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Vejledning i netbaseret sygeplejerskeuddannelse (NET) - Idekatalog 

 

Baggrund 

Igennem de sidste 10 års afvikling af læringsforløb i NET, har der vist sig udfordringer i forbindelse 

med vejledning. I mange læringsforløb i NET, udbydes vejledning som en måde at interagere med de 

studerende, vejlede og støtte dem i deres læring og styrke deres refleksionsniveau. Den enkelte 

underviser træffer selv beslutning om formen for vejledning, og den måde som den udbydes, og der 

har således ikke været konsensus om, at vejledning skal udbydes på bestemt vis. Underviserne har 

undervejs været udfordret af, at de studerende fravælger vejledning. Ved evalueringer fortæller de 

studerende om forskellige årsager til dette fravalg, eksempelvis at de ikke har tid, at det ikke har 

været nødvendigt for dem ift. at løse opgaven, eller at de ikke har lagt mærke til, at der blev udbudt 

vejledning. Desuden peger de studerende på, de ikke altid ser behovet for vejledning og derfor 

fravælges dette. 

Dette har været udgangspunktet for at arbejde med at udvikle på vejledning, med det formål at få 

de studerende til at anvende denne mulighed i større omfang. 

Procesarbejde 

Projektet foregår som en innovativ proces med deltagelse af studerende på 3. og 5. semester, samt 6 

undervisere (fordelt med 3 undervisere adjunkter/lektorer på hvert semester). Indsamling af data 

forløber over 2 x 45 min på hvert semester, hvor de studerende inddeles i grupper og arbejder med 

følgende spørgsmål: 

1. Hvordan oplever I at modtage vejledning 

2. Hvad handler vejledning om (Hvad fungerer/Hvad fungerer ikke) 

3. Hvad er god/dårlig vejledning?  

4. Hvad er jeres behov? 

5. Hvordan anvender I vejledning? 

6. Hvis I skulle bestemme, hvordan skulle vejledning så foregå? 

Fund 

De producerede plancher og storyboards fra den innovative proces med 3. og 5. semester, blev 

udgangspunkt for en tematisk analyse, hvor formålet var at behandle materialerne på tværs for at se 

tendenser og ønsker fra de studerende. Den tematiske analyses fund blev diskuteret og nuanceret 

med deltagende undervisere fra den innovative proces. Dette arbejde resulterede i tre temaer som 

var gennemgående for såvel 3. som 5. semester: tema 1 om planlægning og struktur, tema 2 om 

samspil mellem studerende og undervisere, og tema 3 om guidning i vejledningsforløbet. 

Underviserne besluttede herefter, hvilken indsats de ønsker at afprøve i deres undervisning.  

Tema 1: Planlægning og struktur 

De studerende efterspørger en plan med helt tydelige anvisninger og aftaler. De bruger ord som 

struktur, rammer og overblik. Der skal gerne være en tydeliggørelse af hele vejledningsforløbet og 

gerne i meget god tid, så der er tid til forberedelse. Vejlederen må gerne stille krav forud for 

vejledningen til forberedelse. Tidspunkter er generelt essentielle både forud, under og evt. efter.  
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I bearbejdning af datamateriale debatteres, hvor vidt det er muligt at udarbejde en skabelon med 

præ, per, post-vejledning, som udsendes forud med spørgsmål/krav inden og undervejs i 

vejledningsforløbet. Vi drøfter desuden, om vi skal lave planer i Itslearning for vejledning og 

muligheden for ved Teoretisk eksamensforudsætninger og prøver at lægge vejledningstider ud i god 

tid før vejledningen. Der er måske en kutyme med at vejledningstiderne først kommer op lige op til 

afvikling. Vejledning skal for de studerende ses som en mulighed for udvikling, og en hjælp til at tage 

ansvar og overholde aftaler. Bearbejdningen i fællesskab resulterede i følgende kategoriseringer i 

temaet: 

1) Tydeliggørelse af vejledningsforløb i god tid 

2) Tydelige fælles mål, tydelige vejledermål, tydelige studerendemål 

3) Stil gerne krav til de studerende 

4) Vejledning er aktiviteter der foregår både før, under og efter en given opgave - altså en 

udvidet forståelse af hvad man som underviser forstår ved vejledning. 

 

Tema 2: Samspil 

De studerende efterspørger en højere grad af samspil med vejlederen. De bruger ord som mentor, 

rollemodel om vejlederen, forventningsafstemning, rummelighed. De ønsker tydelige fælles mål, 

tydelige vejleder mål og tydelige studerende mål. Der efterspørges forventningsafstemning og 

interaktion med vejleder. 

