. Supervisorerne påpegede betydnin-

gen af, at mentorerne var de initiativtagende, specielt i etableringen af det fremtidige samarbejde. 

Afledt af mentorernes behov for klarhed blev følgende begreber uddybet af supervisorerne: 

 Tavshedspligt 

 Samarbejdskontrakter 

 Logbøger 

 Elektronisk kontakt med supervisorerne – mulighed for støtte og vejledning udover mentormøder-
ne 

 Ansvar - / medansvar i mentor – mente relationen. Der blev efterfølgende udleveret et materiale 
der beskrev ovenstående  

 
Mentorerne fik efterfølgende udleveret publikationen ’Turen går til Mentorland’. 

 

Supervisorer 

Introduktionsmøderne med begge parter viste sig at være utroligt vigtige i forhold til: 

 Supervisorernes kommende relationer til såvel IDE – studerende som mentorer 

 Afklaring af forventninger og begreber  

 Uddybning af alle tre parters fremtidige samarbejde. 

 

8.5 Netværksmøder 

IDE - studerendes evaluering 

De IDE – studerende gav udtryk for, at netværksgruppen havde øget såvel deres faglighed som deres 

evne til at indgå i sociale sammenhænge i både basisgruppe og klasse. 

De gav udtryk for, at netværksgruppen gav dem mulighed for at stille spørgsmål, som de syntes var svæ-

re at stille i andre sammenhænge, da de oplevede, det var svært at få svar fra andre studerende i basis-

gruppen/ klassen og fra undervisere, da alle ’havde så travlt’. 
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De studerende oplevede: 

 At de i netværksgruppen fik vigtige informationer fra hinanden og supervisorerne, som de ellers 

ville gå glip af 

 At netværksgruppen gav dem tryghed på baggrund af de indbyrdes relationer  

 At de i gruppen kunne identificere sig med hinanden og få hjælp af hinanden til at håndtere de 

studiemæssige udfordringer. 

Ovenstående underbygges af citaterne: 

 ’Det er vigtigt med denne gruppe, da den giver mulighed for øget information, som gør, at jeg er 

sikker på, at ’alt er med’ 

 ’Netværksgruppen holder sammen og hjælper hinanden i ’klasseundervisningssituationer’ 

 ’ I denne gruppe kan man stille spørgsmål, som øger fagligheden, hvilket har hjulpet meget’ 

 ’Netværksgruppen har betydet, at jeg ikke føler mig alene.  Vil gerne fortsætte i denne gruppe’ 

 ’Jeg har haft stort udbytte af netværksgruppen. Føler mig mere tryg i fællesskabet i netværks-

gruppen end i basisgruppen. Jeg snakker friere og mere i denne gruppe, hvor jeg kan sammen-

ligne mig med de andre’ 

 Jeg får stort fagligt udbytte, når vi snakker om prøver og deres indhold, og jeg føler nu større 

tryghed ved eksamen’ 

 Netværksgruppen har bidraget til, at jeg tør åbne mig, tale om det, som er betydningsfuldt for mig, 

og jeg har meldt sig som tutor’ 

 ’Dette er en ’supergruppe’. Vi er alle i samme båd, har samme mål, gruppen er åben for kontakt 

og er optimistiske’. 

 

Supervisorernes evaluering 

Det planlagte antal møder blev reduceret med 2 på grund af sygdom hos supervisorerne samt ændrede 

undervisningsopgaver. 

Fremmødet blandt de IDE - studerende var meget skiftende på trods af indgåede aftaler om fremmøde 

og afbud. De studerende glemte ofte de planlagte møder og meldte sjældent afbud. Begrundelserne for 

fraværet var ofte glemsomhed eller anden aktivitet på mødetidspunktet. Allerede efter andet møde på 
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modul 1 måtte supervisorerne sende mail til samtlige IDE – studerende, hvor de fremhævede betingel-

serne for deltagelse i gruppen. Det skal hertil siges, at supervisorerne selv var nødt til at flytte møder et 

par gange på grund af skemaændringer og sygdom.  

Det planlagte indhold i møderne fremgår af bilag II. Det viste sig, at de IDE - studerendes behov stemte 

godt overens med de planlagte temaer, hvorfor deres behov i stor udstrækning styrede processen. 

De IDE – studerende var sjældent forberedt indenfor de områder, der var enighed om, skulle drøftes. Det 

virkede som om, at de studerende ikke indså alvoren i at overholde indgåede aftaler, hvad enten det dre-

jede sig om tidspunkter eller indhold. Opfordringen til at bruge logbøger som læringsredskab blev ikke 

fulgt. 

Alle i gruppen gav udtryk for, at de var glade for det netværk, som gruppen gav dem. Vores indtryk var, at 

de studerende kun i meget ringe omfang støttede sig til hinanden uden for møderne. Eksempelvis dan-

nede 3 af de studerende allerede på 2. møde i modul 1 en studiegruppe, som dog aldrig blev startet op. 

Studiegruppen blev dannet på baggrund af de studerendes udtalte behov for at lære sammen med an-

dre, da de ikke havde mulighed for dette i basisgruppen. 

Erfaringsudvekslingen i gruppen pegede på følgende problemområder: 

 ’Den usynlige udelukkelse’ / oplevelse af at være fravalgt af de øvrige basisgruppemedlemmer 

 Oplevelse af undervisernes manglende autoritet i forbindelse med gruppedannelse og gruppekon-

flikter: ’ Underviserne vil gerne bestemme, men bestemmer alligevel ikke’. 

 At fungere som ’klister’ i gruppearbejdet, når gruppemedlemmerne har forskellig etnicitet 

 Betydningen af tillid samt forskellighed i en gruppe 

 Vanskeligheden ved at tage initiativ 

 Forventninger til gruppearbejde kontra det at lære individuelt 

 Bekymringer i forbindelse med klinisk undervisning:’ At tale og skrive dansk – kan jeg forstås?’ 

 Uniformering – specielt hovedbeklædning 

 Sociale relationer med andre studerende 

 Læringsredskaber i den teoretiske del af uddannelsen  

 Informationsredskaber eksempelvis Fronter 

 Vanskeligheder med at forstå skriftligt materiale og mundtlig information 
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 Nedsat selvindsigt i forhold til egen aktuelle studiekompetence. 

8.6 Mentor – mente møder 

IDE - studerendes evaluering  

De IDE - studerende i begge grupper gav udtryk for, at deres møder med mentorerne havde været udbyt-

terige i det omfang, møderne havde fundet sted.  

De angav, at der kun havde været få møder (1-2 møder over to moduler), og at dette skyldtes, at mento-

rerne havde flyttet et møde, og de IDE - studerende havde aflyst et møde. Desuden var der opstået mis-

forståelser til dels på grund af skemaændringer.  

