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Introduktion
Færdighedslaboratoriet på sygeplejerskeuddannelsen 
favner forudsigelige rammer med rum og tid for øvel-
ser i praktiske færdigheder, hvor handletvang ikke er 
nødvendig (1, 2). Øvelser i færdighedslaboratoriet i den 
teoretiske del af uddannelsen kan ikke erstatte klinisk 
undervisning (1, 2), men give mulighed for at eksperi-
mentere og skabe faglig fordybelse hos stude rende 
i forhold til håndtering af instrumentelle sygepleje-
handlinger, etablering af relationelle og kommunikative 
færdigheder samt sætte fokus på problemløsning og 
klinisk vurdering i sygeplejen (1, 3). Disse kompeten-
cer efterspørges i rapporten ”Fremtidens plejeopgaver 
i sundhedsvæsenet”, som fordrer et øget behov for 
kliniske kompetencer samt kommunikative og relation-
elle kompetencer hos fremtidens plejepersonale (4). 

Øvelser i færdighedslaboratoriet skaber mulighed for 
at anvende egen læringsstil, giver en øget følelse af 
sikkerhed, større tilfredshed, selvtillid samt reduktion 
af angst og stress, idet studerende kan prøve og fejle 
under vejledning af en underviser (5-8). Som et led i 
uddannelsen til sygeplejerske skal studerende gennem-
føre klinisk undervisning, der udfordrer deres teoretiske 
viden og hjælper til at skærpe deres kompetencer i 
forhold til deres fremtidige karriere på arbejdsmark-
edet. Det fordrer en sammenhæng mellem sygeplejer-
skeuddannelsens kliniske og teoretiske forløb med det 
mål at styrke de studerendes læring og bidrage til op-
fyldelsen af uddannelsens læringsudbytte (9). Øvelser 
i færdighedslaboratoriet kan bidrage positivt til stude-
rendes teoretiske viden (10, 11), evne til kritisk refleksion 
og samtidig bidrage til at koble teori og praksis (6, 7, 
11, 12). Underviseren kan understøtte den stude rendes 

foretrukne læringsstil ved at lade den studerende øve 
praktiske færdigheder (7, 13, 14).  Et norsk studie viser 
dog, at nyuddannede sygeplejersker mangler praktiske 
færdigheder i sygeplejen (15). Det forudses, at det bliver 
sværere som studerende at opnå klinisk kompetence 
i takt med, at sundhedsvæsenet øger effektiviteten 
med bl.a. reduceret indlæggelsestid samt kortere tid til 
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ambulante kontroller til følge (14). Det er uddannels-
esinstitutionens ansvar at skabe de bedste betingelser 
for at kvalificere den studerende til at kunne fungere 
selvstændigt som sygeplejerske (9). Da sygeplejestude-
rende er en uhomogen gruppe (14, 16), er det vigtigt 
kontinuerligt at have fokus på de studerendes præfer-
encer for øvelse i praktiske færdigheder i en national 
kontekst. Denne viden kombineret med evidens i rela-
tion til undervisning i færdighedslaboratorier og under-
viseres erfaring, bidrager til en evidensbaseret under-
visningspraksis (17).

Formålet med dette udviklingsprojekt var at undersøge 
sygeplejestuderendes præferencer for øvelse i praktiske 
færdigheder i færdighedslaboratoriet med henblik på at 
kvalificere sygeplejerskeuddannelsens teoretiske del.

Metode
Udviklingsprojektet blev gennemført i et Sequential 
Exploring Mixed Methods design bestående af både 
en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse (18). Dette 
design blev valgt ud fra interessen om både at under-
søge de studerendes præferencer for øvelse i praktiske 
færdigheder i færdighedslaboratoriet samt at afdække 
forekomsten af disse. Den sekventielle eksplorerende 
strategi bestod af to studier.  Studie I var en kvalitativ 
fokusgruppeundersøgelse, hvor studiepopulationen 
bestod af fire studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen 
i Aalborg, som præsenterede modulerne 6, 8, 10 og 12. 
Fundene i fokusgruppeinterviewet var rammesættende 
for udarbejdelsen af spørgeskemaet, der blev anvendt 
i studie II. Studie II var en kvantitativ spørgeskemaun-
dersøgelse, hvor studiepopulationen bestod af alle 
studerende på Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg. 
Blandt disse besvarede 250 studerende (45%) et spør-
geskema. 