I bearbejdningen debatteres, om NET studerende måske har brug for en højere grad af interaktion 

med os for at skabe tillid mellem underviser og studerende, da der er en afstand i afstanden. De har 

brug for at lære os at kende og at lade os lære dem at kende. De studerende har brug for at blive set 

af underviserne. De studerende har ikke samme tilgængelighed til underviserne som studerende på 

campus-uddannelsen, og den afstand som det kan skabe, er nødvendig at tage forbehold for i 

relationsdannelsen i situationen. Der tales her om muligheden for at anvende samme skabelon som 

foreslået i tema 1 med en boks til forventningsafstemning: hvad forventer jeg af vejlederen, hvad 

kan vejlederen tilbyde, hvad tilbyder jeg som studerende. 

I bearbejdningen debatteres den forskel, der kan være fra vejledningssituation til 

vejledningssituation alt afhængigt af, hvilken opgave det handler om. Underviserne har forskellige 

måder at gribe vejledning an på, og det er ikke nogen dårlig ting, men måske der alligevel skal 

medtænkes relationsdannelse, også i læringsforløb med begrænset studieindsats. Tidsfaktoren gør, 

at underviserne vejleder på en bestemt måde, og der bruges måske for lidt tid på, hvad de 

studerende ønsker og har af behov. Når tiden er begrænset, kan det være produktet og ikke 

relationen, som styrer underviserens vejledningstilgang!  

I bearbejdningen stilles spørgsmål til, om de studerende kan se, hvad vejledningen kan. At 

præsentere de studerende for vejledning som demokratisk læring – at de forstår, at man også i 

læring har noget at skulle sige helt fra start, og at der er solidaritet ift. at bidrage og deltage i 

fællesskabet.  

Bearbejdningen i fællesskab resulterede i følgende kategoriseringer i temaet: 

1) Interaktion og relationsdannelse er essentielt for den studerende 

2) Afstand i afstand medvirker til fravalg af vejledning 
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Tema 3: Guidning/binde tråde 

De studerende efterspørger både en meget direkte vejledning, der handler om hvad der er rigtigt og 

forkert, men også motiveret refleksion. Refleksion skal foregå både mellem den studerende og 

vejlederen men også mellem den studerende og den studerende. Der efterspørges desuden 

mulighed for at få forskellige typer af vejledning; både skriftligt og mundtligt. Det udtales desuden, 

at der gerne må stilles krav, og de gerne må udfordres på den forståelse som de kommer med – det 

handler her om, at 1+1=3. 

I bearbejdningen debatteres, om det kræver en særlig vagtsomhed overfor, hvilken studerende vi 

sidder overfor ift. at vurdere, hvad der er bedst – en mere direkte rigtig/forkert tilgang, som kan 

være nyttig ved studerende, som har et lavere refleksionsniveau, eller en mere refleksiv og 

spørgende tilgang ved studerende som har et højere refleksionsniveau – altså en studentercentreret 

tilgang.  

Det debatteres desuden, hvorvidt den studerende skal lære at gå til vejledning på samme vis, som 

de eksempelvis lærer akademisk skrivning? Hvis man går den vej, kunne peer-vejledning og peer-

feedback måske også være en mulighed at kigge ind i. 

Bearbejdningen i fællesskab resulterede i følgende kategoriseringer i temaet: 

1) Direkte vejledning med rigtigt/forkert versus motiveret refleksion 

2) Fleksibilitet med forskellige typer af vejledning 

3) Stil krav og udfordre forståelse; 1 + 1 = 3; en stilladsseret læringssituation hvor frustration 

leder til afklaring over tid 

 

Afprøvning af udvalgte indsatser 

På baggrund af bearbejdningen af data, udvalgte de involverede undervisere på 3. og 5. semester 

hver en indsats, som blev afprøvet. Nedenstående matrix giver et blik på de udvalgte indsatser. 

3. semester 

Indsatser 

En skabelon for vejledning. 

De studerende bliver bedt om at arbejde med en opgave om verdensmål inden et webinar, 

hvor der udbydes vejledning. Derfor tænker jeg en kort intro til denne skabelon ved ugens 

start. 

 

Læringsforløbet er mindre og derfor også noget kompakt ift. den tid, der er til rådighed for de 

studerende til læsning og arbejde med opgaverne. 