På spørgsmål om, hvad der var årsag til, at de IDE - studerende ikke selv havde taget initiativ til at forny 

mødedatoer, svarede de studerende, at de ikke ønskede at belaste mentorerne unødigt, da disse selv 

havde meget at se til som studerende i modul 9. 

De IDE - studerende gav ligeledes udtryk for, at den elektroniske kontakt (sms’er og mails) heller ikke 

havde fungeret optimalt, da de selv var meget tilbageholdende med at henvende sig. De oplevede også 

manglende initiativ fra mentorernes side. 

Under evalueringen efter modul 2 fortalte de IDE – studerende, at de ikke havde holdt samarbejdsaftalen 

med mentorerne om at melde afbud til møderne. Begrundelserne herfor lå i hvert tilfælde udenfor den 

studerende selv, eksempelvis svigt i de elektroniske medier, svigt i transportsystemer eller i skemaæn-

dringer. 

Indholdet i de afholdte møder havde efter de IDE – studerende ønske primært haft fokus på de to interne 

prøver, som de var meget nervøse for, da de mente, at de ikke forstod kriteriernes indhold. 

Ingen af de IDE - studerende gav udtryk for at have henvendt sig til mentorerne pga. problemer med 

gruppearbejde, studiemiljø, medstuderende, undervisningen etc. 

Én studerende tilkendegav, at møderne med mentorerne ’tvang’ hende til at komme ’på banen, hvilket 

hun havde meget svært ved i basisgruppen og i klassesammenhæng. På trods af dette gav hun udtryk 

for, at hun kun havde haft et meget lille udbytte af mentorerne, da hun ikke havde brugt dem hverken 

fagligt eller i forbindelse med studiemiljø. Dette havde hun dog ikke orienteret mentorerne om.  
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En anden IDE- studerende fortalte, at han havde haft stor gavn af mentorerne i forbindelse med de inter-

ne prøver. Han havde brugt dem i begyndelsen – med henblik på at forstå eksamenskriterierne.  

 

Det var besværligt at indgå aftaler. Møderne med mentorerne gav ikke så stort udbytte som netværks-

møderne, da supervisorerne tilsammen havde indsigten i hele uddannelsen klinisk og teoretisk. 

Ingen af de IDE - studerende anvendte logbog mellem møderne og gav udtryk for, at de ikke forstod, 

hvorfor eller hvordan de skulle bruge en sådan. 

Mentorernes evaluering 

De 2 grupper af mentorer havde såvel sammenfaldende som divergerende oplevelser af mentor-mente 

møderne. Fælles var dog, at det havde været vanskeligt for mentorerne at planlægge møder med de IDE 

- studerende, da der ikke var sammenfald mellem studiedage på modul 9 og modul 1. Herudover havde 

pludselige skema - ændringer hindret flere af de planlagte møder. Det havde også været vanskeligt for 

mentorerne at planlægge møderne, da de IDE - studerende sluttede undervisningen på forskellige tids-

punkter – afhængigt af basisgruppe tilknytning. 

De 2 ikke dansk etniske mentorer havde gennemført 1 møde på 2 moduler, hvor alle 3 IDE -

studerende var til stede, nemlig det første møde. Mødet havde fokus på prøven i modul 1 samt udarbej-

delse af samarbejdsaftale. De IDE - studerende havde på dette møde udvist stor begejstring.  Efterføl-

gende havde mentorerne oplevet, at ’det gik ned af bakke’. Mentorerne havde sendt mange mails, sms’er 

samt skrevet på Facebook – uden respons fra de IDE -studerende. Disse meldte på skift afbud til møder 

uden begrundelser. Det var mentorernes indtryk, at de IDE - studerende havde meget travlt og derfor 

ikke havde tid til mentor – mente møderne. Mentorerne mente, at de IDE - studerende ikke havde forstå-

et formålet med mentorfunktionen og derfor ikke vidste, hvad de kunne bruge mentorerne til. På spørgs-

mål angående logbøger svarede denne gruppe mentorer, at dem anvendte de ikke. En af mentorerne 

gav udtryk for, at de IDE - studerende ikke havde brug for hinanden, men kun for mentor, hvilket viste sig 

til møderne, hvor de IDE - studerende ikke var interesserede i at lytte til hinanden, men kun afventede 

mentors svar på stillede spørgsmål. Hun mente endvidere, at de IDE - studerende skulle have et konkret 

PROBLEM, før de henvendte sig. Problemer i forbindelse med basisgruppen tog de IDE - studerende 

ikke op med mentorerne. 

De 2 danske mentorer 

De 2 mentorer gav udtryk for, at det havde været en god start, men at de IDE - studerende i det efterføl-
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gende forløb mistede gejsten og havde følt, at forløbet var ’påtvunget’ dem. De IDE - studerende kunne 

ikke se gevinsten ved at mødes med mentorerne, måske fordi de havde for lidt konkret viden om mentor-

funktionen. Mentorerne undrede sig over dette, da de IDE – studerende havde fået udleveret skriftligt 

materiale om, hvad mentorer kan bruges til, havde fået mundtlig orientering om samme, ligesom de hav-

de indgået samarbejdsaftaler med mentorerne. Mentorerne kunne se meningen med mentorordningen – 

de IDE - studerende kunne ikke. Mentorerne bemærkede: ’ Det er meget vigtigt, at de studerende VIL 

’mentor – mente relationen’. 

De 3 IDE -studerende havde kun været samlet 1 gang med mentorerne – det første møde. Herefter var 

de kommet 2 ad gangen på skift. De IDE - studerende tog ingen initiativer, mødte ikke op og meldte ikke 

afbud på trods af mentorernes ihærdige forsøg på at få dem til dette. 

Mentorerne gjorde sig overvejelser om, hvad der kunne forhindre de studerende i at møde op: Transport, 

penge, tid, skemaer, som ikke passede sammen eller mentorernes egen mangel på at tage konsekvens 

af de IDE - studerendes manglende reaktioner? 

De to mandlige IDE -studerende kom hyppigst til møderne, idet de havde et stort behov for hjælp til inter-

ne prøver. Mentorernes konklusion var, at udbyttet for de IDE - studerende ikke havde svaret til mento-

rernes investeringer. 

8.7 Individuel vejledning 

Individuel vejledning var ikke planlagt fra supervisorernes side. Regelmæssigt valgte de IDE - studerende 

dog at bede om individuel vejledning i forlængelse af gruppevejledningen.  

Indholdet i disse vejledninger var af såvel faglig som personlig karakter, og ofte handlede de om områder 

,der netop var drøftet i gruppen. 

