
 

 

 

          Effekten af  forskningsbaseret mestringsforventninger i undervisningen 

for masterstuderende i klinisk sygepleje 

 

MATERIALE OG METODE 

1) Fokusgruppeinterview: udviklingen af  oplevede 

mestringsforventninger. 2) Skriftlig evaluering med åbne 

spørgsmål. 3) De studerendes egen vurdering af  

mestringsforventninger før interventionen og efter peer-

feedback øvelsen, ved brug af  Clickers og Banduras Self-

efficacy scale (Bandura 2006, s. 324).  
 

Interventionen omfattede udarbejdelse af  interviewguide, 

afprøvning af  forskerrollen som interviewer og observatør, 

analysering af  datamaterialet. Efterfølgende gennemgik de 

studerende en peer-feedback øvelse vedr. processen. 

FORMÅL 

Hvordan kan praktisk afprøvning af  interview som metode 

støtte udviklingen af  de studerendes oplevede 

mestringsforventning (self-efficacy) i faget ”Interview som 

redskab til indsamling af  data”? 
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At blive udfordret Meningsfuld oplevelse af teori og praksis 

- At være usikker og skeptisk 

- At opleve tryghed i samspil med 

studiegruppen 

- At opleve ”hands-on” praksis 

- At reflektere og medtænke det teoretiske stof 

- At opleve at have flyttet sig 

Seksogtyve masterstuderende på modul 2 indgik i det pædagogiske udviklingsprojekt. Datamaterialet blev indsamlet 03.02.2017 

og 02.03.2017. 

De studerendes selvvurderede mestringsforventning før undervisningen med praktisk afprøvning – og efter. De forventede at 

kunne udføre halvdelen af  opgaverne i forbindelse med interview før interventionen med 45% sikkerhed, efter vurderede de 

dette til 84% sikkerhed, en udvikling på 39%. 
 

KONKLUSION 

Interventionen viste, at den praktiske afprøvning af  interview 

støttede udviklingen af  de studerendes oplevede 

mestringsforventning. De blev tilpas udfordret indenfor den 

nærmeste udviklingszone, fik mulighed for at observere andre, 

fik selv afprøvet de forskellige roller i en tryg og kendt 

kontekst, reflekterede og fik feedback, støtte og opmuntring 

fra medstuderende (self-efficacy).. 

 

Stor tak til de masterstuderende 

RESULTATER 