De studerende skal selv have indflydelse på den feedback, de får. Det kan fx gøres ved, at 

grupperne afslutter deres arbejde med at stille 3-4 punkter op, som de ønsker feedback på 

(motiveret refleksion). Den enkelte gruppe kan afgøre, om de ønsker mundtlig, fx 10-15 min – 

eller skriftlig tilbagemelding fra mig (relation). 

 

En separat plan til vejledningen, hvor grupperne er tildelt vejledningstid. Vejledningen bliver 

tydelig for de studerende, og de de skal ikke selv tage stilling til, hvornår de vil have 
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vejledning, men egentlig bare møde op. Planen suppleres måske med et vejledningsdokument 

med punkter, de skal forholde sig til inden vejledningen. 

5. semester 

Indsatser 

Sygepleje til patient med hjertesygdom 

De studerende arbejder med en storyline med flere spørgsmål, og vejledningen tager 

udgangspunkt i disse spørgsmål 

For at gøre vejledningen mere fleksibel er der udbudt åben vejledning, hvor underviser sidder 

tilgængelig online mandag eftermiddag i 3 timer, tirsdag morgen i en time og onsdag 

eftermiddag 1½ time. De studerende skal blot logge sig ind på Zoom.  

Der skal ikke bookes tid, men det er muligt blot at deltage indenfor en tidsramme, dette er for 

at gøre vejledningen mere fleksibel for de studerende.   

 

Der skrives dette i Itslearning:  

“I disse tidsrum er der mulighed for vejledning. Klik jer ind på linket (se invitation i outlook), så 

sidder jeg klar til sparring i forhold til at løse de udfordrende spørgsmål 1-7 eller øvrige 

spørgsmål I måtte have i forhold til sygepleje til den hjertesyge patient.” 

 

Sygepleje til patient med traume 

Her arbejder de studerende med pensum og spørgsmål i powerpoint, der samles op på 

webinar. 

Dagen før webinar tilbydes de studerende vejledning, beskrevet som følger: 

 

“I vejledningen er der mulighed for at få sparring, hvis der er noget I er i tvivl om ift. pensum / 

spørgsmålene i power point eller andet. Hvis I føler I er godt med ift. arbejdet med 

spørgsmålene i powerpoint er der mulighed for at I kan blive udfordrede / komme mere i 

dybden med udgangspunkt I jeres behov / ønsker.” 

 

En ”forventningsafstemning” inden workshop i forbindelse med deres 5. semester projekt.  

Forventningsafstemningen er lavet online på Itslearning, som ”undersøgelse”. Jeg samler de 

studerendes svar, og præsentere resultatet for holdet ved introduktionen til 

workshopforløbet ….  

 

 

Alle indsatser er afprøvet og vurderet anvendelige efterfølgende. Det var dog ikke muligt at vurdere, 

om de studerende anvendte vejledningen, mere end de plejede, eftersom der ikke var nogen base-

line at måle ud fra. Underviserne meldt dog tilbage, at de studerende havde modtaget initiativerne 

positivt.  

 

Innovativ temadag om vejledning i NET 

Som opfølgning på den innovative proces med 3. og 5. semester planlagdes en Temadag for den 

netbaserede sygeplejerskeuddannelse i VIA med deltagelse af alle undervisere fra Viborg. Denne 

dags formål var at arbejde videre med den tematiske bearbejdning af data gennem en innovativ 
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idegenerering, med det formål at arbejde videre imod en samling af ideer til et Idekatalog. Den 

innovative proces var en 2-timers session, hvor ideer blev udviklet og samlet. 

 

Idekatalog 

Ide/indsats Semester  Kommentarer/baggrund 
Eksempel: 

Lav en eksplicit plan i Itslearning til 

vejledning 

Eksempel: 

3. semester 

Eksempel: 

De studerende efterspørger tydelighed og 

transparens. En eksplicit plan for 

vejledning i mit læringsforløb viser 

tydeligt at der er vejledning, hvornår der 

er vejledning og rammerne for vejledning 

– den bliver ikke væk inde i 

planen/beskrivelsen for læringsforløbet. 

Samtidigt laves den inden semesterstart, 

så den studerende kan se det helt fra 

start. 

Visualisere forløb omkring vejledning 

på samme vis som vi gør med 

læringsforløb 

 

 

2. semester 

En visualisering af det gennemgående 

gruppearbejde på 2. semester f.eks. i 

form af en tidslinje, en figur, piktogram, 

med kort tilhørende tekst, så de får et 

visuelt overblik over hele forløbet. 

 

Spørge ind til processen i vejledning – 

måske det er her der er behov for 

vejledning.  

 

Alle 

semestre 

 

At man evt. indleder med ”hvordan går 

det?” 