 Intern prøve  

 Dispensation 

 Merit og afkortning af uddannelsen på anden vis 

 Læringsredskaber 

 Ensomhed 

 Utålmodighed og beklagelser over kliniske vejledere/ undervisere/ medstuderende /uddannelsen 

 Gruppearbejde. 
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8.8 Mentormøder 

Mentorerne 

Mentorerne gav udtryk for, at de havde lært meget ved at være mentorer på trods af deres frustrationer. 

De havde lært, hvor vigtigt det var: 

 At tage ansvar for en opgave, der involverede andre, i dette tilfælde medstuderende 

 At være vedholdende og tage initiativ 

 At være tydelig i forhold til rammer og forventninger 

 At bruge supervision. 

 

Supervisorernes evaluering: 

De planlagte 4 møder blev afholdt dels på UCL, dels i klinikken. Møderne blev afholdt efter endt under-

visnings - eller klinik tid. Dette var uproblematisk, da mentorerne var på samme modul og afviklede den 

kliniske undervisning på samme matrikel. 

De to mentorer med dansk etnicitet havde udarbejdet logbogsnotater undervejs, som de havde brugt i 

forbindelse med vejledningen på disse møder. De 2 mentorer med anden etnicitet end dansk havde ikke 

brugt logbøger, og deres bidrag på møderne var derfor af mere spontan karakter og knyttede sig i høj 

grad til det, som de 2 andre mentorer satte fokus på. Disse 2 mentorer benyttede sig i stedet meget af 

elektronisk kommunikation med supervisorerne om deres problemer med at mødes med deres menter. 

Indholdet i møderne mellem supervisorer og mentorer handlede om: 

 Udfordringen i at få netværksgruppen til at overholde aftaler og tidsmæssige rammer 

 Begrebet respekt og hvorledes begrebet kan opfattes forskelligt afhængigt af kulturel bag-

grund 

 Underviseres og kliniske vejlederes utilstrækkelige understøttelse af inklusion af de IDE -

studerende i basisgruppen, i klassen og i den kliniske undervisning 

 Kønsroller i mentor – mente relationen 

 Dilemmaer i forhold til sprog og kultur 

 Ansvar og opgaver som mentorer. 

 

Ligeledes blev det på mentorernes opfordring drøftet i gruppen, om det var i orden, at mentorerne gav 
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individuel vejledning til deres menter, når den oprindelige aftale var gruppevejledning. Der var enig-

hed, om at individuel vejledning kunne være nødvendig, når gruppen ikke mødte fuldtallig op. 

Supervisorernes funktion under disse møder var i høj grad at rumme mentorernes frustrationer samt 

guide dem på vej til at håndtere disse. Blandt andet udleverede supervisorerne bogen ’Turen går til 

Mentorland’ af Lars Holmbo og Lars Møller, 2010.  

8.9 Møder med og vejledning af kliniske vejledere 

Det første møde med de kliniske vejledere blev afholdt før de IDE - studerende startede i klinisk ud-

dannelse modul 4.  

3 af 4 involverede kliniske vejledere deltog i mødet.  Indholdet i dette møde var en drøftelse af de IDE 

- studerendes forudsætninger for at være i klinisk praksis: 

 De studerendes erfaringer med læring 

 De studerendes kompetencer indenfor dansk sprog og kultur 

 De studerendes forventninger til vejlederens rolle 

 De studerendes forventninger til patientens og sygeplejerskens roller 

 De studerendes forventninger til at være studerende i klinisk praksis 

 De studerendes opfattelse af arbejdskultur  

 De studerendes brug af uniformer. 

Det andet planlagte møde, som skulle foregå, når de IDE - studerende havde været i klinisk praksis 

ca. en måned, blev ændret til individuelle vejledninger. Denne beslutning blev truffet, da kun 1 vejleder 

mødte op til det aftalte møde. De øvrige vejledere henvendte sig elektronisk og aftalte individuelle vej-

ledninger. 

Vejlederne søgte vejledning angående de IDE – studerende problemer med: 

 Verbal - og nonverbal kommunikation med såvel patienter, personale og klinisk vejleder 

 Arbejdskultur 

 Forståelse og respekt for vejleders og sygeplejerskens rolle og funktion 
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 Forståelse for egen rolle som studerende 

 At modtage vejledning 

 Refleksion over egen praksis. 

 

De kliniske vejledere gav efter endt klinisk forløb skriftligt udtryk (Se bilag V) for, at de havde haft stor 

gavn af vejledningerne, da de havde fundet deres vejledningsopgave i forhold til de IDE - studerende 

meget udfordrende og kompliceret. De efterlyste mere information om de studerendes teoretiske niveau 

fra UCL’s side og udtrykte et behov for mere sparring med supervisorerne under det kliniske forløb. 

8.10 Temamøder for kliniske vejledere og undervisere 

Første temamøde om ’Kulturmødet’ blev afholdt 6.4.2011 på Odense Universitetshospital. Oplægsholder 

var teolog og præst Jens Rasmussen. På mødet deltog kliniske vejledere samt de 2 supervisorer. Det var 

ikke muligt for undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen at deltage i dette møde. 

Fokus i oplægget var, hvordan forskellige religiøse opfattelser kan komme til udtryk i klinisk praksis samt 

kulturbetingede forståelser af sygdoms og sundhedsbegrebet. 

Oplægget og den efterfølgende drøftelse skulle give deltagerne et fundament for at forstå, hvad der er på 

spil i relationen mellem klinisk vejleder, den IDE - studerende og patienten. Desværre vægtede oplægs-

holderen relationen til patienten i en sådan grad, at den studerende og dennes relation til den kliniske 

vejleder ikke fik stor plads, heller ikke i den efterfølgende drøftelse. 

Enkelte af de kliniske vejledere har senere givet udtryk for, at de kunne anvende dele af oplægget i deres 

forståelse af den IDE - studerendes forudsætninger. 

Andet temamøde om ’Den interkulturelle vejledningssamtale’ blev afholdt 04.05.2011 på UCL Odense. 

Oplægsholder var cand. Pæd. konsulent Bente Højer. På mødet deltog kliniske vejledere/ uddannelses-

ansvarlige sygeplejersker fra primær og sekundær sektor, undervisere på sygeplejerskeuddannelse, 

Odense, sygeplejestuderende samt de 2 supervisorer. 

Fokus i oplægget var afklaring af det komplekse kulturbegreb samt præsentation, drøftelse og øvelse i 

brug af ’Validation’ som metode i den interkulturelle vejledning (Højer, B; 2004). 