Resultater
Studie I
De studerende angav, at øvelse af praktiske færdigheder 
fremmer deres læring i forhold til undervisningsindhold-
et og gør det nemmere at genkalde den praktiske hand-
ling og den bagvedliggende teori. ”Det at komme over i 
færdighedslaboratoriet og få det afprøvet med hænderne 
og hvordan du gør det... Det får os til at huske bedre.”

Der synes ikke at eksistere behov for, at en underviser 
viser handlingen først, men at de studerende selv ind-
samler viden om procedurerne for derefter selv at prøve. 
Dog synes de studerende at udtrykke et behov for efter-
vejledning og refleksion sammen med underviser. ”Det 
er meget vigtigt, at vi får lov til selv at finde ud af, hvordan vi 
skal gøre det – i stedet for at vi bare får at vide sådan, sådan 
og sådan er proceduren.”

Det tyder på, at hele dage i færdighedslaboratoriet gør 
det svært for de studerende at fastholde koncentra-
tionen, hvilket svækker udbyttet af undervisningen. ”Jeg 
synes, at det er et problem, at når vi endelig har en dag, er 
det en hel dag, og så ender det med, at man går død halve-
js.”

De studerende har forventninger om at have kendskab 
til færdigheder, der knytter sig til patientens grundlæg-
gende behov. En forventning som de studerende også 
synes at genfinde i klinisk praksis. Som eksempler på 
efterspurgte færdigheder fremhæves blodtryksmåling, 
saturationsmåling, sengebad, lejring, kommunikation-
søvelser i sundhedspædagogisk vejledning om kost og 
motion og administration af dulcolax. De studerende 
nævner selv færdigheder såsom anvendelse af sterile 
handsker, anlæggelse af kateter og sonde, brug af peep-
fløjte og C-pap og kommunikation. 

Kommunikation beskrives af de studerende som 
måden, der interageres med patienten både verbalt 
og nonverbalt. De studerende skildrer, at patienterne 
via kropsholdningen kan vurdere, hvor sikker en stude-
rende er i en handling, hvilket kan påvirke tilliden i re-
lationen. Det tyder på, at muligheden for at øve prakt-
iske færdigheder afhjælper de studerendes nervøsitet, 
når de mødes med patienter og fremtidige kollegaer i 
klinisk praksis.  De studerende kan føle sig utrygge, hvis 
deres kompetencer ikke er færdigudviklede. Således vil 
de studerende opleve sig mindre sårbare, hvis de har 
praktiske færdigheder, som kan udføres med en vis sik-
kerhed.  ”Det giver altså en større selvsikkerhed, når man 
kommer som helt grøn ude på afdelingen – at man ved: at 
jeg kan de her grundlæggende ting – det er ikke helt nyt for 
mig.  Man virker nok ikke helt så utryg ved, at man kan de 
her procedurer.” 

De studerende synes, at brug af cases i teoretisk 
undervisning fremmer oplevelsen af autenticitet, som 
bidrager til, at de føler sig bedre rustet til at møde 
klinikken. De studerende ønsker, at casen lægger op 
til konkrete sygeplejehandlinger i en virkelighedsnær 
situation. De studerende efterlyser undervisere, der er 
engagerede, og som formår at skabe et indhold, der by-
gger på den kliniske praksis’ præmisser.  De studerende 
ser gode læringsmuligheder i, at studerende kan være 
med-undervisere, fordi det kan være med til at skabe et 
uformelt læringsmiljø.

Studie II
I alt 64% af respondenterne finder, at mængden af 
undervisning i færdighedslaboratoriet er for lille, mens 
34 % synes, mængden af undervisning er passende. 
Ingen respondenter finder, at der er for megen under-
visning i færdighedslaboratoriet. Der er en tendens til, 
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at studerende sidst i uddannelsen i højere grad oplever 
mængden af undervisning i færdighedslaboratoriet 
for lille. Størsteparten af respondenterne oplever, at 
undervisningen i færdighedslaboratoriet ”i høj grad” 
eller ”i nogen grad” er tilrettelagt hensigtsmæssigt. I alt 
58% af respondenterne oplever, at det at øve praktiske 
færdigheder har ”stor betydning”, og 31% oplever det 
har ”nogen betydning” for deres følelse af sikkerhed ved 
udførelse af praktiske færdigheder.