Timing ift. hvornår vi udbyder 

vejledning 

Alle 

semester 

Når det er muligt tilbyd vejledning på 

forskellige tidspunkter i processen. 

Fleksible vejledningstider og en vejleder-

gruppekontrakt, hvor det er tydeligt, at 

det er ok for de studerende at flytte 

vejledning.  

At de studerende selv booker tid, når de 

er klar til vejledning 

Et indledende mindmap, over 

processen 

  

Et mindmap, der kan vendes tilbage til, 

undervejs i processen.  

At det er ok at komme til vejledning 

med ”ingenting” 

 AT fortællingen om hvor og hvad de 

studerende arbejder med nogle gange 

kan være udgangspunkt for vejledning, da 

de studerende ikke altid ved hvad de har 

behov for vejledning til.  

 

Eksempel på opgaveformulering (med 

personlighed) 

 

1. semester 

 

De studerende efterlyser at der er en 

relation mellem underviser og studerende 
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I folkesundhed skal I lære om ……. Jeg 

har arbejdet i primær sektor og 

interesserer mig særligt for hvordan 

den enkelte borger oplever sin 

egen………Jeg glæder mig rigtig meget 

til at ……..  

 

 

Lægge en video ud med optagelse af 

dig selv der fortæller om dit fag og 

hvordan du ser emnet taler ind i det. 

Lav en lidt ”loose” video hvor du ikke 

tænker alt for meget over hvad du 

siger, hvordan du ser ud og hvordan 

du formulerer dig (gnisten er vigtigst) 

 

 

Studerende møder alle undervisere 

ved starten af semesteret på en eller 

anden måde – evt. videopræsentation 

eller møde på holdmøde 1-2 ad 

gangen etc.  

 

 

 

 

ved vejledning. Med tanke på at 

vejledning fra studerendes perspektiv 

også handler om igangsættelse af 

opgaven. Ved at inddrage mere af 

undervisers personlighed i den skriftlige 

formidling forventes de studerende i 

højere grad oplever at have relation til 

underviser og dermed mere nærhed i 

afstand (møder op til vejledning) 

Målet er at de studerende oplever en 

nærhed i den skriftlige kommunikation 

 

 

Brev fra vejleder til studerende i 

forhold til 15 min vejledning til f.eks. 

2. sem. TEF 

 

F.eks. 2. 

semester 

TEF 

 

Rammesætning: Semesteransvarlig 

skal tydeliggøre ved semesterstart, 

hvad vejledning er, og hvad de 

studerende kan forvente at møde.  

 

Underviserne ekspliciterer 

vejledningsformen i de enkelte 

undervisningsforløb i planerne i 

Itslearning – fx under et felt, der 

kunne hedde ”vejledning” (lidt som i 

e-tivitets-skabelonen) 

 

Alle 

semestre 

Baggrund: De studerende forstår 

vejledning som før, under og efter en 

aktivitet. 

 

 

 

 

  

Ideer til videre bearbejdning   
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Personlig kommunikation inden 

vejledning 

  

Kommunikere mere tro mod egen 

personlighed/faglighed. Relationel 

tilgængelig. Som en ”gnist” i flere 

forståelser 

  

Knap så kedelig skriftlig 

kommunikation til de studerende – 

udnytte potentialer i forskellige 

virkemidler. Find den indre journalist 

frem 

  

Møde alle undervisere fra starten af 

semestret 

  

Fast tid i skemaet hvor undervisere er 

tilgængelige for vejledning – feks 

kalde det ”grøn tid” 

  

Accept af at nogle 

grupper/studernede ikke har brug 

for/kan overkomme vejledning 

  

Meta perspektiv – vejled og vejledning   

Tydelig struktur med hvad målet med 

vejledningen er – hvad kan I bruge det 

til fremadrettet, hvad er udbyttet 

  

Anerkende det gode – hvad er godt 

indtil videre 

  

Fokus på kriterier til vejledning ”er jeg 

på vej?” 

  

Klare spørgsmål og mål/kriterier for 

vejledningen 

  

Tydelig plan i god tid   

Bonus quiz hvor svaret kommer i 

forbindelse med vejledningen – at 

”lokke” de studerende til 

  

Anvende tilgængelige online 

teknologier til at kontakte de 

studerende til chat, hurtigt videre 

  

Udbyde flere tidsrum til vejledning – 

højere grad af fleksibilitet 

  

Videopræsentation af underviser   

Højere grad af tilgængelighed og 

synlighed af undervisere 

  

 


