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1.Formål 
 

”Samlet set tydeliggør lovgrundlaget, at forskning og udvikling på 

professionshøjskolerne i sidste ende skal bidrage til at kvalificere professionernes 

opgavevaretagelse på arbejdsmarkedet.” (Tobias Høygaard Lindeberg 2018)1 

 

Ovenstående citat fra Københavns Professionshøjskoles forskningschef giver et billede af, hvilken 

væsentlig opgave professionshøjskolerne er blevet pålagt og har påtaget sig i det danske 

velfærdssamfund. Højskolerne skal tilse, at de uddannelser de tilrettelægger for de studerende 

kvalificerer professionernes opgavevaretagelse. I denne litteraturoversigt er fokus ikke på om dette 

ønske realiserer sig i de velfærdsinstitutioner, hvor professionerne arbejder. Formålet er derimod 

at blive klogere på, hvordan forskningen på professionshøjskolerne har bidraget til at skabe 

sammenhæng mellem professionsuddannelser (pædagog, - sygeplejerske, - og 

læreruddannelsen) og professioner i årene 2008-2018. Litteraturoversigten er baseret på 

forsknings- og udviklingstekster inddateret i UC Viden, der har undersøgt, hvordan der i 

uddannelserne arbejdes med den didaktiske udfordring at skabe sammenhæng mellem 

uddannelse og den professionspraksis, der møder dimittenderne.   

 

2.Læseguide 
Litteraturoversigten er bygget op som følger   

 Et baggrundsafsnit, der beskriver, hvad der førte til at denne litteraturoversigt blev realiseret  

 Det didaktiske spørgsmål, der søges besvaret gennem analyserne af udvalgte tekster   

 En beskrivelse af ”UC- Viden”   

 En beskrivelse af, hvordan vi forstår begrebet narrativ litteraturoversigt 

 En beskrivelse af den valgte søgestrategi 

 De tre professionsuddannelsers enkelte narrativer (analyserne der førte til narrativerne er 

placeret i bilag)  

 Det samlede narrativ over alle tre bachelor uddannelser  

 En efterrefleksion over, hvordan beskrivelserne af tilrettelæggelsen af 

professionsuddannelserne kan forstås i et didaktisk perspektiv 

 En kort konklusion hvor nye spørgsmål rejses   

     3.Baggrund  
I 2018 arbejdede to af forfatterne (Bendixen & Weinreich) af denne narrative litteraturoversigt på 

en projektbeskrivelse med titlen: ”Professionsdidaktik for velfærdsprofessionerne”. I 

projektbeskrivelsen var fokus, som i denne litteraturoversigt, på professionsuddannelserne til 

pædagog, lærer, sygeplejerske. Udgangspunktet for projektbeskrivelsen var at blive klogere på, 

                                                             
1 Tobias Høygaard Lindeberg (2019) Betydningen af professionernes værdiskabelse for forskning og udvikling 

 Tema: Professionshøjskoler i 10 år, Tidsskrift for professionsstudier 26 (62-71) 
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hvordan man i de tre uddannelser tilrettelagde undervisningen, så den bedst muligt skabte 

sammenhæng mellem studiet og den praksis dimittenderne skulle ud i. Begrundelsen for 

interessen var både, at en del studerende forlader studierne uden at færdiggøre deres uddannelse 

og at udsagn fra dimittender efterlader indtrykket af, at det er svært for studerende og 

nyuddannede at transformere deres studiebaserede faglighed over i en levende praksis. 

At uddanne til en fremtid, som er ukendt, har altid været uddannelserne akilleshæl. For hvad er det 

professionerne skal uddannes til? Hvordan tilrettelægger man i det hele taget uddannelser, der 

skal ruste studerende til, at kunne transformere det de har lært på uddannelsen, til nye 

sammenhænge. Nye sammenhænge der byder på mange nye udfordringer og problemstillinger, 

og hvor man fra organisationernes side forventer, at de fra første dag som nyuddannede, kan finde 

på kreative løsninger, der både er organisatorisk og menneskeligt holdbare (Jensen 2018).2 

I gennem de seneste 20 år har velfærdsinstitutionerne, her defineret som sundhedsvæsenets 

institutioner, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud, været igennem mange og store strukturelle 

samt indholdsmæssige omlægninger. Mange af disse forandringsprocesser er iværksat på 

baggrund af politiske reformer, hvis overordnede formål har været at trimme den offentlige sektor 

gennem øget styring, effektivisering, standardisering, og digitalisering. Målet har været at de 

statslige økonomiske ressourcer til at drive velfærdsinstitutionerne om ikke mindskes så i hvert fald 

ikke øges (Greve 2012, Weinreich 2016, Pedersen 2011, 2018)3 

Professionshøjskolernes dimittender kommer i dag ud i en ”trimmet” offentlig sektor på godt og 

ondt. En sektor der arbejder med at implementere mange politiske reformer, dagsordener og 

politiske mål, der kontinuerligt dukker op (Regeringsgrundlag 2012, 2015, Det Nationale 

Reformprogram 2014, Folkeskolereformen 2014, Stærk dagtilbud 2017, Nationale mål for sundhed 

2017, Sammenhængsreform 2017)4. Reformer og tiltag der ofte har sat sine spor i 

professionsuddannelserne bekendtgørelser og studieordninger. 

                                                             
2 Jensen, C. J. (2018). Nyuddannede sygeplejerskers møde med realiteterne på medicinsk afsnit i reformerede 

sygehuse- en institutionel etnografisk undersøgelse. Ph.d. afhandling , Roskilde: Roskilde Universitet. 

3 Greve, C. (2012). Reform analyse. København: Jurist- og Økonomiforbundets forlag. 

  Pedersen, O. K. (2011). Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels forlag. 

  Pedersen, O. K. (2018). Reaktionernes tid. København: Informations forlag. 

  Weinreich, E. (2016). Professionernes arbejde med ny velfærd. I P. J. Hassing, Supervison i et organisatorisk 
perspektiv. Viborg: Dansk psykologisk forlag. 

 
4 Børne- og Socialministeriet. Aftale om "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”, aftaletekst 09062017 

https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-dagtilbud-staerke-dagtilbud-alle-boern-skal-med-i-
faellesskabet/ Lokaliseret 15122018 

Fakta om folkeskolereformen. KL https://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_62379/cf_202/Klik_her_for_at_l-

se_fakta_om_folkeskolereformen.PDF/ hentet 02032019 

Nationale mål for sundhed https://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-
%20Publikationer_i_pdf/2018/Nationale-maal-sept-2018/Nationale-maal-sept-2018.pdf / hentet 02032019 

Danmark i arbejde, Udfordringer for dansk økonomi 2020 (Regeringen 2012). 

