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1.0 Indledning 

Som adjunktansat ved Bornholms Sundheds- og Sygeplejerskeuddannelse (BhSund), anmoder jeg om 

at blive lektorbedømt i henhold til Bekendtgørelsen nr. 635 af 27. juni 2003 om lektorbedømmelse 

ved Center for Videregående uddannelser [1] og Ændringsbekendtgørelsen nr. 26 af 19. januar 2004 

[2]. I anmodningens indledende afsnit vil mine uddannelsesmæssige og faglige forudsætninger inden 

for professionen, samt de undervisnings- og vejledningsopgaver jeg har været ansvarlig for i min 

adjunktperiode, blive beskrevet. Dernæst præsenteres mine refleksioner over 

sygeplejerskeuddannelsens historiske udvikling i et nationalt, såvel som internationalt perspektiv, 

samt aktuelle status særligt ift. sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm.   Andet afsnit omhandler 

mine didaktiske refleksioner i forbindelse med undervisning inden for forankringsområdet, 

undervisning ved grunduddannelsen på modul 6. Mine didaktiske refleksioner over undervisning ved 

efter- og videreuddannelse (EVU), rettet mod studerende på Klinisk vejledermodul i den 

Sundhedsfaglige Diplomuddannelse, er anmodningens andet forankringsområde og udgør 

anmodningens tredje afsnit. 

1.1 Faglige og professionsbaserede kvalifikationer forud for 
lektorkvalificeringsforløbet  

Jeg dimitterede som sygeplejerske i 1998 og var frem til 2004 ansat på en kirurgisk sengeafdeling, 

hvor jeg fungerede som klinisk vejleder for sygeplejerskestuderende (Bilag 1). Det var en stor 

udfordring, at vejlede de studerende, men jeg følte et stort engagement i den kliniske uddannelse.  

Ud over vejlederfunktionen varetog jeg undervisningsopgaver til sygeplejersker og assistenter i 

afdelingen, samt på andre kirurgiske afdelinger på Bispebjerg Hospital, i relation til screening og pleje 

af sår. Jeg havde ingen klinisk vejlederuddannelse og følte derfor, at jeg havde brug for teoretisk 

viden om læring, didaktik, pædagogik og vejledning, for at øge og kvalificere mine faglige 

kompetencer som klinisk vejleder og underviser i klinikken. Jeg fik bevilliget uddannelsesorlov og 

dimitterede i 2002 med en Diplomeksamen i Sygepleje, hvor valgmodulerne Pædagogisk vejledning 

og refleksion samt Det moderne og de nye unge var specifikt rettet mod funktionen klinisk vejleder 

og underviser (Bilag 1). I 2004 flyttede jeg til Bornholm og fik en sygeplejerskestilling på den 

kirurgiske sengeafdeling på øens hospital, hvor jeg fortsatte i klinisk vejleder funktionen for 

studerende (Bilag 1). På baggrund af et gennemført tværfagligt projekt, målrettet patienters 

ernæring under indlæggelse, på mit forrige ansættelsessted, havde jeg teoretisk viden og erfaring 

inden for området, hvorfor det blev tydelig for mig, at der manglede fokus på patientens ernæring og 

sygeplejen i relation dertil. Jeg tog derfor initiativ til, og af afdelingsledelsen tildelt ansvaret for, 

undervisning i afdelingen, målrettet sygeplejersker og assistenter, i ernæringssygepleje samt 
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implementering af ernæringsscreening. Et tæt samarbejde med primær sektor omkring udskrivelsen 

af patienter til den lokale genoptræningsenhed, førte endvidere til, at jeg udviklede, tilrettelagde og 

udførte undervisningsseancer vedr. restriktioner og mobilisering af patienten efter hofteartroplastik 

til enhedens samlede sundhedsfaglige personale. At undervise en tværfaglig gruppe med forskellige 

uddannelsesniveauer, gav anledning til mange refleksioner ift. at alle deltagerne skulle kunne tilegne 

sig viden og kompetencer ud fra deres respektive læringsforudsætninger. Sammen med en klinisk 

underviser på hospitalet var jeg desuden, ansvarlige for udvikling, tilrettelæggelse og gennemførsel 

af et pilotprojekt, ift. oprettelse af en studieunit for social - og sundhedsassistenter samt 

sygeplejerskestuderende i afdelingen. På en firesengsstue skulle elever og studerende, under 

vejledning af en praktikvejleder og mig, samarbejde om at vurdere, prioritere, udføre, evaluere samt 

reflektere over sygeplejen til patienterne. Det var en stor faglig udfordring, hvor jeg virkelig brugte 

mine kompetencer i relation til undervisning, vejledning og facilitering af refleksion, som metoder til 

at kvalificere og optimere elever og studerendes læring i klinik. Studieunitten blev evalueret særdeles 

positivt og blev implementeret fast i afdelingen samt andre afdelinger på hospitalet, og projektet 

havde skærpet mit fokus på læringsmiljø og muligheder for læring ift. rammefaktorer, indhold og 

læreprocesser. Af familiære årsager søgte og fik jeg i 2008 en hjemmesygeplejerskestilling med 

klinisk vejleder funktion i primær sektor (Bilag 1). Ved deltagelse i kurser og undervisningsforløb, 

kvalificerede jeg mig til klinisk funktion som sårsygeplejerske samt kompressions- og 

strømpesygeplejerske, hvilket indebar undervisning af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter 

og – hjælpere inden for områderne. I primærsektor oplevede jeg et anderledes læringsmiljø end på 

hospitalet, idet jeg kun havde en studerende ad gangen, havde mere tid med den studerende, fik en 

tættere relation deraf og kunne fokuserer på at vejlede individuelt ud fra læringsforudsætninger og 

læringsstile. Jeg ønskede at forfølge underviserfunktionen og i 2011 søgte og fik jeg et 

underviservikariat på sygeplejerskeuddannelsen på BhSund (Bilag 1). Efter eget ønske blev jeg først i 

2013 ansat i en adjunktstilling og begyndte senere samme år opkvalificerende uddannelse på SDU i 

Odense, hvor mit afsluttende Masterprojekt omhandlede sundheds-professionelles nonverbal 

kommunikation i relation til samtaler om seksualitet med borgere i rehabilitering (Bilag 1).   

1.2 Undervisnings-, vejlednings- og udviklingsopgaver i adjunktperioden 

Ift. at skelne mellem mine undervisningsopgaver og vejledningsopgaver i adjunktperioden, anvender 

jeg Lauvås og Handels definition af begreberne [3]. Undervisning karakteriseres ved en mere 

forudbestemt og planlagt formidling af viden, mens vejledning ofte er mere tilfældig og ad hoc 

rådgivning, der dog på lige fod med undervisning har til hensigt at kvalificere til en mere kompetent 

studerende. For en udførlig redegørelse af mine undervisnings-, vejlednings- og udviklingsopgaver, 

henvises til min adjunktplan (Bilag 2). 
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1.2.1Undervisningsopgaver i adjunktperioden 

Med afsæt i min uddannelsesmæssige baggrund samt kliniske-, undervisnings- og 

vejledningserfaring, har jeg været kvalificeret til, at undervise i Sygepleje på flere moduler samt 

Patientologi og Patientbegreb over tid i adjunktperioden. Sundhedsfremme og forebyggelse bl.a. ift. 

ernæring har kontinuerligt været integreret i mit kliniske virke, hvor patient har befundet sig i 

forskellige kontekster og livssituationer, hvilket sammen med min diplomuddannelse retfærdiggør 

min varetagelse af undervisning i Folkesundhedsvidenskab og Ernæring. Teoretisk kundskab på højt 

niveau fra de naturvidenskabelige fag har altid været en del af refleksionsgrundlaget i min kliniske 

praksis, hvorfor jeg har kunnet undervise i Anatomi og Fysiologi på flere moduler. Jura og de retlige 

rammer for rehabilitering udgjorde et modul inkl. mundtlig eksamination på Masteruddannelsen, 

hvormed mit akademiske niveau for at undervise i Jura er adækvat. Desuden har jeg med afsæt i min 

kliniske vejledererfaring, projekterfaring samt Masterspeciale kunnet undervise i Læringsmiljø i 

klinisk undervisning på diplomniveau i EVU. Som adjunkt har jeg ud over undervisningsopgaver 

varetaget evalueringsopgaver, som eksaminator på interne og eksterne prøver samt censor på 

interne prøver i uddannelsen, ligesom jeg har været eksaminator ved bacheloreksamen. Der er et 

tæt samarbejde internt i lærerkollegiet på uddannelsen, hvorfor jeg har viden om de respektive 

modulers teoretiske indhold, pædagogiske metoder i undervisningen samt de forskellige modulers 

prøveformer. Da jeg har både undervisnings og evalueringsopgaver i relation til samtlige studerende 

flere gange i løbet af deres uddannelse, nødvendiggør det at jeg altid har været meget bevidst om 

ikke, at lade min forforståelse af de studerendes akademiske niveau og kompetencer fra tidligere 

moduler, influere på den aktuelle bedømmelse. 

1.2.2 Vejledningsopgaver i adjunktperioden 

Jeg har i adjunktperioden varetaget vejledningsopgaver i grunduddannelsen i forbindelse med 

undervisningen i faget Sygepleje, hvor problembaseret læring er valgt som pædagogisk metode ift. at 

de studerende skal arbejde problemløsende, forholde sig kritisk reflekterende og kunne argumentere 

i sygeplejen [4,5]. Desuden har jeg vejledt studerende til den skriftlige eksterne prøve på modul 3, 

samt været vejleder ved studerendes afsluttende bachelorprojekt. For at støtte, vejlede og fastholde 

den studerende i studiet, få optimalt fagligt udbytte samt øge deres sociale trivsel, har uddannelsen 

frem til maj 2016 haft en mentorordning, hvor studerende fik tilknyttet en, af den ansvarlige for 

mentorordningen udpegede, underviser på uddannelsen som mentor. Jeg har således i 

adjunktperioden været mentor for en hel del studerende igennem perioder af eller hele deres 

uddannelse. Mentorordningen var oprindeligt et udviklingstiltag ift. fastholdelse af studerende i 

studiet, og trods det ikke har været muligt, at dokumentere en positiv effekt af ordningen, frygter jeg 

et øget frafald efter afskaffelsen, da studerende i evalueringerne overvejende har været meget 
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tilfreds med mentorordningen. I adjunktperioden er der blevet ansat yderligere to adjunkter, vi deler 

kontorfaciliteter og underviser på flere af de samme moduler i uddannelsen, hvor jeg løbende 

fungerer som sparringspartner. Jeg deltager aktivt i lærerkollegiets fælles refleksioner og den 

pædagogiske såvel som didaktiske sparring, der kontinuerligt foregår i det daglige og faste 

pædagogiske møder. 

1.2.3 Udviklingsopgaver i adjunktperioden 

I adjunktperioden har jeg været ansvarlig for flere moduler på uddannelsen og dermed 

udarbejdelsen, indholdet i samt den løbende revisionen af de respektive modulbeskrivelser forud for 

modulstart. Det kræver tæt koordinering med interne og eksterne undervisere på modulet ift. niveau 

og omfang af pensum, samt giver anledning til mange fælles faglige refleksioner, især i udviklingen af 

de forudsætningsgivende studieaktiviteter, der ofte integrerer flere fag og vidensområder. Forud for 

udarbejdelse af modulbeskrivelserne gennemgår jeg evalueringer fra de forrige hold på modulet, 

reflekterer kritisk på de studerendes tilbagemeldinger i lærerkollegiet, ift.  hvorvidt 

undervisningsmetoder og prøveformer skal ændres samt ift. brug af eksterne undervisere. Jeg var del 

af en intern arbejdsgruppe og senere en arbejdsgruppe med undervisere på UCC 

Sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød (UCC-H) vedr. elektroniske evalueringsskemaer i uddannelsen, 

hvor studerende evaluerer bl.a. deres læringsudbytter for hvert modul som det afsluttes, hvorfor jeg 

nu er ansvarlig for udarbejdelsen, implementering af og fremtidige udvikling af elektroniske 

evalueringsskemaer for alle moduler i den gamle- samt semestre i den reviderede uddannelse lokalt 

(Bilag 2). Som medlem af Netværk for Naturvidenskabelige undervisere på sygeplejestudiet, 

bestående af adjunkter og lektorer fra professionsskolerne i Danmark, har jeg videndelt, udviklet og 

kvalificeret undervisningen i faget Anatomi og Fysiologi, så der sker en progression i niveauet 

gennem modulerne (Bilag 2). Jeg bidrager, som den ene af to sygeplejersker i netværket, med et 

sygeplejefagligt perspektiv på og klinisk erfaring med hvordan naturvidenskabelige kundskaber er 

integreret i sygeplejen. Jeg deltager aktivt i fælles refleksioner og drøftelser på netværksmøder ift. 

det akademiske niveau, indhold samt didaktik i den naturvidenskabelige undervisning, samt hvordan 

transfer af naturvidenskabelig viden til den kliniske undervisning fremmes.  Jeg har præsenteret mit 

Masterprojekt i et fagligt forum for Mastere i Klinisk Sygepleje, hvor deltagerne bl.a. var i ledende 

kliniske stillinger i sekundær – og primærsektor og arbejdede med rehabiliterende indsatser, hvorfor 

jeg fik mulighed for at dele mine kvalitative fund [6] med relevante sundhedsprofessionelle på 

området. Det er en revideret sygeplejerskeuddannelse der starter 1. september 2016, hvorfor et 

stort udviklingsarbejde på tværs af UCC-H og BhSund blev påbegyndt i efteråret 2015, hvor jeg har 

deltaget i forarbejdet til fællesdelen og beskrivelsen af 1. semester [7] ift. indhold, didaktik og 

pædagogiske metoder samt i udviklingen af de forudsætningsgivende studieaktiviteter. 
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Udviklingsarbejdet af semesterbeskrivelserne for resten af uddannelsen er fortsat i gang, efter at den 

nye bekendtgørelse kom i juli 2016 [8]. 