Evalueringen (bilag VI) af temadagen viste en bred enighed om, at indholdet havde været relevant og 
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havde bidraget til en øget bevidsthed/ viden om det interkulturelle aspekt i vejledning. 

8.11 Valg af modulrækkefølge samt valg af kliniske undervisningssteder 

Valget af modulrækkefølgen 1, 2, 3 og 4 rustede de IDE - studerende teoretisk, hvilket ses af det faktum, 

at de alle bestod ekstern prøve i 3. modul. Modul 3 fremmede dog ikke, efter de kliniske vejlederes ud-

sagn, de studerendes evne til at anvende fagsprog hverken mundtligt eller skriftligt, ligesom det heller 

ikke fremmede evne til refleksion. 

Modul 3 forbedrede tilsyneladende ikke de IDE - studerendes relationer til medstuderende med det for-

mål at skabe netværk. En af grundende til dette var ifølge de IDE - studerende selv, at de på modul 3 

indgik i helt nye basisgrupper. En anden grund var, at de skulle bruge mange ressourcer på indholdet i 

mange forskellige gruppearbejder. 

Valg af kliniske undervisningssteder blev foretaget i et samarbejde mellem klinisk koordinator på UCL, 

Uddannelsesafdelingen Odense Universitetshospital samt supervisorerne. 

De udvalgte afsnit havde alle kliniske vejledere, som levede op til de kriterier, som er beskrevet i punkt 

7.8. 2 af de udvalgte afsnit var sengeafsnit og 2 var behandlingsafsnit. 

Det viste sig i vejledningssamtalerne med de kliniske vejledere og i den evaluering, de gav efter endt 

forløb, at ingen af de involverede afsnit, på trods af de kliniske vejlederes store indsats, til fulde kunne 

rumme de IDE - studerende.  

En af de gennemgående forklaringer herpå var, at afsnittene ikke havde ressourcer i form af tid eller 

menneskeligt overskud til at optage disse studerende i deres arbejdsfællesskab. En anden forklaring var, 

at personalet havde svært ved at forstå de IDE -studerendes sprog - verbalt som nonverbalt - og havde 

svært ved at acceptere deres adfærd/ fremtoning i afsnittet. 
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9. Kvantitative resultater 
Følgende data er hentet fra SIS - databasen: 

Modul 1 

 Dispensation i forbindelse 

med intern prøve 

Bestået/ ikke bestået Afbrudt uddannelsen 

Studerende 1 Ingen Bestået 1. forsøg (Ka-

rakter 7) 

Nej 

Studerende 2 Fået dispensation: 

Ingen bedømmelse på stave og 

formuleringsevne 

Bestået i 1. forsøg (Ka-

rakter 4) 

Nej 

Studerende 3 Ingen 

 

Bestået 1. forsøg (Ka-

rakter 10) 

Nej 

Studerende 4 Fået dispensation: 

Ingen bedømmelse på stave og 

formuleringsevne 

Dispensationen blev ikke an-

vendt af den studerende 

Bestået 1. forsøg (Ka-

rakter 10) 

Nej 

Studerende 5 Ingen Bestået 1. forsøg (Ka-

rakter 7) 

Nej 

Studerende 6 Fået dispensation: 

Ingen bedømmelse på stave og 

formuleringsevne 

Bestået 1. forsøg (Ka-

rakter 02) 

Nej 
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Modul 2 

 Dispensation i forbindelse 

med intern prøve 

Bestået/ ikke bestået Afbrudt uddannelsen 

Studerende 1 Dispensation: 

Forlænget besvarelsestid med 

30 minutter 

Bestået 1. forsøg (Ka-

rakter 4) 

Nej 

Studerende 2 Fået dispensation: 

Forlænget besvarelsestid med 

30 minutter 

Bestået i 1. forsøg (Ka-

rakter 02) 

Nej 

Studerende 3 Dispensation: 

Forlænget besvarelsestid med 

30 minutter 

Bestået 1. forsøg (Ka-

rakter 4) 

Nej 

Studerende 4 Fået dispensation: 

Forlænget besvarelsestid med 

30 minutter 

Bestået 1. forsøg (Ka-

rakter 02) 

Nej 

Studerende 5 Ingen Bestået 1. forsøg (Ka-

rakter 4) 

Nej 

Studerende 6 Fået dispensation: 

Forlænget besvarelsestid med 

30 minutter 

Dispensation i 3. forsøg, hvor 

den studerende kommer til 

mundtlig eksamen. 

Mistet 1. forsøg ved ikke 

at møde op. 

2. forsøg: Ikke bestået 

(Karakter 00) 

3.forsøg: Ikke bestået 

(Karakter 00) 

Nej 
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Modul 3 

 Dispensation i forbindelse 

med ekstern prøve 

Bestået/ ikke bestået Afbrudt uddannelsen 

Studerende 1 Ingen Bestået 1. forsøg (Ka-

rakter 12) 

Nej 

Studerende 2 Fået dispensation: 

Ingen bedømmelse på stave- 

og formuleringsevne 

Bestået i 1. forsøg (Ka-

rakter 4) 

Nej 

Studerende 3 Fået dispensation: 

Ingen bedømmelse på stave- 

og formuleringsevne 

Bestået 1. forsøg (Ka-

rakter 10) 

Nej 

Studerende 4 Fået dispensation: 

Ingen bedømmelse på stave og 

formuleringsevne 

Bestået 1. forsøg (Ka-

rakter 02) 

Nej 

Studerende 5 Ingen Bestået 1. forsøg (Ka-

rakter 7) 

Nej 

Studerende 6 Fået dispensation: 

Ingen bedømmelse på stave og 

formuleringsevne 

Ikke afleveret. Ja. Afbrød selv på grund 

af fejlvalg af studie samt 

ikke bestået intern prøve 

modul 2. 

Er senere startet på pæ-

dagoguddannelsen 
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Modul 4 

 Dispensation i forbindelse 

med intern prøve 

Bestået/ ikke bestået Afbrudt uddannelsen 

Studerende 1 Ingen Bestået 1. forsøg  Nej 

Studerende 2 Ingen Sygemeldt, afbrudt mo-

dul 4 

Nej 

Studerende 3 Ingen Bestået 1. forsøg Nej 

Studerende 4 Ingen Sygemeldt Ja - Afbrudt af UCL i 

samarbejde med klinik-

ken. 

Afbrudt på grund af 

sproglige og kulturelle 

problemer 

Studerende 5 Ingen Merit for modul 4 Nej 

 

Samlet set viser data fra SIS databasen, at ud af 6 IDE - studerende har: 

 1 studerende afbrudt på grund af ikke bestået prøve, modul 2  

 1 studerende er blevet afbrudt af uddannelsesinstitutionen, modul 4 

 Kun 1 af de studerende har ikke søgt dispensation forbindelse med prøver 

Desuden viser data, at der generelt sker der et fald i eksamenskaraktererne fra modul 1 til modul 2. 