Danmarks nationale reformprogram 2014 (Regeringen 2014) 

Sammen for fremtiden, Regeringsgrundlag juni 2015 (Regeringen 2015) 

Sammenhængsreform, Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor Finansministeriet 2017) 

https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-dagtilbud-staerke-dagtilbud-alle-boern-skal-med-i-faellesskabet/
https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-dagtilbud-staerke-dagtilbud-alle-boern-skal-med-i-faellesskabet/
https://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_62379/cf_202/Klik_her_for_at_l-se_fakta_om_folkeskolereformen.PDF/%20hentet%2002032019
https://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_62379/cf_202/Klik_her_for_at_l-se_fakta_om_folkeskolereformen.PDF/%20hentet%2002032019
https://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Nationale-maal-sept-2018/Nationale-maal-sept-2018.pdf%20/%20hentet%2002032019
https://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Nationale-maal-sept-2018/Nationale-maal-sept-2018.pdf%20/%20hentet%2002032019
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Der er således mange interessenter og mange forventninger til uddannelsernes opgaveløsning og 

virkning for velfærdsstaten. Med afsæt i denne forståelse fandt vi, at der var god grund til at se 

nærmere på, hvilke didaktiske principper, der lægges til grund for tre professionsbachelor-

uddannelsers5 bestræbelser på at professionsrette uddannelserne midt i en reformtid, der 

kontinuerligt byder på nye udfordringer.  

Vi lagde således op til et projekt, som fokuserer på modsætninger og dilemmaer mellem på den 

ene side de krav og forventninger, som velfærdsinstitutionerne stiller til dimittender, og på den 

anden side professionsuddannelsernes bestræbelser på, at indfri de bekendtgørelsesmæssige 

kompetencemål. Vi forventede, at projektets resultater kunne bidrage til konstruktive drøftelser 

både mellem professionshøjskolernes ledere og undervisere og i partnerskaberne mellem 

professionshøjskolerne og velfærdsinstitutionerne.  

Og så blev UCC og Metropol fusioneret og projektet blev i den forbindelse skrinlagt indtil KP´s 

strategi for forskning kom på plads.  

I ventetiden blev vi opmærksomme på, at uddannelsesledere og dekaner fra KP var interesserede 

i at blive orienteret om hvilken viden om tilrettelæggelsen af professionsuddannelserne, der 

allerede var tilgængelig i Professionshøjskolerne UC Videns portal. Dette ønske fandt vi både 

interessant og relevant i forhold til den projektbeskrivelse, vi havde udarbejdet. Det resulterede i, at 

vi påbegyndte en udarbejdelse af denne narrative litteraturoversigt, hvor vi stiller følgende 

spørgsmål.   

4. Arbejdsspørgsmål                                                        
”Hvordan arbejder 3 udvalgte professionsuddannelser med at skabe sammenhæng mellem 

uddannelsens indhold og forventninger til dimittendernes professionskompetencer?”  

5. UC Viden som inddateringsportal                                                                                                                                                            
Vi har i litteratursøgningen anvendt den nationale UC Viden portal ud fra den forudsætning, at 

sektorens relevante FoU aktiviteter i den pågældende periode er inddateret i portalen. I dette afsnit 

redegør vi kort for baggrunden for oprettelsen af UC Viden, og vi peger på, at der kan være 

forskellige procedurer for, hvordan de enkelte professionshøjskoler har valideret og kategoriseret 

de inddaterede forsknings- og udviklingstekster, vi har arbejdet med. UC Viden blev etableret af 

danske professionshøjskoler i en bestræbelse på at synliggøre professionshøjskolernes forskning, 

udviklingsarbejde og innovation. Visionen for den fælles nationale portal var, ”… at UC Viden 

portalen skal udgøre et nyt og troværdigt bud på, hvordan professionsrettet forskning og udvikling 

kan tænkes, gennemføres og tages i anvendelse.”  6, og ambitionen med portalen var ”… at give 

aftagere, ansatte og studerende adgang til professions- og erhvervsrettet viden, som kan bidrage 

                                                             
Sammenhængsreformen, Mere frihed tillid og tryghed (Finansministeriet september 2018) 

Sammen med borgeren, en helhedsorienteret indsats (Finansministeriet oktober 2018)  

 
5 Projektet fokuserer på de tre største professionsbacheloruddannelser i Danmark: Pædagoguddannelsen, 

Læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen.  

6 Professionshøjskolernes Rektorkollegium (udateret notat): Kvalitetsramme for UC Viden (side 1). 
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til håndtering af nogle af velfærdssamfundets centrale udfordringer.”7 

UC Viden portalerne blev gradvist taget i anvendelse af de danske professionshøjskoler fra 2010 

og en fælles national portal blev lanceret den 21. februar 2013. Portalerne bygger på inddateringer 

fra medarbejdere i de danske professionshøjskoler i forskningsregistreringssystemet PURE. 

Professionshøjskolernes kvalitetsudvalg etablerede en forsknings- og udviklings-baseline 2013 (jf. 

fodnote 6) med 7 kriterier for godkendelse af FoU inddateringer på den nationale portal: 4 

klassiske kriterier (pålidelighed, konsistens, gyldighed og originalitet) samt tre ’modus 2’ kriterier 

(relevans, robusthed og innovation).                                                                                                                                                                             

Med professionshøjskolernes forpligtelse til at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede 

forsknings- og udviklingsaktiviteter blev opmærksomheden på inddateringer af FoU aktiviteter 

skærpet, og UC Viden indgår nu som central kilde til sektorens vidensregnskab, herunder 

indberetning til Danmarks Statistik. En omfattende evaluering af UC Viden i 20158 viste, at der for 

de ansatte ved professionshøjskolernes var en del vanskeligheder forbundet med at inddatere 

deres produkter i PURE systemets oprettede kategorier, og at der også var forskellige procedurer 

og forståelser på de enkelte professionshøjskoler for, hvordan baseline 2013 blev anvendt ved 

vurdering af inddaterede produkter. 

Det er vores indtryk, at de enkelte professionshøjskoler fortsat ikke anvender helt identiske 

fortolkninger og praksisser med hensyn til validering af de FoU-tekster, professionshøjskolernes 

vidensmedarbejdere inddaterer i UC Viden. 

Vi kunne have anvendt andre kilder end UC Viden til vores litteraturoversigt, hvor fx primær 

forskning fra danske og nordiske universiteter var medtaget. Vi har imidlertid valgt at fastholde UC 

Viden som grundlag for litteratursøgningen, således at det alene er professionshøjskolesektorens 

egne udviklings- og forskningsaktiviteter, der er repræsenteret herunder også sektorens FoU 

aktiviteter, der er foretaget i samarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioner.  

6. En narrativ litteraturoversigt - et narrativt review 
Et narrativt review er en søgning og fremstilling af fund inden for en udvalgt tematik. ’Narrativt’ 

anvendes her i betydningen at skabe en sammenhængende fremstilling af et givent fænomen 

inden for en afgrænset tidshorisont; at beskrive et fænomens beskaffenhed gennem en 

sammenhængende story-line i indhold. Der indsamles systematisk og efter transparente kriterier 

en mængde forskningslitteratur. Dernæst opdeles disse studier efter temaer eller enslydende 

beskrivelser med det formål at producere en sammenhængende og generel beskrivelse af det 

fænomen, der studeres.  

Vi ønsker således at give en beskrivelse af de forsknings,og udviklingsaktiviteter, som har 

undersøgt ”Hvordan der i 3 udvalgte professionsuddannelser arbejdes med at skabe 

sammenhæng mellem uddannelsens indhold og forventninger til dimittendernes 

professionskompetencer?” og som fornuværende er inddateret i UC Viden. 

                                                             
7 Danske Professionshøjskoler (2015): Evalueringsrapport UC Viden portalerne (side 1). 
8 Danske Professionshøjskoler (2015): Evalueringsrapport UC Viden portalerne.  
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Litteraturoversigten/reviewet har til hensigt både at fortælle hvad vi ved, samtidigt med at den 

lægger op til drøftelser om, hvad har vi brug for at vide mere om.   