1.3 Sygeplejerskeuddannelsens historiske, kulturelle og internationale 
kontekst og dens aktuelle status 

Siden Diakonissestiftelsens oprettede en første formelle sygeplejerskeuddannelse i 1863 og frem til 

Bekendtgørelsen i 2001 [9,10,11], blev uddannelsen ensartet mht. længde og indhold nationalt samt 

gik fra at være en erhvervsrettet lærlingeuddannelse til en professionsbacheloruddannelse, for at 

imødekomme ændrede nationale- og europæiske politiske krav til sygeplejerskers akademiske 

kundskaber, kritiske refleksion og selvstændighed samt det uddannelsespolitiske samarbejde i 

Bologna-processen [9,12,13]. Sygeplejerskoler blev samlet i CVU´er og senere professionshøjskoler, 

der udover professionsbacheloruddannelser, skulle udbyde efter - og videreuddannelser samt 

forskningsaktivitet for at blive akkrediteret. Med Bekendtgørelsen i 2006 [14] blev dimitterende 

sygeplejersker kvalificeret til videreuddannelse på diplom -, master - og kandidatniveau, desuden 

blev meritmuligheder og mobilitet for de studerende og de uddannede sygeplejersker på tværs af de 

europæiske lande, der havde underskrevet Bologna-deklarationen, øget [13 ]. Et stort frafald i 

uddannelsen samt kritik af dimittendernes kundskaber fra aftagerområdet rejste en debat om 

manglende kliniske handlekompetencer hos dimittenderne [15, 16]. Denne førte til en ny 

bekendtgørelse og en national studieordning [17] med indførelse af bl.a. et tværfagligt modul og krav 

om øget samarbejde mellem de kliniske uddannelsessteder og CVUérne. Borgernes stigende krav og 

forventning til individuelle indsatser og udviklingen mht. patientforløb på tværs af sektorer i 

sundhedsvæsen gjorde, at Ministerium for Forskning, innovation og Videregående Uddannelser 

efteråret 2014 offentliggjorde en kompetenceprofil for dimittender fra de ni sundhedsfaglige 

professionsbacheloruddannelser, hvorefter Styrelsen for Videregående Uddannelser igangsatte en 

revision af uddannelserne [18].  Sygeplejerskeuddannelsen fik ny bekendtgørelse 17. juli 2016 [19]. 

Kravene ift. tværfaglighed er øget, således afses 20 ECTS point til uddannelseselementer på tværs af 

de sundhedsprofessionelle uddannelser, hvilket bl.a. betyder mere tværgående undervisning og en 

del placeret umiddelbart efter studiestart. For undervisere på de sundhedsfaglige uddannelser, 

mener jeg, at det implicerer øget omfang af tværfaglige refleksioner og sparring i udviklingen af 

undervisningen, der i længere perioder skal målrettes studerende fra alle de ni sundhedsfaglige 

professionsuddannelser.  Jeg tænker det giver udfordringer ift. de studerendes faglige 

identitetsdannelse og viden om virksomheds- og ansvarsområde, forud for og i den tværfaglige 

undervisning og de studerendes samarbejde, da en stærk fagidentitet er forudsætning for et 

ligeværdigt tværfagligt samarbejde [20]. Den Nationale Studieordningen afløses af en fællesdel for de 

første to år af uddannelsen og dimittendens slutkompetencer, der sikrer ensartethed nationalt og de 
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studerendes mobilitet både nationalt og internationalt, og en institutionsdel, hvor institution har 

mulighed for at tone uddannelsen i de valgfri elementer. Fællesdelen giver, som jeg ser det, på 

samme måde som den tidligere bekendtgørelse relativt frie rammer at udvikle og tilrettelægge sin 

undervisning på ift. didaktik og pædagogiske metoder, hvilket er positivt i relation til de studerendes 

læringsmuligheder i uddannelsen. Institutionsdelen tænker jeg er interessant, da det er en 

bevægelse væk fra den ellers stadig større ensartethed, der har præget uddannelsen nationalt. 

Bekendtgørelsen [19] åbner op for, at den enkelte institution overfor potentielle og igangværende 

studerende kan profilere sig ved udbud af de sidste 3 semestre under et særligt tema, hvor toning 

tidligere kun i meget begrænset omfang var mulig. Udarbejdelsen af institutionsdelen gældende for 

BhSund igangsættes for alvor august 2016, hvor jeg sammen med undervisere fra UCC-H og BhSund, 

skal udvikle 5. semester. Jeg har her mulighed for, samt professionelt ansvar for, direkte at sætte 

rammefaktorer for udvikling og tilrettelæggelse af undervisningen på 5. semester fremadrettet. 

Konsekvenserne for de studerendes læringsmuligheder er det for tidligt, at sige noget sikkert om, 

men jeg ser positivt på muligheden for et større handlerum til underviserne ift. tematisering af 

indhold, didaktik og valg af pædagogiske metode i uddannelsens sidste 3 semestre.   

1.3.1 Sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm 

Som selvejende institution under Staten indgik BhSund i januar 2015 driftsoverenskomst med 

Professionshøjskolen UCC, ift. at opnå institutionsakkreditering foråret 2017. BhSund står for 

undervisning i og driften af UCC`s udbudte professionsbacheloruddannelse i sygepleje, men har 

fortsat beslutningskompetence og ansvar i relation til undervisningens indhold, didaktik og 

pædagogiske metoder [21,22]. Der er et tæt pædagogisk samarbejde på tværs af lærerkollegiet på de 

to institutioner i udvikling, tilrettelæggelse og evaluering af undervisning, hvilket har medført øget 

mulighed for faglig sparring og kvalificering af undervisningen. Jeg skal ift. den reviderede 

uddannelse udvikle undervisning hvor flere fag og videnskabsområder integreres, hvilket jeg har god 

erfaring med fra modul 6 og 10, og ser som en oplagt mulighed for at bruge andre pædagogiske 

metoder end hidtil, eks. flipped-classroom. Jeg mener endvidere, at der med driftsaftalen er 

potentiale for professionel udvikling og yderligere kvalificering af undervisningen, hvis udveksling af 

undervisere, med relevante faglige kompetencer ift. de teoretiske elementer i undervisningen, 

mellem institutionerne bliver mulig. Institutionen har gennem de sidste år oplevet fyldte hold, 

venteliste og et stigende antal meget kvalificerede ansøgere ved studiestart, hvorfor BhSunds 

dimensionering ved studiestart 1. september 2016, er 20 studerende 2 gange årligt, mod tidligere 18 

studerende 2 gange årligt. Trods øget dimensionering er institutionen, antallet af studerende og 

undervisere lille, hvilket med placeringen i et mindre lokalsamfund gør, at underviserne har et godt 

kendskab til de studerendes faglige og personlige udvikling og udfordringer, således at de hurtigt kan 
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tilbydes studievejledning for, at fremme deres studiekompetencer og forebygge frafald under 

uddannelsen. Placeringen i udkantsdanmark giver dog udfordringer ift. et vigende antal studerende 

på holdene fra studiestart til dimittering pga. fraflytning, trods at institutionen tilbyder studiecafé i 

almene skrive- og regnefærdigheder og litteratursøgning, tutorordning, sociale arrangementer både 

med og uden deltagelse af undervisere samt fælles kollegiearealer nær institutionen, som Mathar 

[23] anbefaler. Jeg frygter øget fraflytningen efter driftsoverenskomsten, da det primært er ansøgere 

fra andre landsdele, der nu giver fulde hold. Vi oplever at disse studerende, ligesom de en del af de 

bornholmske studerende, længere fremme i uddannelsen søger om overflytning til en anden 

institution. Men med revisionen ser jeg nu en mulighed for, med toning af uddannelsens sidste 3 

semestre og det stærke brand Bornholm har for tiden, at kunne tiltrække og fastholde flere 

studerende igennem hele uddannelsen.  

1.4 Faget sygepleje i sygeplejerskeuddannelsen  

Af Bekendtgørelsen fremgår det, at sygeplejerskeuddannelsens faglige grundlag baseres på 

teoretiske og kliniske kundskaber fra sygeplejefaget i samspil med kundskaber fra de 

sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag [17,19]. 

Sygeplejefaget tager udgangspunkt i generelle såvel som specifikke sygeplejefaglige problemstillinger 

hos borgere og patienter i alle aldre, disses oplevelser, vilkår og handlinger når sundheden er truet, 

somatisk og psykisk sygdom er akut eller kronisk, samt ved livets afslutning. Sygeplejefaglige 

problemstillinger og interventioner kan være af både sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, 

forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter, og sygeplejefagets 

virksomhedsområde er at udføre, formidle, lede samt udvikle sygepleje selvstændigt og tværfagligt. I 

uddannelsen indgår sygeplejefaget med 120 ECTS-point fordelt på teoretisk og klinisk undervisning, 

hvor sygeplejens teoretiske og kliniske metoder i forhold til observation, vurdering, beslutningstagen, 

intervention, dokumentation og evaluering er grundlaget for undervisningen. Desuden er kritisk 

refleksion en central metode, når den studerende gør sig systematiske overvejelser i forhold til, at 

udøve en velbegrundet og vidensbaseret patient- og borgerrettet virksomhed, og ift. den 

videnskabelige forskning og udvikling af evidens, som interventionsgrundlag i sygeplejen [17,19]. 

2.0 Refleksioner i relation til undervisning ved 

Professionsuddannelsen i Sygepleje 

I dette afsnit beskrives mine didaktiske refleksioner over planlægning, gennemførsel og vurdering af 

undervisning i den teoretiske del af grunduddannelsens modul 6, med temaet ”Sygepleje og 

sundhedspædagogisk virksomhed ift. den kronisk syge patient og borger i eget hjem”, hvor fagende 
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Sygepleje og Sundhedsvidenskab integreres. Der var tilrettelagt 30 lektioner, svarende til 3 ECTS 

point, som teoretisk forberedende undervisning forud for 8 ugers klinisk undervisningsforløb i 

primærsektor [17]. Jeg tager udgangspunkt i Hiim og Hippes [24] brede og dynamiske didaktiske 

relationsmodel, hvor min erfaring er, at jeg med afsæt i evalueringer, analyse og kritisk refleksion ift. 

dimensionerne i undervisning, sammenholdt med national og international forsknings og 

udviklingsteori vedr. pædagogiske metoder og læring, kontinuerligt i både tilrettelæggelsen og 

undervisningssituation kan udvikle og ændre undervisningen fremadrettet. 

2.1 Læringsforudsætninger 

Holdet består af syv studerende i alder 21-24 år, de befinder sig i en periode af deres liv, der er 

præget af voksende autonomi over egen læring og udvikling af en stabil identitet gennem utallige 

bevidste til- og fravalg [25]. De studerende skal derfor kunne se en menig med og læringspotentiale i, 

at vælge deltagelse i undervisningen til, hvorfor jeg overordnet vil tilrettelægge den således, at den 

imødekommer de studerendes læringsstile og giver mulighed for en læring gennem aktiv deltagelse, 

jeg ikke mener at de studerende vil kunne opnå ved fravær og læsning af pensum alene [26]. På 

modul 1 udførte de studerende en test vedr. personlighed og læringsstile [27,28], ift. bevidstgørelse 

af deres individuelle styrker og udfordringer i relation til læring, således at de selv og undervisere 

gennem uddannelsen har haft mulighed for, at forholde sig konstruktivt dertil, eks. ved valg af 

studiegrupper samt undervisnings- og eksamenssituationer. På holdet er der nogenlunde ligelig 

fordeling mellem de overvejende ekstroverte studerende og overvejende introverte studerende, 

hvorfor jeg med plenumrefleksioner i undervisningen tilgodeser sociale samspilsdimensioner, der kan 

understøtter de ekstrovertes læringsstile, samt peer-undervisning der tilsvarende kan tilgodese de 

introverte [25]. De studerende på holdet har opnået de forudgående modulers progredierende 

læringsudbytter ift. viden, færdigheder og kompetencer inden for sygeplejefaget samt natur-, 

sundheds-, samfunds- og humanvidenskab. Min erfaring er dog, at niveauet ift. fagforståelse, 

akademisk viden og klinisk erfaring er meget varieret, hvilket kommer til udtryk i stor divergens i 

deres evne til at analyse på baggrund af sygeplejefaglig viden og reflektere kritisk. For at fremme de 

studerendes individuelle muligheder for at øge deres niveau, vil min undervisning tage afsæt i, og jeg 

vil kontinuerligt inddrage, teori samt de studerendes viden fra tidligere moduler således, at ny teori i 

pensum ikke opleves for overvældende eller meningsløs og risikerer at blive afvist, men derimod 

skaber tilpas kognitiv forstyrrelse hos de studerende, ved uoverensstemmelse ift. hidtidig viden 

[25,29,30]. De studerende har arbejdet med analyse og refleksionselementer af sygeplejeprocessen i 

deres kliniske undervisning på modul 4 i sekundærsektor, hvor de alle har mødt den ældre og/eller 

kronisk syge patient [31]. Desuden har tre studerende erfaring fra primærsektor, hvor de er ansat 

som social og sundhedsassistenter i deres fritid. Det betyder, at undervisningen kan fremme 
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udviklingen af deres evner til både overordnede samt mere situationskonkrete analyser og 

refleksioner, ved at jeg lægger op til, at de studerende aktivt skal bruge deres hidtidige viden og 

erfaring sammen med ny teori fra opgivet- og selvvalgt pensum. Jeg tænker endvidere, at holdets 

erfaringssammensætning giver gode muligheder for, at undervisningen kan fremme den studerendes 

transfer af viden fra teorikonteksten til klinikkonteksten og omvendt [25, 32]. I forbindelse med 

transfer af viden fra en kontekst til en anden, reflekterer jeg endvidere over, at en studerende er af 

anden etnisk oprindelse, har boet i Danmark i 8 år, er praktiserende muslim og har erfaring fra 

primærsektor, samt at en studerende på holdet har et kronisk sygt barn på 4 år. Disse studerende har 

nogle væsensforskellige læringsforudsætninger ift. centrale elementer der skal arbejdes med i 

undervisningen, samt dele af læringsudbytterne på modul 6, hvilket jeg tænker, at være særligt 

opmærksom på i undervisningen, da både mine og andre studerendes udtalelser i plenum kan 

risikere, at virke upassende eller stødende på de to studerende og hæmme lærerprocesserne 

generelt på holdet. På den anden side kan disse erfaringer og læring fra eget livsforløb, som ifølge 

Jarvis [33] sker i en kombination af processer gennem livsforløb, være yderst relevant ift. holdets 

vidensdeling, plenum refleksioner, læreprocesser og derved opnåelse af læringsudbytter og fremme 

af transfer. I undervisningen vil jeg derfor kontinuerligt spørge ind til, samt opfordre holdet til at 

trække på deres kulturelle, personlige så vel som faglige erfaringer. Jeg vil ikke opfordre de to 

studerende specifikt, da der ikke må kunne udmønte sig som et pres fra min side, hvilket jeg er 

meget opmærksom på pga. det asymmetriske magtforhold, der altid vil eksistere mellem underviser 

og studerende [25]. 