Efterfølgende ses en stigning i karaktererne på modul 3 i forhold til modul 2. 

Efter at netværksgruppen opløstes efter modul 4 i juni 2011, har yderligere: 

 1 studerende frivilligt forladt uddannelsen i et klinisk modul 

 1 studerende har barselsorlov og genoptager på klinisk modul 4, august 2012 

 1 studerende er sygemeldt fra et klinisk modul, genoptager august 2012 

 1 studerende er sygemeldt fra teoretisk modul, genoptager august 2012 
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10. Konklusion  
Projektet blev igangsat med det overordnede formål at undersøge udvalgte pædagogiske aktiviteters 

indflydelse på fastholdelse af IDE - studerende i sygeplejerskeuddannelsen.  

De valgte pædagogiske aktiviteter omhandlede etableringen af en netværksgruppe samt en mentor – 

mente relation. Herudover vejledning af kliniske vejledere, temamøder og deltagelse i introturen. 

De pædagogiske aktiviteter skulle understøtte de IDE - studerendes motivation for gennemførelse af ud-

dannelsen bl.a. ved at sætte fokus på uddannelsens forventninger og krav til dem som studerende samt 

på en dansk sygeplejerskes virksomhedsområde. 

10.1 Fastholdelse af IDE – studerende i uddannelsen 

Ved projektets afslutning efter modul 4 var reelt 3 af de 6 IDE - studerende fortsat aktive i uddannelsen, 

idet 2 havde afbrudt/ var blevet afbrudt, og 1 studerende var langtidssygemeldt.  

Projektets pædagogiske aktiviteter har på denne vis ikke i tilstrækkelig grad formået at fastholde de IDE - 

studerende, idet 33 % af disse studerende ikke længere var i uddannelsen, da projektperioden var slut. 

De 4 IDE - studerende (jf.pkt.9), som er i uddannelse pr. august 2012 vil alle, i fald de gennemfører ud-

dannelsen, få forlænget deres gennemførelsestid. 

5 studerende har søgt dispensation i forhold til modul 1, 2 og 3 prøven (jf.pkt. 9). Det er bemærkelses-

værdigt, at der er en generel tendens til fald i eksamenskaraktererne hos alle studerende fra modul 1 

prøven til modul 2 prøven. Dette kan muligvis skyldes, at modul 2 prøven er udarbejdet som multiple cho-

ice test, hvor de studerende på 2 timer skal vurdere 4 svarmuligheder på hvert spørgsmål. Testen omfat-

ter i alt 100 spørgsmål. De IDE - studerende gav udtryk for, at det var svært at skelne imellem hvert en-

kelt spørgsmåls svarmuligheder og nå at besvare alle spørgsmål indenfor den tildelte tid. Især svarmu-

lighederne i anatomi - og fysiologi spørgsmålene krævede megen tid. 

Projektet peger på nogle problemområder, som i variabel udstrækning gjorde sig gældende hos alle de 

IDE – studerende, og som påvirkede deres motivation til at navigere i og gennemføre uddannelsen: 

 

De IDE – studerendes evne til at formulere sig skriftligt og mundtligt på dansk samt forstå dansk 
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På trods af at 5 af de 6 IDE – studerende har en dansk adgangsgivende eksamen, hvoraf de 4 har dansk 

på niveau A, HF niveau A og den 5. har dansk på niveau D, har de alle haft væsentlige problemer med at 

forstå og blive forstået.  

De sproglige problemer kommer udtryk ved, at de IDE -studerende 

 havde vanskeligt ved at forstå prøvekriterier, formulere skriftlige opgaver samt gennemføre 

dokumentation i praksis 

 ofte reagerede anderledes end forventet i forbindelse med vejledning, om end de tilkende- 

gav at have forstået budskabet, eller at de ikke overholdt aftaler 

 blev fravalgt ved gruppedannelse, da de var for langsomme til at formulere sig 

 ofte blev misforstået af patienter, pårørende, personale og vejledere på grund af deres krops-

sprog 

 havde svært ved at udtrykke sig fagligt 

 

De IDE – studerendes kyndighed i dansk fremstår på denne vis utilstrækkelig i forhold til uddannelsens 

faglige og sociale krav. Dette kan bl.a. bero på, at flere af de IDE – studerende lever i en kultur præget af 

deres oprindelige herkomst, hvor dansk sprog og kultur kommer i anden række. Derudover har disse 

studerende tilbagevendende haft svært ved at erkende, at de ikke forstår nuancer i det danske sprog, 

eksempelvis: ’ Hvornår er en udtalelse alvorligt ment, og hvornår er det ironi eller bare en sidebemærk-

ning?’ 

Tilrettelæggelsen af modulrækkefølgen med modul 3 før modul 4 viste sig ikke at have den indflydelse på 

de IDE - studerendes evne til at udtrykke sig fagligt og reflektere, som var forventet. 

 

De IDE – studerendes evne til at forstå dansk kultur, herunder uddannelses -  og arbejdskultur 

samt kunne navigere i denne 

De IDE – studerende har alle levet flere år i Danmark og har været under uddannelse her. På trods af 

dette havde flere af de studerende et andet syn på tid, aftaler og forpligtigelser, som ofte kolliderede med 

den gængse opfattelse i dansk kultur og derigennem gav anledning til samarbejdsproblemer.  

De kliniske vejledere gav udtryk for, at afdelingernes personale kunne have svært ved at ’rumme’ de IDE 
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– studerende, fordi de havde svært ved at forstå de IDE -studerendes, sprog - verbalt som nonverbalt - 

og havde svært ved at acceptere deres adfærd/ fremtoning i afsnittet. 

Nogle af de IDE - studerende gav udtryk for, at de ikke kunne forstå disse samarbejdsproblemer, da de 

oplevede sig selv som ’gode’ studerende. 

At møde til tiden, hjælpe til, være opmærksom på andre, holde aftaler eller melde afbud har været udfor-

dringer som mentorer, vejledere og supervisorer har oplevet vanskelige at håndtere.  

At de IDE - studerende ikke nødvendigvis er eller har mod til at være aktive i forhold til integration i dan-

ske ’grupper’, eksempelvis sportsforeninger, synes umiddelbart at begrænse deres mulighed for at lære 

at balancere mellem to kulturer og hermed deres inklusion. 