Formelle spørgsmål som narrative litteraturoversigter kan besvare: 

1. Hvilke tendenser og hovedtræk viser forskningen på området? 

2. Hvad er de vigtigste teorier, begreber og ideer der præsenteres?  

3. Hvad er oprindelsen til og definitionen på den problemstilling som forskningen søger at 

afdække? 

4. Hvordan er viden på området struktureret og organiseret? 

5. Hvilke spørgsmål har forskningen rejst og hvad er de vigtigste svar? 

6. Hvordan har undersøgelserne bidraget til ny viden og forståelse? 

7. Hvordan har skiftende politiske dagsordner påvirket forskningen og modtagelsen (og 

opfattelsen) af denne (Hart, 1998)9? 

Af denne liste fremgår det, at der gennem besvarelse af spørgsmålene kan fremstå en tidslinje 

eller udviklingshistorie. Et narrativ behøver dog ikke og er langtfra altid sammenhængende ’i sig 

selv.’ Det er sjældent at oversigten afdækker en kronologi eller en logik, der har ligget gemt og 

som venter på at blive gravet frem. Vi søger således ikke efter lovmæssigheder, men derimod efter 

efter mønstre og regelmæssigheder,som ikke afdækker en dybde struktur- hverken af verden eller  

af bevidstheden- men som alene er knyttet til teksten (Czarniawska, 241) 

Den sammenhæng i resultaterne, som en besvarelse af spørgsmålene i oversigten giver skabes af 

de stillede spørgsmål, dvs. revieweren fremstiller sammenhænge mellem adskilte fænomener 

(tekster) som reviewerne mener giver mening i forhold til det eller de spørgsmål, der er stillet til 

teksterne (Hart, 1998). I tilfældet her udarbejdes en narrativ litteraturoversigt, der skal give svar på 

både formelle og indholdsrelaterede spørgsmål til eksisterende viden inden for området. (Hart, 

1998 

6.1.Hvad spørges der til  
Undersøgelsen spørger ind til, hvad forsknings - og udviklingstekster inddateret i UC Viden kan 

fortælle om, hvordan der i 3 udvalgte professionsuddannelser arbejdes med at skabe 

sammenhæng mellem uddannelsens indhold og forventningerne til dimittendernes 

professionskompetencer. 

Denne litteraturoversigt dækker perioden fra 2008 til 2018, hvor tendenser fra søgningerne 

aflæses, og der udarbejdes tre narrativer ud fra det, litteraturen viser på området.  

7. Søgestrategi- analysestrategi 

Der er søgt i professionshøjskolernes database UC Viden. Generelt kan det oplyses at gruppen 

har haft udfordringer i søgeprocessen, idet den til tider blev vanskeliggjort af uklar terminologi og 

tekniske problemer med databasens søgefunktioner. 

 

 

                                                             
9 Hart, C. 1998. Doing a Litterature Review. Releasing the Social Science Research Imagination. SAGE. .13.18 
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 Undersøgelsesspørgsmålet indeholder begreber som ’professionsuddannelser’ og 

’professionskompetencer’.   

 Under litteratursøgningen er der søgt bredt og inkluderende på de nævnte begreber. Der 

var efterfølgende behov for flere præciserende søgninger ud fra nye søgeord, der 

indskrænkede søgefeltet og dermed ekskluderede antallet af ’træffere’ eller tekster.  

 Der blev således søgt efter analoge eller beslægtede søgeord. Fx forekommer 

’kompetencer’ sjældent i litteraturen før ca. 2011, hvorfor der indtil 2011 blev søgt på 

’kvalifikationer’. 

 Desuden prioriterede vi søgninger efter kombinationer af søgeord ud fra Boolean-

regelsættet ’and’, ’or’ og ’not.’  

 For at sikre, at så mange relevante tekster som muligt blev inkluderet, blev der foretaget en 

sidste søgning i UC Viden, hvor søgeordene var  

Profession”and”uddannelse”and”pædagog, Profession”and”uddannelse”and”lærer, 

Profession”and”uddannelse”and” sygeplejerske 

Efter søgningen blev teksternes resumeer og konklusioner læst, og klassificeret efter genrer. Vi 

brugte 3 genrer:  

1. Forskningslitteratur, der er fagfællebedømt. 

2. Litteratur der er baseret på erfaringer fra klinik og praktik (fx cases). 

3. Reviews og evalueringer.  

De udvalgte tekster fra de tre uddannelser blev analyseret hver for sig med afsæt i følgende 

overordnede spørgsmål:  

 Hvilke temaer og hovedtræk viser der sig i teksterne – i relation til uddannelses-

bekendtgørelser, professionsforståelser, vidensformer og didaktiske tiltag? 

 Hvordan er viden i teksterne fremkommet og hvordan er denne viden omsat i relation til 

uddannelse og didaktiske tiltag? 

 Hvilke spørgsmål har de analyserede tekster rejst og hvad er de vigtigste svar? 

 Hvordan har FoU teksterne bidraget til ny viden og forståelse? 

 Hvordan har tilgangen og holdningen til området øget vores viden og forståelse? 

 

Analysen af samtlige tekster er således styret af de fem tematiske spørgsmål med det formål 1) at 

skabe en kort form for genfortælling af teksterne, 2) skabe en kondensering af den viden om 

uddannelse og didaktik der er produceret i artiklerne, 3) at tydeliggøre de spørgsmål og svar der 

fremskrives i teksterne. Hver besvarelse afsluttes med en sammenskrivning (første syntese), der 

er det første afsæt til den enkelte uddannelses narrativ. Efter tematisering og sammenskrivning, er 

der udarbejdet et narrativ for hver uddannelse. Et narrativ hvor forfatterne i koncentreret form 

fremstiller de udfordringer, der er arbejdet med på uddannelserne.  

Gruppen har afholdt 14 møder påbegyndt 27.9.2018.  Alle møderne har været præget af drøftelser 

af deltagernes udfordringer med læsning og analyse af tekster og som tiden er gået drøftelser af, 

hvor der ses ligheder og forskelle i de tre professioners didaktiske arbejde .Fremstilling af de 

endelige analyser er sket under kontinuerlige drøftelser. Søren Buhl Hornskov Videreuddannelses 

leder Københavns Professionshøjskole har været gruppens sparringspartner under hele forløbet  
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8. Præsentation af tekster, analyser og narrativer af de enkelte 
uddannelser (se bilag for analyse og første syntese) 

 

Analyserne af de tre uddannelsers tekster, viste at der var store forskelle i, hvordan man inden for 

de enkelte uddannelser havde arbejdet med udviklings, - og forskningsprojekter og ikke mindst, 

hvordan de var blevet beskrevet. På denne baggrund er der en vis variation i fremstillingen af de 

tre uddannelsers analyser.     

8.1.1.Pædagoguddannelsen. Præsentation af tekster (forfatter: Carsten Bendixen) 
 

Søgningen på FoU tekster, der vedrører sammenhænge mellem pædagoguddannelse og 

pædagogprofession, resulterede i 133 tekster, hvoraf 16 var relevante ud fra vores kriterier. Af 

disse 16 er der medtaget to tekster, hvor vi ikke kan afgøre, hvorvidt de overholder kriteriet om 

peer-review. Tekster der er medtaget fra tidsskrifter indgår i UC Videns publikationsliste samt i BFI 

listerne for serier og forlag. 