Øvelse i praktiske færdigheder hjælper ”i høj grad” (62%) 
og ”i nogen grad” (30%) respondenterne til at lære teo-
rien relateret til færdighederne. På det åbne spørgsmål 
”Hvilken betydning har det for dig, at du har mulighed 
for at øve praktiske færdigheder i færdighedslaborato-
riet?” svarer langt de fleste studerende, at det har meget 
stor/stor betydning. Dette begrundes med udsagn som 
”man får afprøvet sin teori i praksis”, ”jeg lærer bedst ved at få 
tingene i hænderne”, ”mulighed for refleksion over en over-
stået øvelse med medstuderende og underviser”, ”det giver 
en større tryghedsfølelse” og ”jeg er mere sikker på tingene, 
når jeg har prøvet det”. Få studerende oplever, at under-
visningen i færdighedslaboratoriet ikke har betydning, 
da det ”ikke føles realistisk” og ”det bliver lidt fjollet og ab-
strakt”.

Respondenterne oplever i varierende grad, at de tilbydes 
vejledning før, under og efter øvelserne. Vejledning før 
og under har stor betydning for respondenterne, mens 
vejledning efter ikke i samme grad har betydning for 
dem. Respondenterne oplever i varierende grad, at 
der anvendes cases i færdighedslaboratoriet. Cases 
har stor betydning for udbyttet af undervisning. På 
det åbne spørgsmål: ”Hvilke færdigheder vil du gerne 
have mulighed for at øve i færdighedslaboratoriet?” er 
det tydeligt, at de studerende gerne vil have mulighed 
for at øve en række instrumentelle og kommunikative 
færdigheder (figur 1). Der tegner sig derudover et billede 
af, at respondenterne gerne vil have mere tid til at øve 
de praktiske færdigheder, så de fx kan prøve at anlægge 
et perifer venekateter (PVK) mere end én gang i forbind-
else med undervisningen. Ligeledes efterspørger re-
spondenterne mulighed for at øve færdighederne på 
rigtige mennesker, gerne medstuderende, i stedet for 
på patientmodeller.

Omkring halvdelen af respondenterne oplever, at klinisk 
vejleder har forventninger om, at de studerende har 
øvet praktiske færdigheder, inden de kommer i klinisk 
undervisning. Den anden halvdel af respondenterne 
oplever i mindre grad eller slet ikke disse forventninger 
fra klinisk vejleder. Størsteparten af respondenterne har 
i høj grad og i nogen grad selv forventninger om, at 
de har øvet praktiske færdigheder, inden de kommer i 
klinisk undervisning.

Størsteparten af respondenterne vurderer, at tre-fire lek-
tioner i færdighedslaboratoriet på en undervisningsdag 
giver den bedste læring. I alt 20% af respondenterne 
mener, at en-to lektioner på en undervisningsdag 
giver den bedste læring, mens 14% mener at fem-
seks lektioner giver den bedste læring. Langt største-
parten af respondenterne angiver, at undervisningen 
i færdigheds laboratoriet bedst placeres fordelt over 
hele modulet i stedet for at blive givet samlet fx på en 
uge på modulet. I alt 62% af respondenterne vurderer, 
at fem studerende pr. underviser giver den bedste 
læring, mens 35% mener, at 10 studerende pr. under-
viser giver den bedste læring. Kun få studerende mener, 
at 15-20 studerende pr. underviser giver den bedste 
læring i færdighedslaboratoriet. Respondenterne finder, 
at sygeplejersker fra klinisk praksis, kliniske vejledere 
og undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen bedst 
varetager undervisningen i færdighedslaboratoriet. Kun 
en fjerdedel finder, at sygeplejestuderende kan varetage 
undervisningen i praktiske færdigheder i færdigheds-
laboratoriet.