 

De IDE – studerendes erfaringer med læring og undervisning samt deres egen rolle i denne sam-

menhæng 

Flere af de IDE – studerende oplevede det svært at være studerende på uddannelsesinstitutionen og 

indgå i de undervisningsformer (PBL eller andet gruppearbejde), som blev anvendt i undervisningen. 

Ligeledes oplevede de det svært at leve op til klinikkens krav/ forventninger om, at de skulle være med-

ansvarlige for egen læring og uddannelse. 

 

Deres positive erfaringer med at lære udenad - alene, at undervisning er lig forelæsning, at underviseren 

suverænt styrer undervisningen og er eksperten, gjorde det svært for dem at finde det positive i gruppe-

formen. De IDE – studerende oplevede det faglige indhold i PBL som værende lavt, og at det let blev den 

stærkestes ord, som gjaldt.  Under disse betingelser blev det svært for dem at udvikle evnen til at tage 

initiativ og få svar på spørgsmål.  

 

Hovedparten af de IDE - studerende oplevede, at de blev fravalgt af de danske studerende i forbindelse 

med gruppedannelse og ofte måtte præstere meget mere end de danske studerende i gruppen for at 

blive accepteret. Konflikter i gruppen fik lov til at udvikle sig uden indgriben udefra. 

Måske fordi de IDE - studerende ikke selv tog initiativ til at få hjælp fra basisgruppelærer / underviser, 

men i stedet benyttede sig af netværksgruppen og supervisorerne. 

 

De fleste IDE - studerende oplevede, at det var svært at finde den nødvendige information og det aktuel-
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le læringsmateriale til basisgruppen på ’Fronter’, på trods af at alle studerende bliver undervist i dette i 

starten af modul 1. Herudover oplevede de, at underviserne afviste de spørgsmål, der handlede om be-

sværet med Fronter og i øvrigt havde for travlt til at hjælpe dem med at finde svar på spørgsmål. 

 

De vanskeligheder der viste sig i den kliniske del af uddannelsen handlede om, at de kliniske vejledere, 

efter eget udsagn, skulle fremtræde som meget markante autoriteter, for at de IDE – studerende opfatte-

de, at de var i en læringsproces med ansvar for de aftaler, som de indgik. Bl.a. oplevede vejlederne at de 

IDE – studerende ikke forberedte sig teoretisk som aftalt. 

 

10.2 De Pædagogiske aktiviteters tilstrækkelighed 

Pædagogisk aktivitet: Netværksgruppe 

På baggrund af den fremstillede teori om Peer - learning og Cooperativ learning, valgte vi at arbejde med 

en netværksgruppe (jf. pkt. 5.3). Dette valg skal naturligvis også ses i forbindelse med den teoretiske 

uddannelses valg af PBL som gennemgående pædagogisk metode. 

På trods af frafaldet på 33 % har alle 6 IDE - studerende udtrykt, at de havde stor gavn af netværket, da 

det øgede deres faglige -, studiemæssige -, sproglige/ kulturelle - og sociale kompetencer. De oplevede 

alle en stor tryghed i gruppen, som var med til at øge deres motivation for at deltage i undervisningen og 

samtidigt øgede deres selvværd, idet de ansporede hinanden og gav hinanden mod til bevæge sig ud-

over deres hidtidige grænser.  

Alle 6 IDE - studerende gav udtryk for, at de følte sig meget trygge med hensyn til deres studieforløb og 

læring i såvel teori som klinik, fordi den ene supervisor var tilknyttet klinikken og derfor ’vidste alt om den 

del af uddannelsen’, den anden supervisor var tilknyttet teoridelen som blandt andet studievejleder og 

derfor ’vidste alt om denne del’. 

Det er vores klare opfattelse: 

 At de IDE - studerende havde megen gavn af hinanden i netværksgruppen. Dog er det tyde-
ligt, at netværksgruppen ikke ville have fungeret uden deltagelse af supervisorerne, da de IDE 
- studerende ikke selv magtede hverken at etablere eller gennemføre netværksaktiviteterne 

 At de 2 IDE - studerende som afbrød/ blev afbrudt i uddannelsen ikke havde kunnet fasthol-
des i uddannelsen ved hjælp af de valgte pædagogiske aktiviteter, da den ene afbrød pga. 
manglende motivation for uddannelsen, og den anden blev afbrudt pga. manglende forståelse 
for sit ansvars og kompetenceområde som studerende i klinikken. 
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 At den studerende, der senere afbrød sin uddannelse, efter eget udsagn ikke ville have af-
brudt uddannelsen, hvis netværket havde bestået. 

  

Pædagogisk aktivitet: Mentor - mente relation 

Mentor – mente relationen rummer to former for pædagogisk aktivitet: 

 Mentor – mente møder 

 Mentor - supervisormøder 

Disse aktiviteter er begge baseret på teorien, som blev nævnt i foregående afsnit om Peer- learning 

og Cooperativ learning.  

Evalueringen af mentor - mente relationen viste, at udbyttet af denne pædagogiske aktivitet ikke stod 

mål med indsatsen. Mentorerne var på sin vis tilfredse med deres indsats, men mente, at de IDE - 

studerende ikke levede op til deres del af aftalerne. Menterne mente på deres side, at mentorerne ik-

ke havde gjort nok for at samle dem, og at mentorer, som selv var studerende, ikke havde tilstrække-

ligt overblik til at guide de IDE - studerende gennem uddannelsen. 

Konstruktionen med 2 mentorer til 3 menter, hvor alle møder foregår som 2 – 3 relationer, viste sig at 

have flere ulemper end fordele, da ansvarsfordelingen blev utydelig for de IDE - studerende og for 

mentorerne. Samtidig medførte det en vanskeliggørelse med hensyn til logistikken. 

Mentor – mente relationen har dermed ikke bidraget til at opnå de ønskede forandringer. 

 

Pædagogisk aktivitet: Vejledning af kliniske vejledere og temamøder 

Evalueringen af temamøderne viste, at indholdet havde været relevant for de deltagende parter og 

havde skabt motivation for vejledning af ikke dansk etniske studerende, da deltagerne fik øget deres 

viden om denne gruppe studerende og samtidigt fik redskaber til at håndtere vejledningen. 

Evalueringen af vejledningen af de implicerede kliniske vejledere viste et stort behov for den direkte 

kontakt til supervisorerne. Vejledningen havde naturligt fokus på de problemer, der opstod for vejle-

derne i den kliniske praksis med de IDE - studerende. Vejlederne havde meget brug for muligheden 

for sparring og direkte rådgivning, 

Det er vores opfattelse, at ovenstående har øget kvaliteten i vejledningen af de IDE - studerende så-
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vel med henblik på gennemførelse af modul 4 som afbrydelse af uddannelsen. 