 

Tekst 1. Bille. T. et. al. (2017) Dannelsen af det pædagogiske blik i et livshistorisk perspektiv.  FPPU. Vol. 1. 

No. 1., 2017.  

Tekst 2. Alexandra, E., Bille, T. & Jespersen, E. (2016). Rigtige pædagoger – person og profession. UC 

Viden 1.1.2016 — 1.12.2016. Udviklingsprojekt/ Innovation.  

Tekst 3. Tuft, K., Schou, L. R. & Pilgaard, M. (2013). Refleksioner over forskrifter for god pædagogik. Fase 

1. Aarhus Universitet og UC VIA.  

Tekst 4. Pilgaard, M., Jørgensen, H.H. & Tuft, K. (2015). Forskrifter for god pædagogik. UC Viden 1.3.2012 

30.7.2015. Forskning. 4a Jørgensen. H. H. og Pilgaard (2017) Forskrifter for god pædagogik og studerende 

som medforfattere. UC Viden 2017. Bidrag til rapport VIA UC.  

Tekst 5. Nielsen, B. L. et al. (2017). Praksisforankrede og samskabende professionsbachelorprojekter.  

UC Viden 1.1.2016 — 31.12.2017. Forskning.  

Tekst 6. Andersen, E. M., Diekmann, L. & Anderson-Ingstrup, J. (2016) Pædagogstuderende på 

ældrecenter i Vendsyssel. UC Viden 0.1.2016 — 31.12.2016. Forskning / national.  

Tekst 7. Ludvigsen, M. (2012). Rapport om Pædagoguddannelsen som trainee i Horsens. Februar 2012. 

Udviklingsprojekt/ Innovation.  

Tekst 8. Johansen, T. Brinkmann, K. S. & Nielsen, D. L. (2016). Professionelle samtaler. UC Viden 

31.1.2014 - 31.5.2016. Udviklingsprojekt/ Innovation.  

Tekst 9. Pilgaard, M., Brandt, E. Z. & Rasmussen, J, E. (2016). Den digitale pædagoguddannelse. UC VIA. 

UC Viden 4.2016. (Peer-reviewed?).  

Tekst 10. Klausen, B., Lybæk-Hansen, E., Domino, K. & Møller, B. (2014). Samskabelse i forpligtende 

samarbejder med praksis – frivilligt socialt arbejde som ”det tredje læringsrum”. UC VIA, UC Viden 

24.01.2013 – 31.12.2014. Udviklingsprojekt (peer-reviewed?).  

Tekst 11. Næsby, T. (2016). Refleksiv praksislæring og refleksiv metodologi. Hvordan ser vi, at den 

pædagogstuderende reflekterer? CEPRA-Striben, (20), 42-51.  
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Tekst 12. Routhuizen, J. J., Togsved, L. et al (2013). Hvordan uddannes Pædagoger? Perspektiver fra et 

forskningsprojekt. Videncenter for socialpædagogik og socialt arbejde, VIAUC, 2013.  

Tekst 13. Andersen, R. & Krab, J. (2011). Professionsbachelorisering – en undersøgelse af 

pædagoguddannelsens kvalificering til arbejdet. Resumé af forskningsprojekt, UCSjælland. UC Viden 

01.01.2010 – 13.11.2011.  

Tekst 14. Pedersen, P. M & Jensen, E. S. (2015). Lærerens og pædagogens kompetencer. KVAN, Årg. 35, 

nr. 102, 2015.  

Tekst 15. Kruiff, M. D. & Hald, M. (2017). Pædagogen som guide i nye læringsrum. Unge Pædagoger 2017. 

Årg. 78, nr. 4. s. 14-20.  

Tekst 16. Hansen, M. A. et al (2010). Forandringens vinde blæser: pædagoger udfordres.  Social Kritik: 

tidsskrift for social analyse & debat 2010. Årg. 22 nr. 124 S. 74-94.   

 

8.1.2. Hvilke temaer og hovedtræk viser der sig i teksterne – i relation til 
uddannelses-bekendtgørelser, professionsforståelser, vidensformer og didaktiske 

tiltag? 
Forsknings- og udviklingsteksterne viser, at i pædagoguddannelsen har forholdet mellem den 

studerende, uddannelsen og professionen været i fokus og med professionsfeltets forandring (nye 

krav og perspektiver i det pædagogiske arbejdsfelt) som kontekst. Uddannelsen er optaget af at 

håndtere de forandringer, der sker i professionen i relation til uddannelsespolitiske og 

organisatoriske ændringer i perioden fra år 2000 og frem. Professionsbachelor-uddannelsen i 

2001, uddannelsesreformen i 2006 og University College uddannelsen i 2008 er centrale i denne 

sammenhæng.  

FoU-teksterne er overordnet set optaget af at undersøge, hvordan uddannelsen forbereder de 

pædagogstuderende bedst muligt til at håndtere de voksende og omfattende professionskrav, 

samtidig med at professionen fortsat skal være i stand til at udfordre velfærdssamfundets 

forventninger til ’person-professionerne’. Dels er der en interesse for at undersøge hvilke nye 

samarbejdsmuligheder og nye professionskompetencer, der tegner der sig på baggrund af nye 

læreplaner i daginstitutioner, integrationsproblematikker, folkeskolereformens behov for inklusion, 

understøttende undervisning, ’tidlig’ opmærksomhed på børns læring mm.  

I de analyserede tekster anvendes udelukkende kvalitative forskningsmetoder, oftest med 

anvendelse af flere dataindsamlingsmetoder i det enkelte projekt. Der anvendes et bredt register af 

empirisk datamateriale: Feltnoter, fokusgruppeinterviews, videooptagelser, observationer, tekster 

og dokumenter, spørgeskemaer (der ikke behandles statistisk) m.fl. 

 

I forhold til det omfattende forskningsarbejde, der har været udført med udgangspunkt i forskellige 

kvalitative teori- metode- og analysetilgange, kan man efterlyse forskningsdesign, der (også) 

anvender kvantitative dataindsamlingsmetoder, fx i forhold til at indhente data om dimittenders og 

aftageres vurdering af de uddannelsesprogrammer i pædagoguddannelsen, der har været 

forskningsunderstøttet netop med henblik på at styrke sammenhænge mellem uddannelsen og 

professionen for de studerende. Man kunne fx spørge: hvilke resultater er der opnået set ud fra 
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dimittenders, brugeres og et bredt samfundsmæssigt perspektiv, og hvordan og på hvilke måder 

har de været meningsgivende? 

8.1.3. Hvilke svar giver teksterne på, hvordan sammenhæng mellem uddannelse og 
profession kan styrkes? 
Analyserede tekster fra tre større forskningssatsninger, henholdsvis UC Sjælland (nu Absalon), UC 

Nordjylland og UC VIA, viser, at forskningens problemfelt fokuserer på undervisningens indhold og 

tilrettelæggelse, herunder forholdet mellem de studerendes uddannelsesforløb i relationen mellem 

uddannelse og profession/praktik:  

 

1) På UCSj har en samlet årgang studerende været inddraget i det narrative biografiske 

forskningsprojekt ’Rigtige Pædagoger’. Tilgangen ”forudsætter en uddannelseskultur, som tager på 

sig, at studerendes motivation til at søge ind på uddannelsen i høj grad må forstås som et 

eksistentielt livsprojekt samt et uddannelsesmiljø, som understøtter studerendes personlige 

udvikling på pædagoguddannelsen” (citat fra UC Viden, vores understregning). 