2.2 Rammefaktorer 

Mine refleksioner i relation til rammefaktorerne bliver beskrevet under overskrifterne; 

bekendtgørelsens rammer, institutionens rammer, de fysiske rammer og underviser som 

rammefaktor. 

2.2.1 Bekendtgørelsens rammer 

Af studieordningen fremgår det at modul 6 sigter mod, det at udføre sundhedspædagogisk 

virksomhed, samt kliniske metoder til observation og intervention i relation til folkesygdomme og 

borgere med kroniske sygdomme [17]. Centrale elementer i min undervisning er derfor bl.a. etiske 

refleksioner, relationer og samspil, tværkulturelle holdninger til, og viden om, aldring, sundhed og 

sygdom samt betydningen af dette i mødet med den kronisk syge patient og ældre borgere i dennes 

livssituation og eget hjem [34]. Min erfaring er, at en del studerende har svært ved at forstå 

formuleringerne i bekendtgørelsen og den lokalt udarbejdede modulbeskrivelse, hvorfor jeg 

gennemgår modulbeskrivelsen og alle læringsudbytterne med holdet ved modulstart. Tidligere hold 



11 
 

har evalueret denne fælles gennemgang og refleksion over indholdet, betydningen og muligheder for 

læring i både teoretisk og klinisk undervisning, positivt i relation til de studerendes umiddelbare 

oplevelse af klarhed over, relevans og sammenhæng mellem teoretisk og klinisk undervisning. 

Bortset fra, at de 30 lektioner skal tilbydes indenfor de første 14 dage af modulet, findes der i 

Bekendtgørelsen [17] ikke krav til lektionsfordelingen efter studieaktivitetsmodellen eller på antallet 

af undervisningsdage. Juridisk set er Bekendtgørelsen [7] ift. valg af pædagogiske metoder relativ 

tom, forstået således, at det er op til underviserens faglige skøn [35]. Det anføres, at de studerendes 

læringsstil skal imødekommes i undervisnings og arbejdsformer, men valget mellem eks. 

forelæsninger, studenteroplæg, læsegrupper, dialog- og diskussionsbaseret undervisning, 

casebaseret undervisning, er mit og giver mig et stort fagligt handlerum samt ansvar, hvilket bidrager 

til mit engagement [17,24]. I 2011 udvikledes studieaktivitetsmodellen, som er implementeret i 

sygeplejerskeuddannelsen nationalt og fungerer som et rammevilkår i udarbejdelsen af 

modulbeskrivelser [36]. Studieaktivitetsmodellen er et redskab til de studerende, således det bliver 

tydeligt for dem, hvilke typer af studieaktivitet og læringsmuligheder der tilbydes som skemalagt 

undervisning, samt hvilke muligheder der er for selvstændigt at initiere til studieaktivitet og læring i 

både teoretisk og klinisk undervisning, hvilket der jf. Bekendtgørelsen [17] skal ske en progression i 

gennem uddannelsen. I udarbejdelsen af modulbeskrivelsen, har jeg derfor fordelt modulets samlede 

teoretiske og kliniske lektioner på studieaktivitetsmodellens kategorier, hvilket for nogle af de 

tidligere studerende evalueres som positivt for deres opmærksomhed på læringsmuligheder og 

oplevet opnåelse af læringsudbytter.  

2.2.2 Institutionen som rammefaktor 

Af pragmatiske grunde tilrettelægger institutionen et klinisk undervisningsforløb i sundhedsplejen i 

primær sektor for alle studerende på modul 5, hvorfor der fokuseres på den ældre borger i eget hjem 

samt den kronisk syge patient på modul 6 [34,37]. Institutionen giver ofte merit til et antal 

studerende på hvert modul 6 hold, pga. anden sundhedsfaglig professionsuddannelse samt erfaring 

med udøvelse af denne i primærsektor. Trods flere studerende opnår merit, kan primærsektoren på 

Bornholm ikke tilbyde det antal kliniske pladser der er behov for på modul 6 pga. mangel på 

uddannede kliniske vejledere, for modul 8 er problematikken begrænsede sygeplejerskestillinger i 

psykiatrien, hvorfor de studerende deles i to mindre hold og modul 6 og 8 afvikles optil fire gange om 

året [38]. Grundlæggende adskiller mine refleksioner sig ikke, fra refleksioner i tilrettelæggelsen af 

teoretisk undervisning til et fuldt hold med 18 studerende ift. didaktik og pædagogiske metoder. 

Men ift. pædagogisk metodevalg er min refleksion og erfaring, at især analyser og refleksioner i 

plenumdialog samt peer-undervisning, giver studerende på disse mindre hold øget mulighed for 

overvejende akkomodativ og transformativ læring, pga. at der er mere tid og plads til den enkelte 
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studerende i undervisningen, end der er på et fuldt hold [25]. Tidligere hold har generelt evalueret 

den teoretiske undervisning, deres opnåelsen af målene for den teoretiske undervisning samt 

relevans for og sammenhæng med den kliniske undervisning, meget positivt, hvilket bekræfter 

ovenstående egen refleksion og evaluering. På den anden side tænker jeg, at de studerendes 

drivkraft, læring og opnåelse af mål på disse mindre hold er mere sårbar ift. studerendefravær, fordi 

jeg har oplevet, at dialogen, samspilsprocesserne og dynamik i undervisningen kan være vanskelig at 

opretholde [25]. I de situationer prøver jeg at opretholde deres drivkraft ved, at jeg fremhæver, hvor 

meget de nu har mulighed for at lære, som de fraværende studerende til gengæld ikke får, da det 

giver mere tid til at komme yderligere i dybden i de refleksioner undervisningen er tilrettelagt som. 

Jeg påtager mig, i de situationer, en større rolle i plenumrefleksioner og dialoger ift. at byde ind med 

væsentlige perspektiver de studerende ikke bringer på banen, men som erfaringsmæssigt ville være 

kommet ved flere studerende, dermed større diversitet og mangfoldighed mht. værdier, holdninger, 

faglig viden og erfaring.  Jeg mærker, at jeg er meget opsat på, at studerendefravær ikke skal hæmme 

de fremmødte studerendes lærerprocesser, men jeg oplever det kan kræve mere bevidst 

mobilisering af energi, at bevare mit ellers naturligt høje engagement i undervisningen.  I de 

situationer hvor holdet ved modulstart har bestået af fire eller færre studerende, har institutionen på 

baggrund af økonomiske argumenter valgt, at tilbyde modul 6 som selvstudie. Jeg finder dette dybt 

problematisk, da jeg mener, at der er meget stor risiko for, at disse studerende har mindre drivkraft, 

da de ikke har valgt selvstudieformen, at de opnår overvejende assimilativ læring, med deraf svær 

transferproblematik, og i sidste ende forringet læringsudbytte og progression ift. viden, færdigheder 

og kompetence [25,32]. I disse situationer har jeg valgt skriftligt, at opfordre de studerende til, at 

sætte sig sammen i en studiegruppe på skolen eller privat, hvor de kan analysere og reflektere 

sammen, for på den måde at skabe drivkraft og fremme muligheden for akkomodativ og 

transformativ læring. Ligesom de opfordres til at lave peer-undervisning, hvor skolen også stiller de 

fysiske rammer til rådighed. Jeg vælger, at tilbyde de studerende mundtlig feedback på evt. skriftlige 

produkter de ligger op på institutionens kommunikationsplatform, uanset om det er 

refleksionsnotater, peer-undervisnings materiale eller besvarelse på en case, som jeg ligger ud til 

dem. Meget få studerende har benyttet sig af de muligheder og tilbud der er i forbindelse med 

selvstudie, hvilket jeg tænker kan skyldes, at en del studerende mener, at de kan opnå tilstrækkelig 

læring udelukkende ved at læse pensum og deltage i klinisk undervisning, hvorved de udøver deres 

autonomi ved fravalg af tilbud om læring [25]. Jeg har svært ved, at se hvordan jeg under 

institutionens rammevilkår, fraværsudfordringen og selvstudiet kan ændre undervisningen og 

tilbuddene, således de studerendes aktive deltagelse og udnyttelse af muligheder for læring 

optimeres, hvilket jeg har taget op til faglig sparring og drøftelse omkring på flere pædagogiske 
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møder i uddannelsens lærerstab. Jeg ser derfor positivt på ændrede rammevilkår som øget 

dimensionering samt revideret uddannelsesstruktur, da et hold ikke længere skal deles i teoretisk 

undervisning, deraf mindre sårbarhed ved fravær og umiddelbart ingen studerende der tvinges til 

selvstudie. 

2.2.3 Fysiske rammer 

Et klasselokale med de traditionelle tekniske installationer og udstyr, danner de fysiske rammer for 

undervisningen, hvilket giver mig et handlerum i relation til undervisningens indhold ift. didaktik og 

pædagogik. Der er ubegrænset adgang til institutionens klasselokaler, grupperum, cafeområde med 

køkken, bibliotek og databaser 24 timer i døgnet, så de studerende har mulighed for, at søge 

litteratur i umiddelbar tilknytning til undervisningen, samt imødekommer de studerendes ønsker og 

behov for selvstændig initieret studieaktivitet uden deltagelse af undervisere. Institutionen er fysisk 

placeret optimalt ift. at tilrettelægge dele af undervisningen udendørs.  De naturskønne omgivelser 

giver mulighed for, at de studerende, som pædagogisk metode, skal gå en tur i mindre grupper eller 

par, mens de overfor hinanden i deres eget tempo formulerer deres refleksioner omkring et centralt 

element. For efterfølgende at samle op på disse refleksioner i plenum i klasserummet og give 

mulighed for yderligere refleksioner, hvilket jeg ser som fremmende for de overvejende introverte 

studerendes deltagelse i samspilsprocesserne omkring læring [25]. Min erfaring er, at ”walk and talk” 

udenfor i frisk luft er et godt alternativ til refleksion i klasserummet, der godt kan gå lidt trægt, når 

energiniveauet og koncentrationen synes lavt hos de studerende, eller hvis hovedparten af de 

studerende er introverte.  

2.2.4 Underviser som rammefaktor 

De studerende og jeg kender hinanden fra undervisning og eksaminer tidligere i uddannelsen, 

således har vi en forforståelse af hinanden, hvilket jeg som professionel er meget bevidst omkring og 

jeg forsøger, at møde dem uden forventninger eller forbehold ved modulstart og i 

eksamenssituationer. Jeg er censor ved intern prøve i klinikken på modul 6, hvilket kan øge det 

asymmetriske magtforhold, der altid vil være til stede mellem underviser og studerende [25,39], men 

min erfaring er, at dette opleves minimalt. Jeg tænker, at de studerende har oplevet min 

professionalisme i denne dobbeltrolle tidligere og føler sig trygge ved mig, begrundet i, at flere 

studerende fortæller mig, at de gerne vil have mig som vejleder og eksaminator samt, at de siger det 

er nemt ved, at forstå mine spørgsmål i eksamenssituationen. Jeg er meget bevidst om, at møde dem 

anerkendende uanset eksamen eller undervisning, prøver altid at finde og fremhæve relevansen for 

hele holdets læring i deres til tider umiddelbart urelevante eller ufaglige input til undervisningen og 

jeg forholde mig aktivt lyttende samt er generelt meget bevidst omkring min nonverbale 
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kommunikation [40]. Jeg oplever at de studerende har stor tiltro til min faglige viden og stiller mange 

spørgsmål, hvor jeg så beder dem om, at fortælle om deres refleksioner bag spørgsmålet, i stedet for 

bare at give dem svaret. Med returspørgsmål får jeg ofte de studerende til at reflektere og finde 

viden frem, der kan hjælpe dem til at besvare spørgsmålet selv, eller andre på holdet kan, her tænker 

jeg, at de styrkes i evnen til refleksion og bliver bevidste om deres viden, samt fremmer deres 

akkodomative læring og evne til transfer af viden [25,32]. På andre tidspunkter er det rent faktuelle 

oplysninger, jeg så beder de studerende om selv, at undersøge enten i undervisningen eller 

efterfølgende til holdets fælles mulighed for læring. 

2.3 Mål 

I den på institutionen udviklede modulbeskrivelse [34] opstilles ikke delmål for den teoretiske 

undervisning, men der anføres hvilke centrale elementer de studerende skal arbejde med, for at 

forberede den studerende til den kliniske undervisning og med den hensigt, at de opnår 

læringsudbytterne og mål for modul 6, som beskrevet i Bekendtgørelsen [17]. Jeg opstiller derfor ud 

fra Blooms taksonomi, som beskrevet af Rienecker og Jørgensen [41], følgende læringsmål for hvad 

de studerende skal udvikle: 

• Viden om eksemplariske kroniske sygdomme, epidemiologien og behandlingen nationalt og 

internationalt. 