Diskussion
Udviklingsprojektet viser, at studerende vurderer øvelser 
i praktiske færdigheder i uddannelsens teoretiske del 
som fremmende for læring af kliniske kompetencer. 
Øvelserne synes at fungere som en velvalgt variation fra 
den traditionelle undervisning i et klasserum. Udvikling-
sprojektet markerer, at undervisning i færdighedslabora-
toriet hjælper studerende til at koble teori og praksis og 
huske teori. Andre undersøgelser viser, at undervisning 
i færdighedslaboratoriet giver mulighed for at under-
støtte den studerendes læringsstil (14, 19). 

Studie I viser, at øvelse i praktiske færdigheder hjælper 
studerende til at opnå tryghed og sikkerhed. Dette 
understøttes af studie II, idet 58% af de studerende 
oplever, at det at øve praktiske færdigheder har ”stor 
betydning” for deres sikkerhed. Forskning viser tillige, at 
øvelser i færdighedslaboratoriet øger sygeplejestude-
rendes selvtillid (6, 20, 21). Det kan være en af grundene 
til, at studerende ønsker mere tid til øvelse i praktiske 
færdigheder, da følelsen af sikkerhed i større grad vil 
opnås ved at øve hver enkelt færdighed flere gange (14). 
Studerende oplever ifølge studie II et varierende tilbud 
om før-, under- og eftervejledning. Studie I viser, at efter-
vejledning er vigtig, hvorimod resultaterne fra studie II 
peger på, at studerende først og fremmest finder før- og 
undervejledning betydningsfuldt. Undersøgelser peger 
på, studerende i færdighedslaboratoriet har behov for 
vejledning, før udbyttet af læringen er optimal (5, 15, 22). 
Undervisere i færdighedslaboratoriet støtter studerende 
i deres læreproces ved at udfordre dem og fungere som 
rollemodeller. De har kendskab til anbefalet litteratur og 
kan bidrage med sparring, der faciliterer studerendes 
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læring via ærlig og præcis tilbagemelding på handlinger 
i færdighedslaboratoriet (7). Sammenholdt med fund fra 
udviklingsprojektet er det vigtigt, at studerende i højere 
grad oplever/tilbydes især før- og undervejledning. Det 
vil medføre, at studerende i højere grad vil modtage 
faglig vejledning, der tilgodeser den enkelte læringsstil. 

Udviklingsprojektet viser, at studerendes forventninger 
til uddannelsesinstitutionen er, at de inden mødet med 
klinisk praksis får mulighed for at øve praktiske færdig-
heder. Både studie I og studie II viser, at det hoved-
sageligt er handlinger såsom anlæggelse af PVK, kateter, 
injektionsteknik, medicinhåndtering og personlig hygi-
ejne, de studerende forventer at øve i færdighedslab-
oratoriet. Dog nævner de studerende også, at de gerne 
vil have mulighed for at øve de kommunikative perspek-
tiver i sygeplejen. Begge studier betoner, at studerendes 
præferencer i forhold til vejledning i færdighedslabora-
toriet er, at den varetages af repræsentanter fra klinik-
ken, tillige med undervisere som anført i studie II. Ifølge 
studie II ønsker de studerende i mindre grad, at med-
studerende underviser i færdighedslaboratoriet. Det har 
dog vist sig, at både studerende der modtager under-
visning fra medstuderende, og studerende der agerer 
underviser profiterer af et sådant tiltag (13, 23), hvorfor 
der er et udviklingspotentiale inden for dette område.

Generelt synes studerende, at der er for lidt undervisning 
i færdighedslaboratoriet, hvilket understøttes af andre 
undersøgelser (14). Ifølge studie II er der en tendens til, 
at studerende sidst i uddannelsen i højere grad oplever 
mængden af undervisningen i færdighedslaboratoriet 
for lille. Dette kan hænge sammen med, at studerende 
på dette tidspunkt i uddannelsen er bevidste om, men 
i nogen grad mangler tiltro til, at de snart kan agere sy-
geplejersker, der træffer kliniske beslutninger (24). Dette 
er naturligt, da kritisk tænkning og problemløsning, at 
foretage procedurer korrekt og forsvarligt, at kommun-
ikere verbalt og på skrift alle er aktiviteter, som kræver 
træning for novicen (14). Studie II tydeliggør, at der i 
uddannelsesmæssig tilrettelæggelse bør tages højde 
for, at undervisningen bliver fordelt jævnt over et helt 
modul og gennem hele uddannelsen. De studerende 
foretrækker tre-fire lektioners undervisning ad gangen 
med en underviser til fem studerende. Resultatet er in-
teressant, idet det tidligere er vist, at undervisningen i 
færdighedslaboratoriet oftest foregår i fyldte lokaler og 
med begrænset vejledning (5). Der er dermed fortsat et 
behov for, at undervisningen i færdighedslaboratoriet 
opkvalificeres. Brugen af cases sikrer ifølge studie I og 
II autenticiteten og har ”stor” eller ”nogen” betydning 
for, at de får et godt læringsudbytte af undervisningen i 
færdighedslaboratoriet. En undersøgelse viser, at ”case-
connexion” fremmer de studerendes læring i et virtuelt 
læringsmiljø (19). 