 

2) På VIA har forskerne i forskningsprojektet ’Forskrifter for god pædagogik’ som er en del af 

forskningsprogrammet ’Forskning og profession’ i tilknytning til de studerendes praktikker, 

inddraget de studerende som medforskere og dermed dels givet dem mulighed for at bidrage til 

metodeudvikling inden for professionsforskningen og til udvikling af nye læringsrum i uddannelsen. 

Projektet har som begrundet udgangspunkt, at pædagoguddannelsen, ”fra den i 2001 blev til en 

professionsbacheloruddannelse, har bevæget sig i en mere akademisk retning, flere undervisere 

har erhvervet forskerkvalifikationer, hvorved behov og mulighed for at skabe forskningstilknyttede 

øverum er blevet aktuelle” (tekst 4). Intentionen er at skabe nye veje til at udvikle og forbedre 

forbindelserne mellem teori og praksis. 

 

3) På UCN er forskningsprojektet ’Refleksiv praksislæring’ en del af en institutionsdidaktik på 

UCN’s bacheloruddannelser med en fælles læringstilgang, hvor undervisningen organiseres ud fra 

tre former for rum: et læringsrum, et inspirationsrum og et udviklingsrum. 

Forskningsprojektet på pædagoguddannelsen har til hensigt dels at konceptualisere begrebet 

refleksiv læring og dels at undersøge, hvordan det kan iagttages i pædagoguddannelsen, og 

hvordan man i uddannelsen kan evaluere, at den studerende udvikler en sådan refleksiv 

kompetence. Gennem evaluering af undervisningen på pædagoguddannelsen kommer det (”ideelt 

set”) til udtryk, hvorvidt undervisningen tilrettelægges således, at den studerendes refleksive 

kompetence er ’synlig’ eller ej. 

 

Analyserede tekster fra en række mindre forskningsprojekter (tekst 5,6,7 og 10) viser generelt, at 

der er en interesse for at involvere de pædagogstuderende i forskningen, dels ved at studerende 

indsamler empiri og dels ved, at de bidrager som informanter fra praktikforløb. Bachelorprojektet 

ses som én blandt flere veje hertil (tekst 5). Det er i disse projekter ikke tydeligt, hvordan resultater 

fra forskningen generelt influerer på uddannelsesstedets tilrettelæggelse af uddannelsen og dens 

muligheder for andre end de studerende, der aktuelt har været inddraget i projekterne. 

En anden gruppe af de mindre forskningsprojekter (tekst 8,9,14 og 15) har undersøgt de 

studerendes kompetenceudvikling med udgangspunkt i professionens behov for herigennem at 

udvikle og ændre moduler og studieforløb. Der er her fx fokus på at give de pædagogstuderende 

kompetencer til at indgå i samarbejdsrelationer i indskolingen, arbejde innovativt med børns brug 
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af digitale platforme i daginstitutioner, være i stand til at føre ’professionelle samtaler’ mm., som en 

del af det pædagogiske arbejde. 

8.1.4. Hvordan har FoU teksterne bidraget til ny viden og forståelse?  
Overordnet set tegner de analyserede tekster et billede af en uddannelse og profession, der 

rummer forskellige udviklingsmuligheder gennem samarbejds- og samskabelse, nye 

ledelsesformer, specialiseringer og ændrede praksisformer. Men det er ikke en profession, der 

eksplicit definerer sig selv som en profession. Der er tale om et omfattende professionsfelt, hvor de 

professionelle skal forholde sig til de dilemmaer, der opstår mellem effektiviseringskrav, nye former 

for dokumentation og evaluering over for behovet for at have mulighed for at ’gøre en forskel’ i 

relationsarbejdet. 

De analyserede tekster peger på, at den del af FoU-aktiviteterne på professionshøjskolerne, der 

har beskæftiget sig med sammenhænge mellem pædagoguddannelsen og profession, typisk har 

to tilgange til sammenhængsspørgsmålet: a) en tematisk holistisk, hvor de studerendes egne             

(livs-)erfaringer, deres refleksioner og kritiske sans er i fokus, b) en tematisk reduktionistisk hvor 

nye professionskrav efterspørger og åbner for specifikke faglige kompetencer. På denne baggrund 

er det oplagt at spørge til, i hvilken udstrækning disse to tilgange vil kunne kombineres i en 

professionsdidaktisk tænkning? Man vil dermed på godt og ondt forholde sig til velkendte 

dilemmaer i professionsbacheloruddannelserne, så som fagtrængsel, overflade- versus dybde, 

læring versus dannelse, pædagogik versus kompetence og kvalifikation, evidence versus why 

’what works’ wont work in educational research, mm. De analyserede forskningstekster i denne 

oversigt viser, at der ikke er nogen entydig opskrift på en modsætningsfri forskningsbaseret 

pædagog-bacheloruddannelse. Ingen af forskningsteksterne har peget på at reducere de 

pædagogstuderendes læreprocesser til at kun omfatte enten konkret professionsudøvelse eller 

personlig udvikling og dannelse, men har derimod peget på et ’både og’, der samtidig også peger i 

mange forskellige retninger. Spørgsmål som hvilke resultater, der har vist sig og hvilken mening 

forskellige forskningsbaserede uddannelsestiltag har haft for dimittender, brugere og aftagende 

samfund er ikke fuldt ud besvaret. 

De analyserede FoU tekster vedr. pædagoguddannelsen har forventeligt nok ikke vist nogle enkle 

didaktiske løsninger på de udfordringer, der knytter sig til sammenhængsproblematikker mellem 

uddannelse og profession, men de omtalte tre større forskningsinitiativer har vist, at der er en 

stærk optagethed af at have de pædagogstuderendes erfaringer, refleksioner, lære- og 

dannelsesprocesser medinddraget som forskningens genstandsfelt.  

8.2.1 Læreruddannelsen: Præsentation af tekster (Jens Christian Jakobsen)  
I analysen indgår 14 tekster ud af 53 fra perioden. De er nummereret fra 1 til 14, og det drejer sig 

om flg. tekster: 

Tekst 1: Brok, L.S. (2010): Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne - En 
udredning af aktuelle igangværende forsøg og tiltag i fire professionsbacheloruddannelser (Arbejdspapir 2)  
 

Tekst 2: Michelsen,C. m.fl. (2008): Science and Mathematics Teachers of the Future, INTERACÇÕES n, pp. 

97-112  

Tekst 3: Nielsen,B.L. (2008): Læreruddannelse, naturfag og PCK, MONA, 8, pp. 75-78 (kommentar) 

Tekst 4: Rasmussen,J. m.fl. (2010): Komparativt studium af indholdet i læreruddannelser i Canada, 

Danmark, Finland og Singapore. Rapport til den danske regering 
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Tekst 5: Johansen,M.B. (2015): Fall of the public teacher – discourse of intimacy and the teaching 
profession in Denmark, Research Papers in Education, 30:5, 523-545  

Tekst 6: Madsen, P.H.  (2016): Kompetencer – i skole og uddannelse, Studier i læreruddannelse og -
profession, 1, 1, pp. 75-100 

Tekst 7: Christensen, A.S. (2016): Konsekvenser af kompetencer – belyst ud fra samfundsfagdidaktikken - 
Om forholdet mellem dannelse, kompetencer og ’magtfuld viden, CURSIV, 19, s. 191-204 

Tekst 8: Nielsen,B.L., m.fl. (2017): ”Kompetenceløft i undervisningsfagene” - sætter det sig spor i skolens 
praksis? Studier i læreruddannelse og - profession, 2(2), 6-33.  