• Viden om sygeplejen og samfundstilbud nationalt og lokalt til patienter med kroniske 

sygdomme. 

• Viden om biologisk aldring.  

• Forståelse for hvordan kronisk sygdom og aldring kan ændrer individets vilkår for 

livsudfoldelse. 

• Viden om sundhedsfremme, forbyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende 

sygepleje til den ældre og/eller kronisk syge borger samt dennes pårørende i eget hjem. 

• Evne til at kunne beskrive, analysere og reflektere over samfundets og egne værdier og 

holdninger samt tabuer i relation til alderdom og kronisk sygdom, livet som ældre og/eller 

kronisk syg, kommunikation og etiske problemstillinger i forebyggelse og sundhedsfremme. 

2.4 Indhold og de studerendes læreprocesser 

Den teoretiske undervisning forløber over 30 lektioner fordelt på 2 uger. Da det vil overstige denne 

lektoranmodnings rammer, at redegøre for refleksioner ift. til hele forløbets indhold og de 

studerendes læreprocesser derved, vælger jeg, at præsentere undervisningens samlede indhold kort, 

for derefter at redegøre for mine refleksioner og de studerendes lærerprocesser ift. pensum, 
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introduktion, power point som læringsredskab for de studerende, en undervisningsseance med 

dialogspil samt en seance med peer-undervisning. 

Forud for den teoretiske undervisning havde jeg opgivet et pensum på 202 sider, primært ved 

kapitler i lærebogen ”Primærsektor – Det nære sundhedsvæsen” redigeret af Raunkiær og Holen [42], 

der var den nyeste og mest dækkende, derfor ifølge mig den bedste, lærebog på området. De 

studerende ville blive præsenteret for yderst relevant viden og teori på det akademiske niveau, der 

svarer til modul 6 og imødekomme kravet om progression igennem uddannelsen. I bogen beskrives, 

analyseres og diskuteres borgerens møde med primærsektor, med særligt fokus på aldring ift. kultur 

og etnicitet, hjemmet og plejeboligen som ramme for den ældre og/eller kronisk syge borgers 

hverdagsliv og sygeplejeinterventioner, og der stilles løbende refleksionsspørgsmål til læseren. For at 

de studerendes ville indgå i aktive læreprocesser, fandt jeg det væsentligt, at pensum selvfølgeligt 

var relevant og ikke for overvældende i omfang, men også at det var formuleret i et fagsprog, således 

at det fremstod meningsfuldt for de studerende og alligevel ville skabe tilpas forstyrrelse ved 

uoverensstemmelse ift. deres individuelle læringsforudsætninger [25,29]. Pensum rummede 

desuden 3 artikler, skrevet af sygeplejersker med klinisk erfaring og bragt i fagbladet 

”Sygeplejersken” [34], der bidrog med forskningsbaseret viden fra kvalitative undersøgelser med et 

patientperspektiv. Artiklerne var valgt ift. de centrale elementer og jeg tænkte, at deres titler, emner, 

længde og fagsprog ville virker ”appetitlig” og fremmende for de studerendes lyst til at forberede sig 

forud for undervisningen [25,29]. Jeg oplevede, at de studerende generelt var velforberedte og 

deltog aktivt i undervisningen med referencer til pensum, hvorfor jeg umiddelbart kun vil ændre i 

pensum ved udgivelse af ny og fagligt bedre litteratur. Jeg valgte, at der var 98 sider uopgivet 

pensum, så de studerende havde gode betingelser for, at søge relevant national og internationalt 

praksis-, udviklings- og forskningsbaseret litteratur, i relation til undervisningens centrale elementer 

og som en del af den peer-undervisning de studerende selvstændigt skulle tilrettelægge [34]. Alle 

studerende overskred de 98 sider, men ikke alle havde fundet nyere national eller international 

forskningsbaseret litteratur. Nogle af oplæggende til peer-undervisningen var manglefulde ift. det 

oplæg de havde fået at arbejde ud fra, hvorfor de studerendes arbejdsindsats og præsentation ikke 

levede ikke op til det læringsmål, jeg havde formuleret. Jeg vil fremover være mere tydelig omkring 

de formelle krav og vise eksempler på hvilken type litteratur de skal søge, for at de studerende er 

vejledt bedre, samt der teoretisk set det kunne opnås et højere fagligt niveau og øget 

læringsmulighed for den enkelte og holdet samlet set.  

Skemaet var tilgængeligt for de studerende på institutionens kommunikationsplatform 14 dage før 

modulstart. På skemaet skrev jeg emner og pensum til respektive undervisningsdage kategoriseret 
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efter studieaktivitetsmodellen (Bilag 3).  Jeg skrev til holdet, at jeg forventede, at de var 

velforberedte til undervisningen samt, at pensum ikke ville blive gennemgået af mig, men lå til grund 

for den planlagte undervisning. Jeg har erfaret, at det øger de studerendes engagement, at der stilles 

tydelige krav og forventninger til dem, hvilket evalueringer fra tidligere studerende underbygger. Jeg 

gjorde mine relativt simple power point præsentationer til undervisningen, tilgængelige forud for 

undervisningen, så de studerende havde mine hovedoverskrifter, stikord, refleksionsspørgsmål, 

oplæg til gruppearbejder og peer-undervisning samt evt. litteraturhenvisninger. Derved fik de 

studerende et struktureret visuelt arbejdsredskab til deres egne refleksioner og noter, både i deres 

forberedelse, fortløbende under og efter undervisningen. Tidligere blev de aktuelle power points 

først tilgængelige i undervisningen, hvilket en del tidligere studerende ytrede frustration over i 

evalueringen. De mente power pointene ville have kvalificeret deres forberedelse bl.a. ved, at 

inspirere til refleksioner samt yderligere litteratursøgning forud for undervisningen. Min begrundelse 

dengang var, at hvis de var tilgængelige forud for undervisningen, risikerede jeg, at gøre deltagelse i 

undervisningen overflødig, ved at de studerende måske mente, at de kunne læse sig til ”det hele” og 

derfor fravælge undervisningen. Men jeg tror mest det hang sammen med min egen usikkerhed som 

underviser og at undervisningen dengang havde mere karakter af forelæsning, stik modsat den 

aktivitet de studerende efterspørger, når de skal lære [26]. Jeg så derfor læringsmulighederne i, at 

mine power point blev tilgængelige i god tid forud for min undervisning, efter at have udviklet mere 

simple præsentationer, der dels kunne støtte studerende i forberedelse, men som ville kræve aktiv 

deltagelse af dem i undervisningen, for også at kunne fungere optimalt som støtte for deres 

læreprocesser fremadrettet i uddannelsen. Det daværende modul 6 hold evaluerede dette positivt 

og jeg oplevede faktisk, at de studerende generelt virkede bedre forberedt og mere engagerede i 

undervisningen, men det blev også meget tydeligt hvilke studerende, der ikke havde forberede sig til 

undervisningen. Denne erfaring gjorde, at jeg i relation til denne aktuelle undervisning, valgte 

pædagogiske metoder, jeg tænkte, kunne minimere en negativ udstilling af den uforberedte 

studerende, samtidig med at metoderne kunne fremme de studerendes individuelle processer af 

både assimilativ, akkomodativ og transformativ læring, uanset om de var velforberedte eller ej 

[25,43]. Jeg valgte således at undervisningen indeholdt power point præsentationer, peer-

undervisning og gruppearbejde omkring refleksionsspørgsmål til en case med udarbejdelse af et 

mindre skriftligt produkt. Endvidere fælles analyse og refleksion ift. teori fra pensum og egne 

personlige samt faglige erfaringer, filmvisning ud fra et bestemt perspektiv med efterfølgende fælles 

analyse og refleksion med inddragelse af teori samt et dialogspil med virkelighedsnære dilemmaer. 

Jeg introducerede de studerende til modulet, ved gennemgang af modulbeskrivelsen, 

læringsudbytter, modulprøve samt skema og mine planer for undervisningens indhold, mens jeg 
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kontinuerligt opfordrede dem til at stille spørgsmål, fordi jeg tænkte, at det var væsentligt for deres 

drivkraft for læring, at de fra starten følte sig inddraget og var aktive i undervisningen [25,29]. Jeg 

mener at det fremmer de studerendes drivkraft for at indgå i aktive læreprocesser, at jeg tydeliggør 

meningen med undervisningens indhold, hvorfor jeg ved gennemgang af skemaet, delagtiggjorde 

dem i mine refleksioner, for hvordan de ville kunne opnå målene for undervisningen. For at de skulle 

kunne se og opnå sammenhæng mellem teoretisk og klinisk undervisning, præciserede jeg hvordan 

opnåelsen af læringsmålene, fungerede som delmål ift. modulets læringsudbytter, samt gav 

eksempler på læringsmuligheder i den kliniske undervisning, som ville forudsætte 

læringsforudsætninger opnået i teoretisk undervisning. Holdets sårbar over for studerendefravær og 

mit ønske om, at de studerende vælger undervisningen til, gjorde at jeg helt bevidst fremhævede 

læreprocesser og mulige typer af læring ved aktiv deltagelse i undervisning, som helt nødvendig for, 

at de ville kunne opnå læringsmålene, læring i klinisk undervisning og modulets læringsudbytter [25]. 

Skemaet præsenterede jeg som relativt fleksibelt, fordi jeg vil give holdet tid til at dvæle ved de 

fælles analyser, refleksioner og dialoger ift. de centrale elementer, hvor det viser sig at være god 

dynamik og stor energi, i stedet for at afbryde og lade skemaet være negativt styrende for 

undervisningen og hæmmende for lærerprocesserne. Undervisningen skal fremme de studerendes 

overskridende læreprocesser, som beskrevet af Illeris [25] og Mezirow [43], hvorfor jeg i den 

forbindelse tænker det er positivt, at jeg har relativt mange lektioner med holdet. Da værdier, 

holdninger og etiske refleksioner er centrale elementer i undervisningen, valgte jeg dernæst en 

fortællerrunde, hvor de studerende fortalte om deres personlige og faglige erfaringer med ældre 

og/eller kronisk syge borgere[17,34]. Jeg fik på den måde indblik i deres erfaringer, forforståelse og 

læringsforudsætninger, som danner baggrund for deres refleksioner, og jeg afsluttede med at 

opfordre de studerende til, at trække på de erfaringer fremadrettet i undervisningen, da jeg tidligere 

har oplevet, at det får mange perspektiver frem der øger hele holdets læringsmuligheder. Min 

refleksion efterfølgende er, at det er konstruktivt ift. fremmøde, aktiv deltagelse i undervisningen 

samt læringsmuligheder, og derfor en professionel tilfredsstillelse, at bruge ressourcer på 

gennemgang af modulbeskrivelsen, skemaet med pensum, undervisningens indhold og 

læringsmuligheder samt udvikling af simple power point. Dette vil jeg fortsat vælge at gøre 

fremadrettet, da jeg oplevede et meget begrænset studerendefravær ift. tidligere, og holdet var 

samlet set meget engagerede i undervisningens forskellige pædagogiske metoder og 

læringsmuligheder. 

Dialogspillet er udviklet af DSR og FOA i 2001, på baggrund af en rapport om ældreområdet, der 

tidligere på året var udarbejdet af den fælles Etikarbejdsgruppe, hvor bl.a. næstformand i DSR og 

Formanden for Det Sygeplejeetiske Råd var medlemmer [44]. Hensigten med spillet er at sætte fokus 
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på ældres rettigheder, når de i egen bolig er afhængige af bl.a. sygepleje fra det offentlige, men 

samtidig har ret til autonomi i forhold til livsudfoldelse. Jeg startede seancen med at forklare reglerne 

og de studerende blev placeret på stole i en cirkle, selv sad jeg udenfor lidt bag dem, fordi jeg ville 

signalere, at alle på holdet var lige, det var deres dialog, de skulle være de aktive og have 

opmærksomheden rettet på hinanden.  De trak hver et situationskort, hvorefter en studerende 

frivilligt startede med, at læse sit kort op og holdet fik et par minutter til i stilhed, at reflektere over 

situation, mulige dilemmaer, begrundelser derfor og interventioner. Oplæseren beskrev så sine 

refleksioner, mens de andre studerende lyttede og da oplæseren mente at have sagt hvad 

vedkommende ville, fik resten af holdet taletid ift. deres refleksioner både forud for og efter 

oplæseren havde delagtiggjort sine. Når der ikke kom flere input, gik oplæserrollen videre, hvorved 

en ny situation blev læst op til refleksion og dialog, indtil alle på holdet havde haft oplæserrollen. 