 

Pædagogisk aktivitet: Deltagelse i ’Introtur’ 

Deltagelsen i ’Introturen’ blev ikke gennemført som beskrevet i pkt. 8.3. Vi er dog fortsat af den over-

bevisning, at aktiviteten kan og bør gennemføres med revisioner, som forbedrer de IDE - studerendes 

inklusion i studiemiljøet på et tidligt tidspunkt. 
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11. Anbefalinger 

Konklusionen peger på flere områder, hvor en fremtidig indsats kan øge mulighederne for at fastholde 

IDE - studerende i uddannelsen, ligesom en indsats vil kunne øge de IDE - studerendes muligheder for 

at gennemføre deres uddannelse på normeret tid. 

Projektets anbefalinger til fremtidige indsatser vil følge den struktur, som er anvendt i konklusionen. Der 

vil dog forekomme overlapninger mellem de enkelte områder. 

(*) Indsatser som er markeret på denne måde kan med fordel foregå i en netværksgruppe. Se efterføl-

gende anbefalinger i forhold til pædagogiske aktiviteter. 

 

Anbefalinger i forhold til fastholdelse: 

Fastholdelse: De IDE – studerendes evne til at formulere sig skriftligt og mundtligt på dansk samt 

forstå dansk. 

 Større fokus på dansk sproglig kompetence i optagelsen til studiet: 

-  Officielt krav til alle ikke danske ansøgere om dansk sprog på HF,  A-niveau,. Dette om-
handler også ansøgere med SSA - uddannelse 

-  Individuel samtale mellem den ikke danske ansøger og studievejleder før optagelse, hvor 
dette er muligt. Samtalens formål er at vurdere ansøgers sproglige kompetence i forhold til 
uddannelsens teoretiske og kliniske krav 

 Tilbud om individuel/ gruppevis ekstra vejledning i forhold til: Modulplaner, studieplaner (alle for-
mer), prøvekriterier og brug af Fronter 

 Tilbud om lektie café i forhold til udvalgte fagområder i de enkelte moduler 

 Tilbud om mundtlig eksamination i den ordinære modul 2 prøve 

 Specielt tilrettelagt vejledning i forhold til elektronisk dokumentation i klinisk praksis inden første 
kliniske modul (*) 

 

 

Fastholdelse: De IDE – studerendes evne til at forstå dansk kultur, herunder uddannelses – og 
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arbejdskultur samt kunne navigere i denne. 

 Individuel samtale mellem den ikke danske ansøger og studievejleder før optagelse, hvor dette er 
muligt. Samtalens formål er at opnå kendskab til ansøgers kulturelle baggrund og kompetencer i 
forhold til uddannelsens teoretiske og kliniske krav. Samtidigt vil denne dialog kunne medvirke til 
at bekræfte eller afkræfte ansøger med hensyn til valg af studie 

 Samarbejde mellem undervisere og IDE – studerende vedrørende rammerne for læring og under-
visning i demonstrationsstuerne 

 Kontinuerlig drøftelse og vejledning af IDE - studerende i klinisk praksis eksempelvis om lærings-
kultur, kropskultur, uniformskultur, arbejdskultur, samarbejdskultur, patientrettigheder og sprogkul-
tur med fokus på non - verbalt sprog (*) 

 Samarbejde, i form af dialogmøde, mellem den IDE-studerende, en studievejleder og en klinisk 
vejleder om den IDE – studerendes forberedelse til undervisning i klinisk praksis.  Eksempelvis i 
forhold til udarbejdelse af individuel studieplan, refleksion over klinisk praksis og håndtering af 
kulturelle divergenser i opfattelsen af læring i klinisk praksis. Brug af ’Validation’ i udarbejdelse af 
den individuelle studieplan anbefales.  Et sådant dialogmøde bør afholdes indenfor den første 
uge af det kliniske modul.  

                                                                                                                                                                                    

Fastholdelse: De IDE – studerendes erfaringer med læring og undervisning samt deres egen rolle 

i denne sammenhæng. 

 Kontinuerlig drøftelse og vejledning af IDE – studerende eksempelvis om formål og struktur i PBL, 
ansvar for egen og andres læring, herunder overholdelse af aftaler vedrørende forberedelse og 
mødetidspunkter, skift i underviser rolle fra traditionel underviser til vejleder/ konsulent, eget an-
svar for litteratursøgning, samarbejde omkring læring og konflikthåndtering (*) 

 

Anbefalinger i forhold til pædagogiske aktiviteter:  

Pædagogiske aktiviteters tilstrækkelighed – netværksgruppe 

 Oprettelse af netværksgruppe for IDE – studerende på alle holds modul 1. Netværksgruppen su-
perviseres planlagt de første 5 moduler, hvorefter det forventes, at netværksgruppen er parat til 
selv at tage kontakt til supervisorer efter behov. Dette kræver, at alle IDE – studerende i en net-
værksgruppe har samme modulrækkefølge, da dette vil medføre et sammenfald i de IDE – stude-
rendes behov for supervision 

De IDE – studerende skal kontaktes individuelt og personligt før introturen med henblik på delta-
gelse i en eventuel netværksgruppe 
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 Oprettelse af funktion som supervisor/ etnisk koordinator for IDE - studerende i henholdsvis teore-
tisk - og klinisk uddannelse med det formål at samarbejde om faglig og social inklusion af disse 
studerende i hele uddannelsen. 

Pædagogiske aktiviteters tilstrækkelighed – mentor-mente relation 

 På baggrund af konklusionen anbefales, at denne aktivitet stilles i bero. 

Pædagogiske aktiviteters tilstrækkelighed – vejledning af kliniske vejledere og temamøder 

 Såvel kliniske vejledere i klinisk praksis som undervisere i den teoretiske del af uddannelsen skal 
have mulighed for vejledning af supervisorer/ etniske koordinatorer for IDE - studerende i forhold 
til vejledning 

 Temamøder for undervisere og vejledere i klinisk praksis om kulturmødet, multikulturel vejledning 
og brug af ’Validation’ som vejledningsredskab 

 Fokus på underviseres og vejlederes kompetence til at fremstå som autentiske autoriteter overfor 
IDE – studerende. 

Pædagogiske aktiviteters tilstrækkelighed – introtur 

 Deltagelse i de studerendes introtur med henblik på inklusion af IDE – studerende anbefales fort-
sat. Dog kan supervisorernes deltagelse med fordel erstattes af uddannede studentervejledere. 
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Bilag I - Brev til studerende med ikke dansk etnisk baggrund 
 

 

 

 

Kære nye studerende 

 

Velkommen til Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. 

I studievejledningen har vi gennem flere år erfaret, at studiestarten samt især semester af flere forskellige 

grunde kan opleves vanskeligt. 