Tekst 9: Mølgaard,D.M., m.fl. (2017): En metasyntese af vejledning i læreruddannelsen i Norden. Studier I 
Læreruddannelse Og -Profession, 2(2), 62-83.  
Tekst 10: Pasgaard, N. J. (2015). Kompetencer eller kundskaber. Nyt Dansk Udsyn, (11) 

Tekst 11: Sillasen,M.K.., m.fl. (2017): Engineering – svaret på naturfagenes udfordringer? MONA, 2, s. 64-
82 

Tekst 12: Mikkelsen,S.S. m.fl. (2008): Evaluering og social sortering – om vurderingskriteriernes hierarki i 

skolen, Ceprastriben, 3, s. 60-69 

Tekst 13: Christiansen,S.S. (2010): Transfer, koblinger, teori og praksis, Danske Professionshøjskoler, s. 1-
14 

Tekst 14: Nielsen,B.L. (2010?): Enrolling Novice Teachers in continual Professional Development (Cerme 

template/KU) 

 

8.2.2 Hvilke tendenser og hovedtræk viser forskningen på området? 
Forskningen viser i hovedtræk, at der har været en optagethed af sproget i uddannelsen. Det 

gælder især spørgsmålet om læreruddannelsen overhovedet har udviklet – eller kan udvikle - et 

fagsprog. Artiklerne er præget af at læreruddannelsen i perioden afskaffede klassiske 

læreruddannelsesfag som psykologi og almen didaktik.  

Alligevel eller måske netop fordi fag omformes eller afskaffes er det påfaldende, så lidt der 

argumenteres for nødvendigheden af at ’have et fagsprog’ i en periode, hvor der blev gennemført 

en gennemgribende modulisering af uddannelsen. Jeg bemærker at diskussionen af sproget 

(anvendelse, funktion, progression) i uddannelsen ikke længere forekommer som under 

forberedelse af tidligere reformer af læreruddannelsen. Der er heller ingen forskning i effekter af 

uddannelsesmoduliseringen. Sprog opfattes i denne periode som professionssprog, dvs et sprog 

der udvikles over tid i professionen og ikke som et begreb knyttet til et fags sprog og vokabular 

tilegnet på klassisk vis gennem uddannelsen.  

En anden opmærksomhed over for sproget viser sig i artikler, der ser på de diskurser, der ’styrer’ 

uddannelsen og udvikling af særlige lærer-identiteter og -personligheder. Andre artikler søger at 

give et svar på, hvordan de studerende hele tiden kan være på højde med kravene fra profession 

og praksis. Svaret er efteruddannelse af lærerne, især gennem kurser i metodeudvikling, men 

også ved at inddrage færdiguddannede lærere i FoU. For efteruddannelsens vedkommende er der 

både forslag om kortere kurser (i bl.a. evaluering) og længere kurser, fx en egentlig 

masteruddannelse. Især er naturfagsdidaktikken levende som forskerparadigme igennem hele 

perioden. 
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8.2.3. Hvordan er viden i artiklerne fremkommet og hvordan er denne viden omsat i 
forhold til uddannelse og didaktiske tiltag? 
Karakteristisk for perioden er at kompetencer og kompetencebegrebet er genstand for mange 

overvejelser og diskussioner. Viden og vidensformer er omdiskuterede i uddannelsesforskningen, 

men er til gengæld ikke særlig markant i FoU i læreruddannelsen. Læring er et begreb, som 

forskningen (og lærerne) er usikre på, og som der bruges meget spalteplads på at diskutere og 

udfolde i forskellige perspektiver. Efter- og videreuddannelse nævnes som middel, der kan modgå 

uvidenhed på området.  

Mange artikler er politiserende og er kritiske overfor såkaldte ’styringsparadigmer’ især de neo-

liberale, der dominerer diskurserne i uddannelsesverdenen. Løsningen på de mange indbyggede 

modsætninger i uddannelserne er nye uddannelser, udvikling af fagdidaktikker og især af 

tværfaglige didaktikker henover naturfagene i grundskolen. Perioden er i det hele taget domineret 

af målstyring, effektivitet og evalueringer samt import og afprøvning af teknologier og programmer 

især fra den engelsksprogede verden. Brugt rigtigt det rigtige sted er programmer kost-effektive og 

kan skabe en ensartethed, der gør præstationer (og elever) lette at bedømme og administrere. 

Man kan måske sige, at i perioden opgives FoU i pædagogik (skolepædagogik) til fordel for 

målstyrings-didaktik i undervisningen.  

Omfanget af periodens forsøgsvirksomhed (FoU) på skoler er lavt, med mindre skolerne deltager i 

fondsstøttede eller større udviklingsprojekter. Praksis opdages igen, men ikke som 

reformpædagogik: Den empiriske forskning i skole og læreruddannelse begynder så småt at vise 

sig i teksterne. Sideløbende hermed stiger interessen for class-room management, der dækker et 

meget stort område som fx kurser i vejledning, coaching, mentalisering og mindfulness m.v. og her 

er relationer og relationsopbygning et tema i FoU i skole- og læreruddannelse. 

 

8.2.4. Hvilke spørgsmål har forskningen rejst og hvad er de vigtigste svar? 
Det stærke fokus på praksis betydning for læring og kompetenceudvikling sker samtidig med en 

nedgang i periodens teoretiske FoU-bidrag, som tiden før årtusindskiftet havde rigeligt af. Det 

fremgår også, at forskning i både teoriudvikling og praksis er uhyre sjælden, og at man enten 

forsker i det ene eller det andet felt. Et kuriosum er at John Hattie er bemærkelsesværdigt lidt 

omtalt.  

Praksis-feltet er præget af interesse for logbøger og for værdien af refleksioner over mangt og 

meget. I et mere abstrakt perspektiv ses også en interesse i videnskredsløb og i diskussioner af 

begrebet læring. Læring er både et svar og et spørgsmål, og det er uafklaret i den kritiske del af 

forskningen, om uddannelser og især læreruddannelsen har brug for et begreb som læring, når 

refleksioner over viden, færdigheder – og kompetencer i læringsmålhierarkier optager det meste tid 

i lærerens planlægning af undervisningen.  

Adskillelsen mellem teoretisk forskning og forskning i praksis kan have medvirket til, at der kun er 

få eksempler på forskning i hvordan man kan få glæde af andres erfaringer. God praksis findes 

derude. På den anden side teoretiseres der meget, og mange artikler og lærebøger er præget af 

filosofiske overvejelser, mange metaforer og mange analogislutninger. Men der er også lærebøger 

i aktionsforskning og integrationsmetoder og naturfagsdidaktik.   

8.2.5 Hvordan har FoU teksterne bidraget til ny viden og forståelse? 
En teoretisk FoU i professionskompetencer er næsten ikke-eksisterende. Forskningen fokuserer 

på situationer, deltagelsesformer, didaktiske afprøvninger, eksempler og cases, men uden 
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koblinger til relevante teoretiske begrundelser. En stor del af FoU handler om, at mere 

erfaringsbaseret viden skal inddrages i undervisning og forskning. Det er ikke i sig selv mærkeligt. 