Illeris [25] fremhæver, at medbestemmelse fremmer de studerendes engagement i og ansvar for at 

indgå i læreprocesser. Derfor lod jeg de studerende beslutte, om dialogen skulle ske ved 

håndsoprækning, ved at alle skulle sige noget efter en bestemt rækkefølge eller åben dialog hvor de 

på eget initiativ kunne tage ordet, når de følte det passede ind. De studerende valgte enstemmigt 

den åbne dialog begrundet med, at de ville respektere og lytte til de andre uden at afbryde, samt selv 

hellere ville byde ind når de havde noget at sige, frem for en given rækkefølge. De mente også, at når 

holdet ikke var større, ville alle nemt kunne komme til orde i plenum, hvilket jeg dog besluttede mig 

for at være meget opmærksom på ift. de overvejende introverte studerende på holdet, da jeg 

tænkte, at åben dialog kunne virke hæmmende for deres aktive deltagelse. Trods en lidt træg start, 

hvor alle tøvede ift. at tage ordet, blev dialogerne hurtigt livlige og mange faglige refleksioner, 

dilemmaer, argumenter og teorier kom frem i plenum, men ikke uventet oplevede jeg, at de 

ekstroverte studerende tog ordet først og oftest, mens de introverte studerende var væsentligt mere 

tilbageholdende og sjældnere tog ordet. Jeg tænker, at de i oplæserrollen godt nok blev udfordret 

ved at reglerne afkrævet deres input til plenum, men at de fik tilpas tid til at formulere deres input, 

hvorefter de var deltagende på deres egne præmisser. Og eftersom læring er resultat af kognitive 

processor [25,43], altså det der sker når hjerne får input, tolker det som meningsfuldt i forhold til 

eksisterende skema, for så at beslutte om inputtet skal lede til assimilativ, akkomodativ eller 

transformativ læring, tænker jeg efterfølgende ikke, at de introverte studerende fik mindre eller en 

anden type læring ud af dialogspillet pga. deres introverte personlighed. Jeg deltog ikke i dialogen, 

men valgte i enkelte tilfælde at stille spørgsmål til holdet for, at facilitere til yderligere faglige 

refleksioner og argumenter begrundet i teori, som var væsentlige ift. læringsmålene.  På holdet gav 

flere studerende udtryk for, at der var argumenter de ikke tidligere havde tænkt på eller dilemmaer 

set fra det perspektiv, hvorfor de nu så og forstod det helt anderledes. Min tolkning er, at de 
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studerende blev tilpas forstyrret af input i dialogen og gennem deres refleksion opnåede det Illeris 

[25] beskriver som akkomodativ læring, som bl.a. giver øget forståelse, indsigt og viden, der også kan 

overføres til andre kontekster eks. klinisk undervisning. Ifølge Illeris [25] er de studerende i den 

livsalder, hvor de bliver bevidste om værdier og grundlægger deres egne under påvirkning af 

konteksten, hvorfor jeg under dialogspillet var meget bevidst om, at mine personlige værdier ikke 

skinnede igennem i de spørgsmål jeg stillede til holdet. Spørgsmålene tog i stedet afsæt i De 

Sygeplejeetiske Retningslinjer [45], da jeg mener, at have et professionelt ansvar for, at påvirke de 

studerende til, at reflektere og udføre sygepleje ud fra de gældende sygeplejefaglige værdier [17]. To 

studerende reflekterede netop over, hvordan deres egne værdier og holdninger var udslagsgivende 

for deres refleksioner, argumenter og interventioner, hvorved de forholdt sig kritisk til egen 

forståelse, hvorved disse studerende muligvis opnåede transformativ læring, som Mezirow [43] 

beskriver. Dialogspillet forløb over 4 lektioner og blev afrundet ved, at de studerende vendte tilbage 

til deres oprindelige pladser ved bordene, hvorefter jeg dels roste dem for deres engagement og 

faglige input, dels sammenfattede de argumenter, der i særlig grad havde givet dynamik i dialogen, 

samt de dilemmaer, hvor det havde været meget forskellige værdier og holdninger på spil. Jeg 

tænkte, at de studerende på den måde fik mulighed for, at lave noter fra dialogspillet, der kunne 

understøtte deres lærerprocesser fremadrettet. Min efterfølgende refleksion og oplevelser ved deres 

senere eksamination, har bestyrket mig i, at dialogspillet, med den bevidsthed om egne værdier og 

holdninger samt læring det gav de studerende mulighed for at opnå, fremmer deres transfer af viden 

til klinisk undervisning. Således ændres deres læringsforudsætninger positivt ift. opnåelse af 

læringsudbytterne for viden, færdigheder og kompetencer på modul 6. Ifølge Goleman [46] har 

følelser rod i vores grundlæggende værdipræferencer og følelser vejleder os, samt har magt over 

vores handlinger, hvilket betyder at vi desværre kan reagerer ukonstruktivt i udfordrende situationer. 

De studerende vil stå i udfordrende situationer i den klinisk undervisning, men her tænker jeg, at ved 

at de studerende bliver bevidste om og reflekterer over deres værdier og holdninger, der ligger til 

grund for de følelser dilemmasituationerne bringer op i dem, kan den studerende måske blive i stand 

til, at føle anderledes, eller i det mindste håndtere følelserne anderledes og handle mere 

konstruktivt.  Jeg vil helt klart anvende dialogspillet igen på modul 6, men fremover vil jeg indlægge 

en pause efter hver dilemmadialog, da dialogen, de analyser, refleksioner og argumentationer der 

sker undervejs, er energikrævende for de studerende, og jeg vil ikke risikere, at dialogen udvikler sig 

til en diskussion, fordi de studerende er trætte og pirrelige. Endvidere vil jeg efter hver 

dilemmadialog indlægge nogle minutters individuel stillerefleksion, så de studerende løbende får 

mulighed for at afrunde og gøre egne notater, derved støttes de i deres efterrefleksion og yderligere 

læring fremmes. Ligeledes vil jeg vælge dialogspillet i den teoretiske undervisning forud for klinisk 
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undervisning på 4. semester i den reviderede uddannelse, men da antallet af studerende kan risikere 

at være oppe på tyve, vil jeg tilrettelægge det i grupper af max. syv studerende placeret i tre lokaler 

nær hinanden, således jeg kan gå rundt til dem. 

Peer-undervisningen som pædagogisk metode ligger op til, at de studerende selvstændigt tager 

ansvar for at søge relevant national og internationalt praksis-, udviklings- og forskningsbaseret 

litteratur, således de dels kan opnå læringsmål for undervisningen og dels læringsudbyttet for 

modulet [17]. For at give de studerende en god tidsmæssig ramme for udarbejdelsen af deres peer-

undervisning, skemalagde jeg det således, at de havde en studiedag, 5 lektioner udlagt som K2 og en 

weekend til deres disposition. Jeg tænkte, at der ville ske en læring hos den studerende under 

forberedelsen af peer-undervisningen, ved at den studerende opsøgte og blev konfronteret med ny 

viden, hvorfor det var fagligt forsvarligt at jeg afsatte 5 undervisningslektioner til forberedelsen. Min 

refleksion var, at det ville være individuelt, hvilken type læring de studerende tilegnede sig i 

forberedelsen, da læringen ville være betinget deres individuelle læringsforudsætninger samt 

drivkraft for at lære ift. søgningen af litteratur, og hvor meget den bekræftede eller udfordrede dem 

på deres hidtidige viden [25,33,43]. Jeg tænkte også, at der kunne være en vis signalværdi i, at 

afsætte 5 lektioner til deres forberedelse, såsom, at fremhæve det som en læringsmulighed på linje 

med traditionel undervisning, tale til deres ansvarlighed for egen læring samt anerkende den 

arbejdsindsats de skulle ligge i forberedelsen. Forud for selve peer-undervisningen, havde de 

studerende hver valgt en kronisk sygdom, som de ville forberede peer-undervisning om ift. 

sygdommen, epidemiologien, behandlingen, patientperspektivet og sygeplejen i relation til borgere 

med denne sygdom. Da der var to studerende der ønskede samme kroniske sygdom, valgte jeg at 

prøve, at lade dem finde en løsning, der gav mening for dem begge, da jeg i situationen reflekterede 

over, hvordan studerendes oplevelse af medbestemmelse og meningsfuldhed, kan være 

betydningsfuld for den studerendes ansvarlighed og drivkraft [25]. Den ene studerende valgte hurtigt 

frivilligt en anden kronisk sygdom, fordi den medstuderende havde den fællesvalgte kroniske sygdom 

tæt ind på livet, hvorfor begge studerende hurtigt var enige om, at den omstændighed ville kunne 

bidrage med andre og væsentlige perspektiver i relation til patientoplevelsen. Jeg vurderede, at 

begge studerendes drivkraft var høj i forhold til deres endelige valg af kronisk sygdom, men jeg 

reflekterede samtidig over, at der kunne være en risiko for overvejende assimilativ læring i 

udarbejdelsen af peer-undervisningen, for den studerende med personlige oplevelser med 

sygdommen, fordi nye input ville risikere blot, at blive føjet til det eksisterende skema [25]. Jeg 

reflekterede også over en øget risiko for, at denne studerende ville opleve læringsbarrierer, som 

beskrives af Illeris [29] eller ikke-læring, som beskrives af Jarvis [30], da nye input kunne være så 

meningsforstyrrende for eller mobiliserer negative følelser i denne studerende, at vedkommende 
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ville blokere for eller afvise læringen, som forsvarsmekanisme. Men da min refleksion desuden var, at 

den studerende til gengæld i høj grad ville kunne bidrage positivt til drivkraft for læring hos de andre 

studerende på holdet i selve peer-undervisningen, pga. deres personlige relationer og gode sociale 

samspil, bifaldt jeg deres valg. En engageret underviser, i dette tilfælde en studerende, der brænder 

for sit emne, kan øge de studerendes opmærksomhed, motivationen for og lysten til at lære 

[24,25,40]. Efterfølgende tænker jeg, at det var det rigtige valg i situationen, da det ved denne 

studerendes peer-undervisning var tydeligt, at de andre studerende stillede flere uddybende 

spørgsmål samt spurgte mere deltaljeret og relevante ind til patientperspektivet, end der blev til de 

andre studerendes peer-undervisning. Jeg havde skemalagt 5 lektioner til peer-undervisningen, da 

min erfaring fra tidligere hold var, at der typisk ville være ca. 10 minutters dialog, efter de 20 

minutter den studerende havde fået, som tidsramme for præsentationen, forud for forberedelsen. 

Hver studerende havde udarbejdet et power point, som var tilgængelige for holdet på institutionens 

kommunikationsplatform, således de kunne notere kommentarer og refleksioner undervejs, og flere 

havde fundet små filmsekvenser til underbyggende illustration i deres peer-undervisning. Jeg har 

tidligere i afsnittet beskrevet mine refleksioner vedr. de studerendes læringsmuligheder ved at 

power point er tilgængelige. Alle studerende på holdet deltog, der var et godt samspil mellem dem 

og generelt et højt aktivitetsniveau ift. spørgsmål fra og refleksioner hos de studerende, hvilket jeg 

tænker gav gode muligheder for akkomodative læring hos holdet samlet set, uanset den enkelte 

studerendes individuelles læringsforudsætninger og forberedelse til egen peer-undervisningen og de 

andres [25]. Jeg tog kun ordet få gange for, at stille uddybende spørgsmål til peer-underviseren samt 

i de tilfælde hvor de studerende stillede spørgsmål til mig, som de i dialogen ikke kunne mobilisere 

viden omkring og hvor deres refleksioner kørte i ring eller afstedkom yderligere videnshuller. På 

trods af forskel på den faglige dybde og den tidligere omtalte mangelfulde litteratur, de studerende 

havde fundet og brugt til deres peer-undervisning, vil jeg også fremover tilrettelægge en del af 

undervisningen som peer-undervisning, da der var stor drivkraft i og et stort engagement hos de 

studerende, hvilket jeg tænker resulterede i mere akkomodativ læring frem for assimilativ læring hos 

den enkelte. Jeg oplevede desuden, hvordan de introverte studerende på holdet ”blomstrede”, da de 

velforberedte havde de andres opmærksomhed og tilførte holdet fagligt input, de i en plenumdialog 

formentlig ikke ville have fået i tale sat. Jeg tænker det kan have styrket deres lyst til, at være mere 

aktive i deres deltagelse i undervisningen generelt, hvilket overordnet set kun kan fremme både 

deres og holdets læringsmuligheder. Ved enkelt af dialogerne valgte jeg at bryde ind og afslutte den, 

mens den stadig var fyldt med energi, for at alle på holdet kunne få samme mulighed for, at formidle 

sin undervisning og have dialogen med holdet efterfølgende inden for seancens tidsramme.  De 

studerende protesterede ikke, dog havde jeg det lidt skidt med, at bruge min magt som underviser 
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på en sådan måde, men i situationerne følte jeg mig nødsaget til at afbryde, i respekt for den enkelte 

studerende og dennes arbejdsindsatsen med peer-undervisningen, hvorfor det gik forud for holdets 

samlede læring. Fremover vil jeg prøve, at gøre skemaet mere fleksibelt, så der kan afsættes 1-2 

lektioner mere til peer-undervisningen, hvis dette i situationen viser sig konstruktivt ift. samspillet, 

dialogen og læringen på holdet. Jeg vil ved gennemgang af skemaet forberede de studerende på, at 

sluttidspunktet den dag der er peer-undervisning ikke ligger fast, og begrunde det med, at den aktive 

lærerproces er afgørende for de studerendes opnåelse af akkomodativ læring og mulighed for 

transfer til klinisk undervisning [25]. Under de ændrede rammevilkår fremadrettet ift. 

dimensionering og revideret uddannelsesstruktur, vil jeg fortsat vælge at tilrette peer-undervisning i 

den teoretiske undervisning forud for klinisk undervisning på 4. semester, men pga. holdets størrelse 

lade de studerende finde sammen i grupper med max. 2-4 studerende, der forbereder peer-

undervisning i relation til en kronisk sygdom. 