En norsk/australsk undersøgelse påpeger, at et 
færdighedslaboratorium ikke anvendes af studerende, 
hvis der ikke er mulighed for vejledning af en underviser 
(8). For at hindre studieinaktivitet og mindske frafald er 
det væsentlig at medtænke studerendes præferencer 
for at få indsigt i, hvordan vi kan tilrettelægge et at-
traktivt uddannelsesforløb med det rette niveau samt 
et fagligt indhold og en pædagogisk kvalitet, som 
understøtter de studerendes læring og opnåelse af 
uddannelsens mål (25). Det er dog nødvendigt i dette 
udviklingsprojekt at tage forbehold for, at studerende, 
som informanter og respondenter, kan sige noget om, 
hvad der gør sygeplejerskeuddannelsen attraktiv, hvad 
der får dem til at engagere sig, og hvad der får dem til 
at blive på studiet. Derimod kan det tænkes, at de har 
en begrænset indsigt i uddannelsens studieordningsbe-
stemte læringsudbytte og rækkefølgen heraf samt ud-
dannelsesinstitutionens strategier og handleplaner (26).

Konklusion
Udviklingsprojektet viser, at undervisningen i den teo-
retiske del af uddannelsen i færdighedslaboratoriet 
hjælper studerende til at koble teori og praksis og til 
at opnå tryghed og sikkerhed i relation til praktiske 
færdigheder. De studerende finder det betydningsfuldt 
at anvende cases i undervisningen. De har især behov 
for før- og undervejledning i færdighedslaboratoriet, da 
vejledning fremmer de studerendes læring. De studer-
ende ønsker, at vejledningen gives af undervisere fra 
uddannelsen eller repræsentanter fra klinikken, og i 
ringe grad ønskes medstuderende som undervisere, 
selv om der er evidens for, at studerende profiterer af 
at undervise hinanden. Endvidere ønsker de studer-
ende, at undervisningen i færdighedslaboratoriet for-
deles jævnt over uddannelsens teoretiske moduler med 
undervisningsseancer af tre-fire lektioner ad gangen. De 
studerende har en forventning om at få undervisning 
i handlinger af instrumentel og kommunikativ karakter. 
Generelt vurderer de studerende, at der er for lidt under-
visning i færdighedslaboratoriet i den teoretiske del af 
uddannelsen. 

Det vurderes dermed aktuelt at udvikle undervisningen 
i færdighedslaboratoriet på sygeplejerskeuddannelsen. 
Vores udviklingsprojekt skaber grundlag for at tilbyde 
ekstra tilbud og/eller innovative undervisningsformer i 
øvelse i praktiske færdigheder i færdighedslaboratoriet. 
Projektet kan derved være et aktuelt bidrag til den frem-
tidige justering og udvikling af sygeplejerskeuddannel-
sen.
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Figur 1: Respondenternes top ti over færdigheder de ønsker at øve i færdighedslaboratoriet

1. Anlæggelse af perifert venekateter og observation af denne
2. Injektionsteknik
3. Anlæggelse af KAD og kateterpleje
4. Medicinhåndtering og medicingivning – herunder tabletter, IV-medicin, klyx m.m.
5. Personlig hygiejne
6. Ergonomi – herunder mobilisering og lejring af patienter med forskellige sygdomme
7. Sårpleje
8. Anlæggelse af forskellige typer af sonder og observation af disse
9. Måling af vitale værdier
10. Kommunikationsøvelser

Figur 1
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