Mere uforklaret er det, at underviserne på læreruddannelsen ikke i højere grad bruges som 

informanter om en praksis, som det sjældent er forskerne forundt at få adgang til. Der skal samles 

op på praksis- og på teori-FoU så forskningsresultaterne mere hensigtsmæssigt kan op- og 

nedskaleres. Det falder desuden i øjnene at læreruddannelsen og lærerprofessionen ikke udnytter 

og inddrager organisatorisk læring i højere grad, end det er tilfældet.  

  



 

17 

 

8.3 Sygeplejerskeuddannelsen (Elvi Weinreich) 
De udvalgte tekster udgør et mange-facetteret kludetæppe. På trods af stor forskellighed og 

mange mikro-projekter kan det alligevel udledes at underviserne på sygeplejerskeuddannelsen er 

meget optaget af at få teori og praksis i uddannelsen til at hænge sammen. Denne 

opmærksomhed, viser sig i dette materiale, som mange forsøg på at bringe ”patienten ind i 

rummet” og i alle tre læringsrum, både det teoretiske, den kliniske praksis og ikke mindst i det 

tredje læringsrum, der anvendes for at skabe autentiske settings i teoriundervisningen. Alle tiltag 

med det overordnede formål, at skabe en større sammenhæng mellem uddannelsens indhold af 

teori og den kliniske praksis, der fremskrives som kompleks og kalder på sygeplejerskens 

handletvang. Det skal her fremhæves, at det, der synes at være undervisernes fokus i alle tre 

læringsrum, er de studerendes relation til patienterne og kommunikation med patienten samt deres 

refleksive kompetence. Det er ikke den praktiske håndtering af faget sygeplejen der er i centrum 

for øvelserne, det er kommunikationen og ikke mindst den efterfølgende refleksion.  

Underviserne i uddannelsen udviser et stort ønske om at viderebringe resultaterne af deres 

udviklingsprojekter. Der er i flere tilfælde ikke tale om forskningsbaserede tekster, men i stedet om 

mindre udviklingsprojekter. Vi har dog valgt at inddrage dem, med det formål at vise, at der 

arbejdes flittigt inden for dette område.  

I de analyserede tekster anvendes udelukkende kvalitative forskningsmetoder, oftest med 

anvendelse af flere dataindsamlingsmetoder i det enkelte projekt. Der anvendes et bredt register af 

empirisk datamateriale: Feltnoter, fokusgruppeinterviews, videooptagelser, observationer, tekster 

og dokumenter, spørgeskemaer (der ikke behandles statistisk) m.fl. 

Der er ingen af teksterne der beskriver om og i givet fald hvordan de mange tiltag i uddannelsen 

viser sig som resultater i praksis.  

8.3.1. Præsentation af tekster  
I analysen indgår 24 tekster fra perioden ”2008-2018”. De er udvalgt ud fra 107 tekster                                 

(projektbeskrivelser). De er nummeret fra 1-24 som følger: 

Tekst 1.Kristensen, H.K. & Bruun, P. & Pedersen, S.W. (2015). Videnskredsløb skal styrke 

sundhedsprofessionelles kompetencer i Sygeplejersken 2015 ,10 

Tekst 2. Skaaning, D. & Baumgarten, M. & Sharp- Johansen, M. L. & Panknin, A. (2015). Akademisk tilgang 

i klinisk praksis i Uddannelsesnyt 2015,1 

Tekst 3. Jensen, C Juul (2015). Et eksempel på en sociodramatisk kommunikationsøvelse i palliativ pleje,  

Uddannelsesnyt 2015,1. 

Tekst 4. Syse, M. D. & Schultz C. A.(2013). Sygeplejerske som velfærdsudvikler- kan sommerskoler være et 

bud på skabelsen af en ”developer- identity” i Uddannelsesnyt 2013,4 

Tekst 5.  Møller, E. & Lovring, I. & Mortensen, R. &, Frederiksen, K. Delestilling giver mulighed for at sikre 

sammenhæng mellem teori og praksis i sygeplejerskeuddannelsen, Uddannelsesnyt årgang 2013,4 

Tekst 6. Aagaard, L. Røge. & Koustrup, P. (2013). Erfaringer med Journal Club på modul 12, I 

Uddannelsesnyt 2013,4 

Tekst 7. Sørensen, E. E. (2014). Tværfagligt samarbejde – en udfordring og en fordring i klinisk sygepleje. 

Klinisk sygepleje nr. 03. 2014 

Tekst 8. Larsen, B. H. & Bak, K. T.& Christensen, E. B.& Gregersen, T. & Lyngsø, A. (2010).                                                

Et sygeplejeliv mellem omsorgsrationalitet og teknisk rationalitet . Social kritik 2010 124,4 
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Tekst 9. Christensen, E.B. & Larsen, B. H. (2010). Sygeplejerskeuddannelsens historie. Social kritik 2010 nr. 

124, 

Tekst 10. Lyngsøe, A. & Larsen, L. S. (2010). Fra oplevelse til læring: Udvikling af en model der kan bringe 

kliniske oplevelser ind i undervisning Uddannelsesnyt 21,4 

Tekst 11. Larsen, N.S. (2010). Manualer og reproduktion af viden i sygeplejerskers kliniske viden,  

Gjallerhorn 2010 nr.12  

Tekst 12. Larsen, N. S. (2010) Mikrosociologiske studier af sygeplejerskers arbejde i hospitaler og 

sundhedscenter – refleksioner over perspektiv og metode, Akademiske sygeplejersker 2010,2 

Tekst 13. Tingleff, E. B. & Rossen,C. B. & Buus, N.(2010). En kvalitativ metasyntese af psykiatriske 

sygeplejerskers oplevelser af transitionen fra at være studerende til at være nyuddannet, Vård i Norden 1/ 

2010 Publ. NO.1.  

Tekst 14. Laursen (2007) Empati i sygeplejen 2007 – Afdeling for sygeplejevidenskab. 2007. 

Tekst 15. Madsen, K. H. & Winther, B. (2008). Sygepleje som fag og profession.                           

Uddannelsesnyt Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker 2008,4.  

Tekst 16. Holmberg, M. & Stisen, B.K. & Grau, S.M. & Nielsen, K. (2018) When are nursing students on 

clinical placements ready to expand their learning repertoire. Hvornår er sygeplejestuderende i den kliniske 

praksis klar til at udvide deres læringsrepertoire?  Journal of Nursing Education and Pratice 2018 vol. 8,6. 