2.5 Vurderingen 

Da de studerende afslutter modul 6 i klinisk undervisning, er det i klinikken de evaluerer det samlede 

modulet ift. læringsudbytter. Jeg har dog udviklet et mindre skema, jeg udleverer til de studerende 

den sidste dag i teoretisk undervisning, hvor de bliver bedt om at evaluere indholdet i den teoretiske 

undervisning, specifikt hvorvidt de pædagogiske metoder gav dem mulighed for at opnå 

læringsmålene, om de oplever de er opnået samt evaluere deres niveau af, at være forberedt til 

klinisk undervisning (Bilag 5). Derudover har jeg i relation til dette og det forrige hold valgt, at starte 

undervisningsdagene, der ligger efter den første dag, op med, at spørge ind til, hvordan de oplevede 

den forrige dags undervisning ift. indhold, læringsprocesser og læringsmål, så jeg løbende, udover 

min egen opfattelse, kan få en fornemmelse af hvor holdet selv vurderer de er ift. progression 

gennem den teoretiske undervisning. Det er derfor sjældent, at der i den skriftlige evaluering, er de 

store overraskelser, ligesom min erfaring er, at min egen opfattelse undervejs, svarer relativt overens 

med de studerendes egen vurdering. Overordnet evaluerede dette hold, at pensum og 

undervisningens indhold og forskellige pædagogiske metoder samlet set havde været relevante og 

udbytterige, havde givet dem gode muligheder for at opnå læring og de følte sig godt forberedt på 

klinisk undervisning. En studerende skriver ift. dialogspillet; ”Det lille spil synes jeg var godt, da vi fik 

lov til at reflektere sammen og dermed høre de andres tanker om samme sag, dette var givende da vi 

langtfra tænker ens”, mens en anden studerende ift. peer-undervisningen skriver; ”Har stiftet 

bekendtskab med perspektiver, der bestemt er værd at søge mere materiale om. Peer-undervisningen 

er givende og gav indblik i flere facetter”. Jeg kan kun være tilfreds med dette holds evaluering, men 

som beskrevet tidligere, har jeg intentioner om visse ændringer fremadrettet, og ændringer vil der i 

øvrigt altid være, mener jeg, bl.a. fordi hvert hold rummer forskellige læringsforudsætninger, giver 
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unikke undervisningssituationer og læreprocesser i det sociale samspil [24]. Jeg retter 

opmærksomheden mod de områder i evalueringen, hvor der er kritik eller plads til forbedring, for at 

bruge evalueringen til, at videreudvikle og kvalitetssikre den teoretiske undervisning. Det er ikke 

sådan, at enhver mindre god eller dårlig evaluering gør, at jeg nødvendigvis ændrer væsentlige ting i 

relation til undervisningen fremadrettet, med jeg reflekterer over hvad og hvor årsagen til den 

mindre gode evaluering kan være, da der jf. Hiim og Hippe [24] er tale om et komplekst samspil af 

mange elementer i hver dimension.  

3.0 Refleksioner i relation til undervisning i EVU 

I dette afsnit beskrives mine didaktiske refleksioner over planlægning, gennemførsel og vurdering af 

undervisning på diplomniveau til uddannelsen af Klinisk Vejleder, i temaet ”Læringsmiljø i klinisk 

undervisning”. Der var tilrettelagt 5 lektioner, der skulle understøtte og udvikle deltagernes 

forståelse for læringsmiljøets betydning for læreprocesser, underviser - og vejlederprofessionalitet 

og håndtering af kompleksiteten i klinisk undervisning [47]. Jeg tager igen udgangspunkt i den 

didaktiske relationsmodel udviklet af Hiim og Hippe [24] i mine didaktiske refleksioner i forbindelse 

med min undervisning på klinisk vejlederuddannelsen i EVU.  

3.1 Læringsforudsætninger 

På holdet er der fjorten deltager med sundhedsfaglig grunduddannelse og min. 2 års klinisk erfaring 

jf. bekendtgørelsens adgangskrav [48]. På holdet er der en ergoterapeut og en fysioterapeut, mens 

resten er sygeplejersker. Da deltagere er ansat i både primær- og sekundær sektor, giver det 

mulighed for i undervisningen, at fremhæve tværfaglige og tværsektorielle aspekter i forhold til 

læringsmiljø, hvilket kan berige diskussionerne med nuancer og kvalitet.  Fra en kollega, der har 

undervist holdet forud for mig, har jeg indhenter informationer om deltagernes alder, 

uddannelsesmæssige niveau, professionserfaring samt erfaring med studerende og 

vejlederfunktionen, således jeg kan planlægge målrettet ud fra deltagernes læringsforudsætninger. 

Seks af deltagerne er dimitteret fra den selvsamme institution, som de nu befinder sig på igen, 

hvilket jeg vil have særligt fokus på, da evt. negative erfaringer fra deres studie, kan virke 

hæmmende ift. deres læring [29,30]. Fire deltagere er uddannet inden for de sidste 3 år, hvilket jeg 

tænker, gør dem i stand til at kunne bidrage med et studerendeperspektiv på læringsmiljøets 

betydning. Ift. det akademiske uddannelsesniveau, er otte af deltagere ikke bacheloruddannet, 

hvilket måske kan give dem udfordringer ift. niveauet i pensum og evne til kritisk refleksion. Men alle 

deltagere har flere års erfaring med studerende og vejlederfunktionen, og da uddannelsen på 

diplomniveau er et tilvalg for deltageren, forventer jeg høj motivation og drivkraft for at indgå i 
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aktive lærerprocesser. Illeris [25,49] beskriver, at undervise voksne som noget særligt, idet disse 

deltagere kun lærer det, der giver mening for dem at lære samt, at de i læreprocesserne i høj grad 

trækker på deres egne ressourcer. Jeg ser derfor deltagernes praksiserfaringer som en ressource, jeg 

vil integrere i undervisningen, således at det er meningsfuldt for dem, at være aktivt deltagende samt 

bliver en drivkraft for læring og kan fremme transfer af det lærte [24,25,39,49]. Holdet har forud for 

denne undervisning deltaget i undervisning om læringsteorier, didaktik og pædagogik samt arbejdet 

med refleksion, hvilket er en styrke ift. at deltagerne vil kunne bruge deres praksiserfaring i 

refleksion- og analyseprocesser. Hiim og Hippe [24] fremhæver deltagernes tryghed på holdet, som 

betydningsfuld for lysten til at bidrage med praksiserfaringer og refleksioner i plenum. Jeg forventer 

denne tryghed er skabt, da holdet har været sammen igennem 2 ugers undervisning, hvorfor jeg som 

den fremmede anser det vigtigt i mødet med holdet, at jeg skaber en relation til dem og de en 

tryghed til mig som underviser [40].  

3.2 Rammefaktorer 

Mine refleksioner i relation til rammefaktorerne bliver beskrevet under overskrifterne; 

bekendtgørelsens rammer, institutionens rammer, de fysiske rammer og underviser som 

rammefaktor.  

3.2.1 Bekendtgørelsens – og studieordningens rammer 

Klinisk vejlederuddannelsen svarer til 1/6 diplomuddannelse med 10 ECTS point, er rettet specifikt 

mod vejledere på de sundhedsfaglige professionsuddannelser og rammesat af Bekendtgørelsen om 

Diplomuddannelser samt Studieordningen for Sundhedsfaglig diplomuddannelse [48]. Ved 

integrering af deltagernes praksiserfaringer tydeliggøres det tværfaglig i uddannelsen, som sigter på, 

at styrke og udvikle kliniske undervisning gennem videns-, færdigheds- og kompetenceudvikling hos 

deltagerene.  

3.2.2 Institutionen som rammefaktor 

På klinisk vejlederuddannelsen i EVU har der uden undtagelser været overvægt af deltagere indenfor 

sygeplejeprofessionen, hvilket kan tilskrives et begrænset behov for kliniske vejledere inden for 

andre sundhedsprofessioner i det lokale aftagerområde, da disse grunduddannelser ikke udbydes og 

således kun sporadisk har studerende i klinik på Bornholm. Andre moduler på diplomuddannelsen er 

udbudt af EVU i tæt samarbejde med aftagerområdet, men uden tilstrækkelig tilslutning, hvorfor 

disse moduler ikke har været oprettet. Ovenstående stiller udfordringer til EVU og underviserne ift. 

at opretholde tværfagligheden i vejlederuddannelsen, forringer videreuddannelsesmulighederne for 

de sundhedsprofessionelle på øen, samt giver begrænsede muligheder for faglig dialog og sparring 

om videreuddannelse af uddannede voksne. EVU ved BhSund havde i forbindelse med udbuddet og 
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gennemførsel af klinisk vejlederuddannelse en samarbejdsaftale med Metropol, der berettigede EVU 

til at kunne udbyde klinisk vejleder uddannelsen, som et modul på de sundhedsfaglige 

diplomuddannelser.  Men med driftsaftalen med UCC-H, har undervisere ved BhSund og EVU 

fremadrettet fået øget mulighed for at indgå i faglig dialog og sparring med undervisere i 

kursusafdelingen i UCC, der samtidig også er ansat i professionsuddannelsen i sygepleje, 

fysioterapeut - eller psykomotorik professionsuddannelserne, som udbydes i UCC-H.  

3.2.3 Fysiske rammer 

Et klasselokale og selvstudie områderne på BhSund danner de fysiske rammer for undervisningen, 

hvilket betyder, at deltagerne befinder sig i det samme læringsmiljø som de sygeplejestuderende gør 

i den teoretiske undervisning på uddannelsen. Deltagerne er blevet bekendt med 

biblioteksfaciliteterne, databaser og institutionens elektroniske kommunikationsplatform, som bl.a. 

indeholder diverse studieværktøjer. Jeg ser, at dette kan medvirke til et fælles grundlag for 

refleksioner på holdet ift. de studerendes læringsmuligheder og betydningen af læringsmiljøet, 

uanset om studerende befinder sig i klinik eller i teori. Klasselokalet indeholder de tekniske 

installationer og udstyr, der traditionelt er i et undervisningslokale, hvilket giver mig et handlerum ift. 

undervisningens indhold, didaktik og pædagogik. Institutionens placering med skov og strand 

indenfor 5 minutters gåafstand, giver mig yderligere en mulighed for i undervisningen, at indlægge 

elementer der kan imødekomme behov om bevægelse hos de normalt relativt mere aktive deltagere 

på holdet, for hvem længerevarende stillesiddende arbejde er uvant [39]. 

3.2.4 Underviser som rammefaktor 

Jeg bringer min kliniske erfaring, teoretiske kompetence samt et stort engageret i emnet 

læringsmiljø, med ind i rummet med deltagerne. Dette mener jeg vil gøre min formidling af indholdet 

og facilitering af læreprocesser i undervisningen både autentisk og levende, hvilket kan fremme 

deltagernes engagement og lyst til at ville lære [25,40,49]. Læringsmiljøet i klinikken udvikles samt 

kvalificeret i høj grad af de kliniske vejledere, og en hel del grundlægges i mødet med og relationen til 

de studerende, hvorfor jeg vil fokusere særligt på dette område af læringsmiljøet, samt 

eksemplificere med situationer fra klinikken, der kan understøtte transfer af viden fra en kontekst til 

en anden [25,32,40,50]. Deltagerne afslutter uddannelsen med en eksamensopgave, med en 

underviser som vejleder og eksaminator, hvilket øger det asymmetriske magtforhold mellem 

deltager og underviser, der altid vil være til stede [24,40]. At jeg ikke skal fungere som vejleder og 

eksaminator, mener jeg skaber en mere fri og tryg ramme for deltagerne, da de i min undervisning 

ikke risikerer en negativ forforståelse hos deres vejleder og eksaminator, ved at bidrage med positive 

såvel som negative praksiserfaringer og refleksioner i plenum.  
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3.3 Mål   

Styrkelse og udvikling af den kliniske undervisning skabes ved deltagernes opnåelse af læringsmålene 

formuleret som viden, færdigheder og kompetencer. Ved at deltagerne arbejder med lærings -, 

vejlednings - og didaktisk teori samt sætter dem i spil i forhold til praksiserfaringer, skal de bl.a. opnå 

forståelse for læringsmiljøets betydning for studerendes læreprocesser og kunne analysere, 

begrunde samt vurdere studerendes deltagerforudsætninger i forhold til vejledning ud fra et 

pædagogisk perspektiv [47,48]. Jeg mener, at deltagernes udviklingsorientering ift. læringsmiljø i 

klinisk undervisning, fremmes ved af deltagerne forholder sig kritiske til læringsmiljøet i klinik samt 

de læringsmuligheder og vejledningen de giver de studerende. Vejledere der vil styrke og medvirke 

til studerendes læring i klinikken, mener jeg, må skabe en god relation til den studerende og i 

vejledningen tage udgangspunkt i den studerendes læringsstile, som beskrevet af Felder og Soloman 

iflg. Sørensen [50]. Jeg ønsker derfor, at min undervisning skal medvirke til, at deltagerne opbygger 

et beredskab af handlekompetencer, således at de kan møde den enkelte studerende med respekt 

og anerkendelse, tilpasse deres vejledning og udnytte mulighederne for positivt, at udvikle 

læringsmiljøet i klinikken. Af studieordningen fremgår det, at uddannelsen tager udgangspunkt i 

deltagernes erfaringer, hvilket er en pædagogisk strategi i forbindelse med kompetenceorienteret 

undervisning, der er dominerende i postmoderne uddannelsespraksis [47,48,51]. Jeg har ud fra 

Blooms taksonomi, som beskrevet af Rienecker og Jørgensen [41], opstillet følgende læringsmål for 

hvad deltagerne skal udvikle: 

• Forståelse for hvad læringsmiljø er og kan rumme af muligheder i forhold til at virke 

fremmende eller begrænsende for studerendes læring. 

• Forståelse for mødets, kommunikationens, læringsstiles og deraf tilpasset vejlednings 

betydning i forhold til den enkelte studerendes mulighederne for læring i klinikken. 

• Evne til med teori at analysere, begrunde og kritisk vurdere det aktuelle læringsmiljø, deres 

vejlederpraksis og de muligheder dette giver den studerende for læring. 

3.4 Indhold og de studerendes lærerprocesser 

Forud for undervisningen var kapitlet ”Læringsmiljø, læringsrum og læringsstile” [50], fra bogen 

”Klinisk vejledning og pædagogisk kompetence” af Brøbecher og Mulbjerg, opgivet som pensum. 