Vi vil derfor tilbyde samtale/ vejledning til de af jer, som har behov., enten fordi I har en anden etnisk 

baggrund end dansk, eller fordi I har et erkendt fysisk eller psykisk handicap eller andet, som kan påvirke 

jeres læringskompetence. 

Vi opfordrer derfor til at opsøge en af studievejlederne så tidligt i studiet som muligt. 

Derudover tilbyder uddannelsen i samarbejde med VUC selvbetalte læsekurser inklusive læsescreening. 

Nærmere om dette i studiestarten. 

 

Vi ses 1.9.2010 kl. 09.15  

 

Med venlig hilsen 

På studievejledernes vegne 

 

Gitte Aahauge 

Studievejleder 
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Bilag II - Tidsplan/indhold for ’Netværksmøder’ 
 

Dato Indhold 

1. møde modul 1 

6.9.2010 kl.14.00 – 

15.00 

Introduktion til projektet: Rammer, forventninger, samarbejdsaftale, 

indhold i netværksaktiviteterne 

2. møde modul 1 

1.10.2010 kl. 14.00 – 

15.00 

Opsamling introtur og studieperiode 

Forventninger / bekymringer i forhold til studiet/ klinisk undervisning 1. 

modul. 

3. møde modul 1 

29.10.2010 kl. 13.00 – 

15.00 

Erfaringsudveksling  

 vedr. introtur, studieperiode frem til nu og klinisk undervisning. 

Fokus på gruppearbejde 

Forventninger / bekymringer fremadrettet: 

- Gruppearbejde 
- Klinisk undervisning i kropspleje 
- Intern prøve m1(Portefolio) 

1. møde modul 2 

22.11.2010 kl. 13.00 – 

15.00 

Læringsstil, læringskompetence 

Sprogtest 

Arbejdsmoral, arbejdskultur, evaluering af samarbejdsaftale 

2. møde modul 2 

9. 12. 2010 kl.13.00 – 

15.00 

Læringsredskaber 

3. møde modul 2 

6.1.2011 kl. 12.00 – 

14.00 

Evaluering af netværksmøder modul 2 og forslag til ændringer 

Drøftelse af studiegrupper generelt 
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1. møde modul 3 

23.2.2011 kl. 13.00 – 

15.00 

Dansk kultur i forhold til deltagernes egen kultur 

Intern prøve 

Ernæringsopgave (Fastlagt studieaktivitet) 

Uniformsetikette/ - muligheder i forhold til modul 4 klinisk undervisning 

2. møde modul 3 

25.3.2011 kl. 13.00 – 

15.00 

’Trivselsrunde’ 

Evaluering af modul 3/ gruppearbejde 

3. møde modul 3 

7.4.2011 kl. 14.00 – 

16.00 

Klinisk undervisning modul 4 

1.møde modul 4 

10.5.2011 

Udfordringer og problemer i klinisk undervisningsperiode 

2.møde modul 4 

 14.6.2011 

 

Evaluering af klinisk undervisningsperiode, netværksgruppe og men-

tor – mente møderne 
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Bilag III - Mentoropgaver 

 

 

 

En Mentors rolle og opgaver består i: 

 At støtte og guide IDE - studerende i forhold til studerendefællesskaber, gruppearbejde, 

sprog og dansk ’studerendekultur’ 

 At vise vej ind i studerendefællesskabet gennem tilstedeværelse i forskellige aktiviteter 

 At medvirke til brobygning mellem dansk etniske studerende og IDE - studerende 

 At indgå konkrete og regelmæssige aftaler med den IDE - studerende 

 At støtte den IDE - studerende til at udarbejde logbogsnotater med spørgsmål til netværks-

gruppen 

 

Mentor – mente relationen bygger på 

 Ærlighed 

 Ansvarlighed 

 Tryghed 

 Tillid 

 Respekt 

 Anerkendelse 
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Bilag IV - Mentorforudsætninger 
 

Nationalitet, 

alder og køn 

Varighed af 

ophold i DK 

Social status Dansk 
kundskaber 

Erfaring med 

sygepl. udd 

Dansk  

♀ 

Født    Ugift, single, - 

børn, udeboen-

de 

Studentereksa-

men 

Modul 9 

Dansk 

♀ 

Født    Ugift, single, - 

børn, udeboen-

de 

Studentereksa-

men 

Modul 9 

Somalia 

♀ 

10 år Gift, udeboende Studentereksa-

men 

 

Modul 9 

Somalia 

♀ 

7 år Ugift, hjemme -

boende, - børn 

Studentereksa-

men 

Modul 9 
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Bilag V - Evalueringsskema for kliniske vejledere efter modul 4 
Kære alle 

I er meget velkommen til at udfylde spørgeskemaet elektronisk. 

Spørgeskemaet sendes til Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Anne Schmidt, Uddannelsesafdelingen, Odense 

Universitetshospital. Senest d. 26.9.2011 

Spørgsmål Svar Evt. bemærkninger 

 
Giv eksempler på områder, du sy-
nes, der har været de sværeste i din 
vejledning af den ikke dansk etniske 
studerende 
 
 
 
 

  

 
Er de ovennævnte erfaringer ander-
ledes end dine erfaringer med at 
vejlede dansk etniske studerende? 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Hvis ja, hvordan? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Spørgsmål Svar Evt. bemærkninger 

 
Hvad er dine forslag til forandringer 
i forhold til: 
 
 - forberedelsen af de studerende til 
klinisk undervisning? 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
-støtte til de studerende undervejs i 
det kliniske undervisningsforløb? 
 
 
-støtte til dig som kliniske vejleder til 

 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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ikke dansk etniske studerende? 
 
 

Havde temamøderne vedrørende:  
 
- kulturmødet 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- multikulturel vejledning 

 

 
betydning for din vejledning af den  
ikke dansk etniske studerende? 
 
 

 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Spørgsmål Svar Evt. bemærkninger 

Andet som du ønsker at fremhæve 
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Bilag VI - Evalueringsskema vedr. temamøde med Bente Høier 

 

 -  Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Kommentarer 

Indholdet var relevant i for-

hold til min praksis 

     

Indholdet har bidraget med 

ny viden 

     

Indholdet vil medføre æn-

dringer i min egen praksis 

     

Indholdet har øget min be-

vidsthed om det interkultu-

relle aspekt i vejledning 

     

 

Sæt kryds 

 

Yderligere:_______________________________________________________________________ 

 

Hvad var godt:____________________________________________________________________ 

 

Hvad var mindre godt:______________________________________________________________ 

 

Hvad kunne gøres bedre:____________________________________________________________ 