Kursuslederen i EVU har i samarbejde med underviserne på uddannelsen valgt ovenstående som 

grundbog på klinisk vejlederuddannelsen, da det er den nyeste samlede udgivelse skrevet specifikt 

ift. klinisk uddannelse i sundhedsfaglige professionsuddannelser. I pensum gennemgås mødet 

mellem vejleder og studerende, modstand og barrierer for læring, lærerprocesser samt Felder og 

Solomans læringsstile. Dette kapitel er valgt for at styrke deltagernes teoretiske forståelse af emnet 
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læringsmiljø, således det i undervisningen bliver muligt at sætte teori overfor og på deres 

praksiserfaring, frem for at bruge tid på at gennemgå hvert område. Med afsæt i Illeris [25,49] var 

mine overvejelser til indholdet, at deltagerne ville trække på de ressourcer de havde forud, lære det 

der gav mening for dem og var drivkraft for dem. Jeg antog, at det ville fremme deltagernes 

lærerprocesser, at inddrage de forskellige perspektiver og teoretiske elementer i forhold til deres 

individuelle praksiserfaringer. I mødet præsenterede jeg mig med navn, professions- og klinisk 

vejledererfaring samt uddannelsesmæssige baggrund for, at kunne undervise i læringsmiljø i klinisk 

undervisning samt fremhævede, at jeg ikke skulle være vejleder og eksaminator ved eksamen. Jeg 

bad deltagerne præsentere sig for mig, jeg stillede et spørgsmål til hver af deltagernes præsentation 

umiddelbart derefter, således jeg i det første møde dannede grundlag for en positiv relation mellem 

deltagerne og mig. Deltagerne var aktive fra start og delagtiggjorde pga. mine spørgsmål måske 

detaljer ukendt for de øvrige deltagere [40]. Mit mål var at øge deltagernes tryghed i rummet, for 

derved at fremme deres lærerprocesser og herved opnåelse af mål [25,39,40,50]. Derefter blev 

projektoren tændt, således at jeg med et power point, der var tilgængeligt for deltagerne på den 

elektroniske kommunikationsplatform forud for undervisningen, med overskriften ”Læringsmiljø i 

klinisk undervisning”, spurgte til deltagernes forforståelse af dagens emne og hvad de gerne ville 

lære i dag. Svarene var overvejende ift. de fysiske aspekter af læringsmiljø, men deltagere ytrede stor 

nysgerrighed over for de bevidsthedsmæssige aspekter af læringsmiljø, de havde læst om i pensum, 

da det ikke var noget de til dagligt tænkte som en del af læringsmiljøet. Flere deltagere nævnte 

specifikke vejledningssituationer, de ønskede at kunne håndtere anderledes for at fremme 

studerendes læring, hvilket de udtrykte en forventning til at dagens undervisning ville kunne 

medvirke til. Deltagerne blev herved inddraget og bestemmende ift. hvordan teori kunne bringes i 

spil i undervisningen, da det ville fremme deres ansvarsfølelse og læring [25,39,40]. Efter en 

disposition for dagen var præsenteret, viste jeg en mindmap over områder af læringsmiljøet, som 

gennemgået i pensum, således genkendelige for deltagerne, og jeg fortalte deltageren en 

praksiserfaring, der kort fortalt beskrev læringsmiljøet i en afdeling og skitserede hvordan dette 

havde hæmmet læringen for en sygeplejerskestuderende, samtidig med at det havde været 

fremmende for læringen hos en anden sygeplejerskestuderende. Det beskrevne læringsmiljø var 

ufleksibelt samt på mange områder begrænset i forhold til læringsrum, og min vejledning var præget 

af usikkerhed i forhold til læreprocesser samt studerendes ansvarlighed i forhold til læring, hvilket i 

forhold til den ene studerende ikke var konstruktivt. Deltagerne blev derefter bedt om enkeltvis i 15 

minutter, at bruge mindmappen til kritisk refleksion over det beskrevne læringsmiljø, for på den 

måde at understøtte deltagernes forståelse for områderne og hvordan disse har indflydelse på 

læringsmiljøet. I den efterfølgende plenumanalyse var deltagerne meget aktive og med mange 
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spørgsmål ift. detaljer i praksiserfaringen, som deltagerne på eget initiativ, eller på min opfordring, 

teoretisk argumenterede for var væsentlige for analysen. Alle områder blev således gennemgået på 

et teoretisk vidensniveau, såvel som på et analyserende og reflekterende niveau i forhold til 

praksiserfaringen. Deltagernes akkomodative læring blev understøttet, og jeg mener at deltagere 

både fik udvidede og ændret deres respektive forforståelse af læringsmiljøets betydning for 

studerendes læring i klinik [25,43]. Jeg oplevede høj motivation og drivkraft hos deltagerne, der 

ifølge Illeris [25] og Mezirow [43] er en betingelse for, at aktive lærerprocesser kan finde sted, da det 

kræver meget energi hos den lærende at reflektere, samt være kritisk over for og ombygge de 

kognitive skemaer der danner forforståelsen). I Jarvis´ teori [33] om erfaringslære, beskrives ligeledes 

drivkraftens betydning for refleksion i lærerprocesser, foranlediget af en uoverensstemmelse mellem 

den hidtidige indlejrede viden og sekundære oplevelser, der sker i samspil med omgivelserne, som et 

kognitivt arbejde hos deltagere. Dernæst viste jeg et power point hvor en cirkel og to overskrifter 

udenfor cirklen visualiserede to forskellige pædagogiske tilgange, der kan ligge bagved 

læringsmiljøet, en positivistisk tilgang og deraf inspireret læringsmiljø, samt en humanistisk tilgang 

og deraf inspireret læringsmiljø. Begge tilgange var beskrevet i pensum og deltagerne bød ind i 

forhold til de respektive tilganges fokusering, hvorefter de nåede frem til en erkendelse af, at den 

positivistiske tilgang var dominerende i deres klinik. Der var bred enighed om, at det ville fremme de 

studerendes læring, hvis den humanistiske tilgang blev mere fremtrædende. Jeg delte holdet i 

makkerpar med deltagere fra forskellige sektorer, for at trække på tværfagligheden på holdet. 

Grupperne placerede sig forskellige steder på skolen eller tog en walk-and-talk, hvor de i 20 minutter 

drøftede og notere ned, hvor og hvordan tilgangene kom til udtryk i læringsmiljøet i deres klinik, 

samt i deres vejledning af studerende. Jeg gjorde deltagerne opmærksom på refleksionsøvelsen, hvor 

de havde reflekteret og analyseret sig frem til, at der er stor variation i forhold til hvilket læringsmiljø 

der virker understøttende og fremmende for den enkelte studerendes læring.  Min hensigt var, at 

makkerparrene i første omgang skulle turde beskrive noget de formentligt ville vurdere og 

klassificere som ”godt” eller ”dårligt” for studerendes læring, i forhold til både læringsmiljøet og 

deres egen vejledning. Jeg mente, det ville fremme deres mod og lyst til, at dele deres kritiske 

refleksioner og nye forforståelse af det kliniske læringsmiljø og egen vejledning efterfølgende i 

plenum [24,25]. Jeg pendlede mellem makkerparrene på skolen og oplevede stor aktivitet og 

engagement i øvelsen. Tilbage i klasselokalet spurgte jeg til, om øvelsen havde givet mening for dem, 

hvilket de bekræftede og tilføjede, at det var interessant og lærerigt at høre hvor forskelligt 

læringsmiljøet var og hvordan vejledning kunne tilrettelægges. Deltagerne delte deres refleksioner, 

således de kunne drage paralleller til egen klinik, hvorved transfer af viden fra en kontekst til en 

anden blev muliggjort. Jeg oplevede at samspillet mellem deltagerne var præget af stor respekt for 
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hinandens erfaringer og viden, alle deltagere var aktive i plenum, hvilket jeg tænker kan tilskrives, at 

den ”stille” deltager havde været makker først, for derefter også i plenum at turde bidrage [24]. 

Øvelsen lod til at have øget deltagernes drivkraft for at lære mere om emnet, da de efterlyste 

yderligere teoretisk input fra min side, i forhold til at kunne ændre på den virkelighed de havde fået 

en anden forståelse for gennem de foregående øvelser. Jeg valgte at præsentere dimensioner af 

læringsmiljøet i spændingsfeltet mellem uddannelse og arbejde, som beskrevet af Jørgensen [39]. Jeg 

gennemgik således ikke de forberedte power point med pædagogiske tilgange og læringsstile, da 

deltagernes viden om og forståelse for dette virkede opnået ift. målet for undervisningen [47,48]. 

Jørgensens teori [39] er relevant for deltagerne, da vejledning og studerendes læring i den kliniske 

del af uddannelsen foregår på en arbejdsplads der er præget af markedskræfter. Efter 

undervisningen lagde jeg kapitlet ”Læringsmiljø og samspillets læreprocesser” [39], hvor teorien 

gennemgås i dybden, ud til holdet på kommunikationsplatformen. Fleksibilitet i undervisningen 

fremhæves ift. at deltagerne synes undervisningen vigtigt, som afgørende for deres læring, især i 

forhold til voksne [24,25]. Da jeg vidste, at det kunne være for overvældende for nogle deltagere, og 

dermed en barriere for deres læring eller afstedkomme modstand hos deltagerne, og ende i ikke-

læring, valgte jeg at præcisere, at teorien lå uden for pensum, men at de kunne fordybe sig i teorien 

på eget initiativ [24,30]. Jeg brugte tavlen til løbende at skrive overskrifter og stikord fra teorien, da 

jeg ikke havde et power point forberedt, hvilket gjorde præsentation mindre flydende og med små 

ophold, da jeg ikke mestrer at tale og skrive samtidig. Jeg fremhævede teoriens professionsrelevans, 

meningsfuld og anvendelighed i forståelsen af læringsmiljø og muligheder for vejleding, ved at 

eksemplificere teorien med min praksiserfaring og med deltagernes bidrag i plenumrefleksionerne, 

for at facilitere transfer af viden [25,32]. Jeg oplevede, at de små ophold i præsentationen åbnede for 

input fra deltageren, dialog og samspil mellem deltagerne, de stillede spørgsmål til teorien, støttede 

hinanden i forståelsen af den og flere gange bidrog de med flere eksempler, der understøttede 

forståelsen, relevans og meningsfuldhed. Efterfølgende har jeg dog vurderet, at den supplerende 

litteratur kan vise sig at være formuleret på et for højt akademisk niveau ift. 

læringsforudsætningerne hos deltagerene uden bacheloruddannelse. Dermed risikerer litteraturen at 

blive afvist og deltagernes kompetencer til at bruge teorien i fremtidig analyse og refleksion er 

tvivlsomme. Fremadrettet vil jeg forberede et power point med gennemgang af teorien, med 

udvalgte tekststykker fra litteraturen, i fald jeg i situationen vurderer det meningsfuldt at bringe den 

ind i undervisningen, således deltagerne kan blive fortrolige med formuleringerne og niveauet, 

hvilket ændrer deres læringsforudsætninger. Næste læreproces blev sat i gang, ved at jeg opførte et 

lille erfaringsinspireret rollespil for deltagerne, som jeg introducerede til, ved at fortælle dem om 

intentionen med rollespillet. For at bevidstgøre dem om mødet og kommunikationen med den 
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studerende, som afgørende for relationen mellem dem, derved også fremmende eller hæmmende 

for studerendes læring, skulle de med teori fra pensum analysere og kritisk reflektere over egen 

kommunikation i læringsrummet og vejledningssituationen. Jeg overspillede bevidst i mit kropsprog i 

rollerne som studerende og vejleder, således det blev karikaturagtigt og tydeligvis morsomt at se på, 

da deltagerne grinede. Individuelt noterede de resultatet af deres analyse og refleksion over egen 

verbale og nonverbale kommunikation i stikord. Jeg var bevidst om at formidlingen risikerede, at 

blive opfattet som plat, hvormed det kunne blive afvist som meningsløst og således ikke understøtte 

en transformativ læreproces, men satsede på et følelsesmæssigt engagement og humorens 

fremmende effekt i forhold til læring [25,43,33]. Deltagerne delte deres stikord og refleksionen i 

plenum, hvorved kommunikationsteori og relationsteori fra Eide & Eide [40] kom i spil, og 

understøttede deltagerens læreproces. Deltagerne var igen ivrige, de reflekterede flere gange videre 

på en deltagers input, i forhold til teoretisk argumentation for både hvor, hvordan og hvorfor i 

relation til deres vejledning af studerende, hvorfor jeg vil vælge samme formidling næste gang. En 

forudsætning for at deltagerne kan overføre teoretisk viden til reel kompetence til håndtere 

kompleksiteten i klinisk undervisning og udvikle læringsmiljøet, samt styrke deres 

vejlederprofessionalitet, således den kliniske undervisning fremmer studerendes læring [25,32,48].  

Jeg afrundede dagen med overskriften ”Det gode læringsmiljø” på tavlen, hvor jeg noterede 

begreber eller sætninger, svarende til det deltagerne tilkendegav at havde lært. Dette for at 

visualisere deres viden om læringsmiljøets områder og dimensioner, betydningen deraf for den 

studerendes læreprocesser, og i forhold til deres mulighed for at tilrettelægge vejledning for, at 

understøtte den enkelte studerendes læreprocesser og læring. Mit bidrag var begreber fra 

læringsteorier deltagerne forud for min undervisning havde arbejdet med. Min begrundelse for at 

lave opsummeringen umiddelbart inden en mundtlig evaluering, var dels at deltagerne blev bevidste 

om deres læringsudbytte, men også at jeg havde et bredere grundlag for at vurdere hvorvidt 

deltagerne oplevede, at det teoretiske indhold forud for og i undervisningen havde været i et 

passende omfang, niveau og gav mening for dem som professionel. Desuden fik jeg indirekte i deres 

opsummering en evaluering om, hvorvidt både indhold og metoder havde forstyrret dem tilpas i 

forhold til deres kognitive skemaer og forforståelse for læringsmiljø. Jeg vurderer, at brug af tavlen til 

opsummeringen med deltagerne, frem for et power point lavet ud fra mine forventninger til deres 

læring, var optimal i forhold til at deltagerne var aktive frem for passive, samt at de selv satte ord på 

det lærte. Vigtigt i forhold til målene for undervisningen, var det desuden at deltagerne havde 

følelsen af at have tilegnet sig en teoretisk forståelse for læringsmiljøets muligheder og 

begrænsninger samt kompetence til at analysere på samt tilrettelægge et læringsmiljø, der kan 
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understøtte den enkelte studerende i deres læreprocesser. Herefter fulgte en mundtlig evaluering i 

plenum i forhold til valg af indhold, metoder og formidling. 

3.5 Vurderingen 

Det er den mundtlige evaluering i plenum umiddelbart efter undervisningen der ligger til grund for 

mine refleksioner og dette afsnit. Desuden skal det nævnes at deltageren deltog i en skriftlig 

evaluering ved afslutningen af uddannelsen, forestået af kursuslederen, i forhold til at kvalitetssikre 

uddannelsen fremadrettet. Deltagerne evaluerede, at indholdet havde givet god mening for dem, og 

de følte, at de var klogere på og mere bevidste omkring læringsmiljø og deres vejledning i forhold til 

studerendes forskellige måder at lære på. Pensum blev evalueret som passende i omfang og niveau, 

dette vil jeg derfor ikke ændre, hvorimod deltagerne af gode grunde ikke kunne evaluere på 

omfanget og niveauet af den supplerende litteratur, men flertallet ville læse det efterfølgende, da de 

mente, at teorien som jeg havde præsenteret den, var både forståelig, anvendelig og gav rigtig meget 

mening at fordybe sig i. Øvelserne med analyse og refleksion, evaluerede deltagerne som værende 

lærerige og spændende, og de mente at de havde fået en helt anden læring gennem øvelserne, end 

de havde fået hvis undervisningen havde været tilrettelagt som en forelæsning. De oplevede, at tiden 

havde fløjet af sted og at de gerne ville have brugt mere tid på at analysere og reflektere med 

teorierne. De følte at de nu havde en helt anden forforståelse for læringsmiljø og kunne være kritisk 

reflekterende på egen klinik. Deltagerne evaluerede, at mit rollespil i forhold til mødet og 

kommunikation havde ramt plet, da det havde fået dem til at se på dem selv, den studerende og 

læringsmiljøet generelt med andre øjne. De havde ikke været trætte, men mente at det var godt for 

deres motivation og drivkraft for læring, at jeg havde brugt humor i formidlingen, da det havde givet 

dem energi sidst på dagen. Deltagerne udtrykte at de nu kunne se hvor, hvad og hvorfor det kunne 

gå galt i både deres vejledning og for den studerendes læring, især i en travl hverdag med fokus på 

opgaveløsning i relation til plejen. De udtrykte iver og positiv indstilling i forhold til at kunne og ville 

returnere til klinik og målrettet tilrettelægge læringsmiljøet på en helt anden måde og ændre på i 

undervisningen i klinik, hvorfor jeg vurderer at de opstillede mål for undervisningen blev opnået.   
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Bilag 1 - Oversigt over uddannelser og ansættelser  
 

Uddannelser 

1999 Autorisation som sygeplejerske ved Bispebjerg Hospitals Sygeplejeskole under H:S 

Sygeplejerskeuddannelsen, København 

2002 Diplomeksamen i Sygepleje ved Danmarks Sygeplejehøjskole ved Aarhus Universitet, afdelingen 

i København 

2015 Master i Rehabilitering, med speciale i Professionelle Relationer ved Syddansk Universitet, 

Odense 

Ansættelser 

1999 – 2004 Ortopædkirurgisk afd. med infektionsspeciale M4, Bispebjerg Hospital, København 

2004 – 2008 Kirurgisk afd., ortopædkirurgisk afsnit A.1.2, Bornholms Centralsygehus, Bornholms 

Regionskommune 

2008 – 2011 Døgnplejen Bornholm, Bornholms Regionskommune 

2011 – 2013 Underviser i fuldtidsvikariat som underviser i sygeplejerskeuddannelsen ved Bornholms 

Sundheds- og Sygeplejeskole, Bornholm 

2013 -           Fastansat i adjunktstilling som underviser i sygeplejerskeuddannelsen ved Bornholms 

Sundheds- og Sygeplejeskole, Bornholm 
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Bilag 2 - Adjunktplan for Lotte Myler 
 

Adjunktperiodens udløb 

Adjunktperioden løber fra 1/4 2013 til og med 31/3 2017, med forventet aflevering af 

lektoranmodning ultimo august 2016.  

Uddannelse under adjunktperioden 

2013 - 2015 Master i Rehabilitering, med speciale i Professionelle Relationer ved Syddansk 
Universitet, Odense 

Planlagte og gennemførte undervisningsforløb på grunduddannelsen 

Forår 2013  

Modul 1: Patientbegreb over tid, Patientologi, Anatomi/Fysiologi 

Modul 2: Sygepleje efter metoden problembaseret læring, Anatomi/Fysiologi 

Modul 3: Sygepleje efter metoden problembaseret læring, Anatomi/Fysiologi, Ernæring 

Modul 6: Undervisning der integrerer Sygepleje og Folkesundhedsvidenskab 

Modul 10: Sygepleje 

Efterår 2013 

Modul 1: Patientbegreb over tid, Patientologi, Anatomi/Fysiologi 

Modul 2: Sygepleje efter metoden problembaseret læring, Anatomi/Fysiologi 

Modul 3: Sygepleje efter metoden problembaseret læring, Anatomi/Fysiologi, Ernæring 

Modul 10: Sygepleje 

Forår 2014 

Modul 1: Patientbegreb over tid, Patientologi, Anatomi/Fysiologi 

Modul 2: Sygepleje efter metoden problembaseret læring, Anatomi/Fysiologi 

Modul 3: Sygepleje efter metoden problembaseret læring, Anatomi/Fysiologi, Ernæring 

Modul 6: Undervisning der integrerer Sygepleje og Folkesundhedsvidenskab 

Modul 10: Undervisning der integrerer Sygepleje, Sygdomslære og Farmakologi 

Efterår 2014 

Modul 1: Patientbegreb over tid, Patientologi, Anatomi/Fysiologi 

Modul 2: Sygepleje efter metoden problembaseret læring, Anatomi/Fysiologi 

Modul 3: Anatomi/Fysiologi, Ernæring 

Modul 5: Jura 

Modul 6: Undervisning der integrerer Sygepleje og Folkesundhedsvidenskab 

Modul 10: Undervisning der integrerer Sygepleje, Sygdomslære og Farmakologi 
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Forår 2015 

Modul 1: Patientbegreb over tid, Patientologi, Anatomi/Fysiologi 

Modul 2: Sygepleje efter metoden problembaseret læring, Anatomi/Fysiologi 

Modul 3: Anatomi/Fysiologi, Ernæring 

Modul 5: Jura 

Modul 6: Undervisning der integrerer Sygepleje og Folkesundhedsvidenskab 

Modul 10: Undervisning der integrerer Sygepleje, Sygdomslære og Farmakologi 

Efterår 2015 

Modul 1: Introduktion til studiet, Patientbegreb over tid, Patientologi, Anatomi/Fysiologi 

Modul 2: Sygepleje efter metoden problembaseret læring, Anatomi/Fysiologi 

Modul 3: Sygepleje efter metoden problembaseret læring, Anatomi/Fysiologi, Ernæring 

Modul 5: Jura 

Modul 6: Undervisning der integrerer Sygepleje og Folkesundhedsvidenskab 

Modul 10: Undervisning der integrerer Sygepleje, Sygdomslære og Farmakologi 

Forår 2016 

Modul 1: Patientbegreb over tid, Patientologi, Anatomi/Fysiologi 

Modul 2: Anatomi/Fysiologi 

Modul 3: Sygepleje efter metoden problembaseret læring, Anatomi/Fysiologi, Ernæring 

Modul 5: Jura 

Modul 6: Undervisning der integrerer Sygepleje og Folkesundhedsvidenskab 

Modul 10: Undervisning der integrerer Sygepleje, Sygdomslære og Farmakologi 

Efterår 2016 

Semester 1: Patientologi, Jura, undervisning der integrerer Sygepleje, Sygdomslære og Farmakologi  

Modul 3: Sygepleje, Anatomi/Fysiologi, Ernæring 

Modul 5: Jura 

Modul 6: Undervisning der integrerer Sygepleje og Folkesundhedsvidenskab 

Modul 10: Undervisning der integrerer Sygepleje, Sygdomslære og Farmakologi 

Forår 2017 

Semester 1: Patientologi, Jura, undervisning der integrerer Sygepleje, Sygdomslære og Farmakologi 

Semester 2: Anatomi/Fysiologi, undervisning der integrerer Sygepleje, Sygdomslære, Farmakologi, 

Ernæring 

Modul 5: Jura 

Modul 6: Undervisning der integrerer Sygepleje og Folkesundhedsvidenskab 

Modul 10: Undervisning der integrerer Sygepleje, Sygdomslære og Farmakologi 
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Ansvarlig for moduler 

Ansvarlig for modul 2 forår 2013 til og med efterår 2014 

Ansvarlig for modul 3 siden forår 2015  

Ansvarlig for modul 6 siden forår 2013 

Ansvarlig for semester 5 siden efterår 2016 

Vejleder, eksaminator- og censorfunktioner 

Vejleder og eksaminator ved ekstern prøve modul 3 

Vejleder og eksaminator ved ekstern prøve modul 14 – Bachelor 

Eksaminator ved intern prøve modul 1 

Eksaminator ved intern prøve modul 2 

Eksaminator ved intern prøve semester 1 

Censor ved intern prøve modul 1 

Censor ved klinisk prøve modul 4 

Censor ved intern prøve modul 6 

Censor ved klinisk prøve modul 11 

Censor ved klinisk prøve modul 12 

Censor ved klinisk prøve semester 2 

Planlagt og udført undervisning ved efter– og videreuddannelsen 

Efteråret 2014 Sundhedsfaglig diplom, klinisk vejleder modul. Undervist i lærings- og studiemiljø. 

Efteråret 2016 Sundhedsfaglig diplom, klinisk vejleder modul. Undervise i lærings- og studiemiljø 

Andre afsluttede og planlagte undervisningsopgaver 

Siden foråret 2013 Afholdt anatomisk studiecafe for studerende forår og efterår, med dissektion af 
grise hjerter, lunger og nyrer. 

Andre opgaver 

Mentorfunktion for ca. 16 studerende. 

Tillidsrepræsentant for medlemmer af DSR i sygeplejerskeuddannelsen siden august 2015. 

Igangværende udviklingsopgaver 

Efteråret 2013 - Projekt vedr. elektroniske modulevalueringer, afsluttet pga. driftsoverenskomst 
indgået med Sygeplejerskeuddannelsen UCC Hillerød og deraf implementering af UCC Hillerøds 
modulevalueringer. 

Efterår 2015 - I samarbejde med repræsentanter i UCC Hillerød udarbejdelse af semesterbeskrivelser 
for den reviderede sygeplejerskeuddannelse.  

Efteråret 2016 – Udvikle undervisning ift. revideret sygeplejerskeuddannelse 
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Deltagelse i kurser og lign. aktiviteter 

Forår 2013  Klinisk Sygeplejekonference ”Den aktive patient – en sygeplejefaglig udfordring”, Arne 
Viktor Nielsen, Mari Holen m.fl.  Rigshospitalet København. 

Temadag ”Pædagogisk og didaktiske overvejelser i sygeplejerskeuddannelsen” 
Metropol, København. 

Konference ”Digital Trivsel – fokus i pædagogisk arbejde”, Søren Schultz Hansen, 
Kristian Lund m.fl., Generator, Odense. 

Efterår 2013 Rehabiliteringsseminar ”Målsætning i rehabilitering”, Per Revstedt, Charlotte Delmar 
m.fl.,  SDU, Odense. 

Efterår 2014  Temadag ”Læring og kompetencebegrebet” ved Knud Illeris, EVU ved Bornholms 
Sundheds – og Sygeplejeskole, Bornholm. 

Rehabilitation Seminar  ”Disability – A human condition. Research and practice based 
approaches”, Jerome E. Bickenbach, Inge Bonfils m.fl. SDU, Odense. 

Forår 2015 Udviklingsværksted 2 ”Kvalitet i Sygeplejerskeuddannelsen – den kliniske del”, DST, 
kreds Syddanmark, Fredericia. 

Efterår 2015  Naturvidenskabeligt netværksmøde, Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole, 
Bornholm. 

Nationale Rehabiliteringskonference ”Rehabilitering skaber vi sammen”, 
Rehabiliteringsforum Danmark og Marselisborgcentret, Nyborg Strand. 

Kickoff kongres vedr. den nye sygeplejerskeuddannelse, Rektorforsamlingen, Odense. 

Forår 2016  Deltaget i modul 1, 3 og 4 i UCC´s lektorkvalificeringsforløb. 

 Kursus ”Sexologi – Forfra og bagfra” ved Inger Bugger, SLS - Bornholm.  

 Videnscafé ”Rehabiliterende Sygepleje”, DSR, Kreds Hovedstaden. 

Konference ”Har du tænkt over didaktikken, når du arbejder med cases i 
undervisningen”, UCC Hillerød. 

Naturvidenskabeligt netværksmøde, VIA, UCC Holstebro. 
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Bilag 3 – Modul 6 skema 
 

 

 

 

 

 



41 
 

Bilag 4 – Autorisation som Sygeplejerske 

 

 

 

Bilag 5 – Eksamensbevis for sygeplejerskeuddannelsen  
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Bilag 6 – Eksamensbevis for Diplomeksamen i Sygepleje 
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Bilag 7 – Eksamensbevis for Master i Rehabilitering med speciale i 

professionelle relationer 
 

 

 