Tekst 17. Dau, S. (2018). Professionen- dømmekraft og klinisk beslutningstagning i klinisk lederskab 

FADL`S forlag 2018 

Tekst 18. Nielsen, H & Sørensen, D. (2016). At uddanne til kompetencer inden for ældreomsorg 

Uddannelsesnyt nr. 3 27 årgang 2016,3  

Tekst 19. Borchorst, D. S.& Sillesen, A. & Sommer, F.M. & Heilesen, S. (2016) Digitalisering af ældre 

menneskers hverdag- et anliggende for frivillige? Gerontologi årgang 32 maj 2016 nr.1 

Tekst 20. Helsø, H. (2016).  Læringsfyldte laboratorier og psykiatrisk sygepleje, Uddannelsesnyt 2016,3 

Tekst 21. Nielsen K. & Olesen A. M. (2006). Den nyuddannede sygeplejerskes kompetenceprofil CVU Vita 

sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro 

Tekst 22.  Jensen, Carsten Juul (2014). Hvordan gør vi tingene her? - et Michael Eraut- inspireret fokus på 

sygeplejerskestuderendes første kliniske undervisningsforløb i Klinisk sygepleje 2014, 3 

Tekst 23. Frederiksen, J. (2009). Konstruktionen af en moderne sygeplejerske, Klinisk sygepleje nr.1 2009  

Tekst 24.Lorentzen, Vibeke & Poulsen, K.B. (2011). Om at stimulere sygeplejestuderendes 

udviklingsberedskab- refleksioner og erfaringer. Klinisk sygepleje 2011,1   

 

8.3.2 Hvilke temaer og hovedtræk viser der sig i teksterne – i relation til uddannelses-

bekendtgørelser, professionsforståelser, vidensformer og didaktiske tiltag? 
Det er ganske få tekster der dukker op i søgningen fra årene 2007-2009. Disse tekster viser de 

didaktiske overvejelser der arbejdes med i uddannelserne efter indførelsen af 

professionsbacheloruddannelsen. Der sættes i flertallet af teksterne fokus på spørgsmålet om, 

hvad bachelorniveauet skal/ bør gøre både i relation til uddannelsernes faglige indhold, herunder 

anvendelse af begreber i sygeplejen og i forventningerne til sygeplejerskernes kompetencer i 

praksis (teksterne 14,15,21). Én tekst afviger ved at analysere to dominerende idealforestillinger af 

sygeplejen. Forfatteren argumenterer for, at det er disse to forestillinger den filosofiske 

omsorgssygepleje og den professionsorienterede administrative sygepleje, der hersker i dag og at 
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det er problematisk at uddannelsen danner til den filosofiske omsorgssygepleje og praksis kalder 

på den professionsorienterede administrative sygepleje (tekst 23). 

Teksterne fra perioden 2010-2013 er præget af stor mangfoldighed og kan placeres i tre 

kategorier. Den første indeholder forskningsprojekter, hvor empirien hentes fra klinikken og hvor 

forskeren undersøger, hvad effektiviseringskrav og nye standardiserede arbejdsgange gør ved 

sygeplejerskens funktion og råderum (teksterne 11,12,). Samt en enkelt metaanalyse hvor 

forskerne ”øver” sig i at arbejde med metasyntese inden for kvalitativ forskning med fokus på 

psykiatriske sygeplejerskers håndtering af egen transition fra studerende til at være psykiatrisk 

sygeplejerske (tekst 13). Den anden kategori sætter overvejende fokus på, hvordan man bedst 

muligt får skabt samspil mellem uddannelsernes teoretiske læringsrum og det kliniske læringsrum 

(de didaktiske overvejelser). Artiklerne beskriver eksperimenter der spænder vidt (teksterne 

4,6,5,10).  Det ses således tydeligt i denne kategori af tekster, at underviserne på mange måder 

forsøger sig frem med at understøtte den studerendes transformation fra klinikkens oplevelser til 

teoretisk refleksion og omvendt. I den sidste kategori er det den historiske tilgang til sygeplejen, 

der er i fokus med det formål at vise fagets udvikling og i særdeleshed fremhæve det brud, der 

skete ved Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje i 2001. Her gik 

sygeplejen fra at være et mesterlære-fag til et akademisk fag, men med fortsatte forventninger fra 

praksis om at man også er uddannet til sygeplejens håndværk under sin akademiske uddannelse 

(tekst 8,9). Sidste tekst der skal fremhæves er et forskningsprojekt, der inddrager de studerende 

aktivt i projektet for på denne måde at arbejde målrettet for at understøtte de studerendes 

forståelse for forskning og udviklingskompetencen (24).  

Teksterne fra 2014-2018 er i høj grad præget af en interesse i og bekymring for, hvordan 

sygeplejen, i et moderniseret sundhedsvæsen med mange ældre, kan bevare fagets traditionelle 

omsorgslogik. Temaet angribes på mange forskellige måder. Et eksempel er et forsøg på, ud fra 

2016 bekendtgørelsen, at fremstille hvordan professionens kliniske beslutning og faglige 

dømmekraft kan forstås og realiserer sig. Det forfatteren fremhæver i sin beskrivelse, er 

udfordringen ved om uddannelsen reelt kan skabe sygeplejersker, der kan leve op til de mange 

forventninger til hendes viden, erfaring og handlekompetence, der ligger indlejret i 

bekendtgørelsens tekst. Kompetencer der fremstår som forudsætningen for, at sygeplejersken kan 

træffe kvalificerede kliniske beslutninger (tekst17). I forlængelse heraf fremhæves hvor væsentligt 

det er at træne de studerende til at arbejde bevidst med det videnskredsløb, der ligger indlejret i 

faget. Argumentet er, at de herigennem opnår kompetence til at forholde sig kritisk-reflekterende til 

de evidensbaserede løsningsforslag, der kontinuerligt dukker op i sundhedsvæsenet (1). Andre 

artikler søger at klarlægge, hvilke udfordringer der er, når de studerende skal lære i den kliniske 

praksis, såvel personlige som normative og hierarkiske (tekst 16,24). Enkelte artikler fokuserer på 

udfordringer i mødet mellem en øget ældrebefolkning med multible og kroniske sygdomme og 

sygeplejen. Der argumenteres i artiklen for at vægtlægge dette tema i langt højere grad i 

uddannelsen og det fremhæves, at der er brug for nye didaktiske overvejelser over hvordan dette 

gøres bedst muligt for at fremme sygeplejerskernes engagement i at varetage de opgaver og 

udfordringer der er forbundet med ældreplejen (tekst 18). 

8.3.4. Hvilke svar giver teksterne på, hvordan sammenhænge mellem uddannelse og 
profession kan styrkes? 
Der er et flertal af teksterne, der rejser spørgsmålet, om hvordan man tilrettelægger en 

undervisning, der understøtter de studerendes refleksive metakognitive kompetence. 
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Begrundelsen for dette fokus er et ønske om at den sygeplejestuderende under sit studie nærmest 

opnår en kropslig kompetence til kontinuerligt at reflektere egen praksis og organisationens 

praksis. Svarene retter sig i høj grad mod at etablere forskellige former for et 3. læringsrum. Det 

tænkes som en form for eksperimentelt laboratorium, hvor de studerende gennem forskellige 

rollespil eller iscenesatte eksperimenter øver sig i at møde, håndtere og reflektere over egen, 

enhedens, afdelingens og organisationens praksis. Der anvendes såvel cases, der er udarbejdet 

alene af underviserne, som cases, der er udarbejdet af underviser, med afsæt i de studerendes 

fortællinger om deres oplevelser i praksis (se tekst 2,3,4,6,10,20). 

Et par tekster forholder sig til de studerendes læringsmuligheder og potentialer i den ”virkelige” 

praksis. En af disse stiller spørgsmålet ”hvornår er sygeplejestuderende i klinisk praksis klar til at 

udvide deres læringsrepertoire?” Svaret er at de studerende er forskellige i deres læringsstil, og at 

der synes at være specielt 3 faktorer, der er væsentlige i forhold til at fremme de studerendes 

læringspotentiale: 1) De skal være teoretisk kompetente. 2) De skal kunne indgå i en relation med 

patienten og være åben for læring i dette samspil. 3) Vejleder skal være kompetent til at balancere 

mellem at udfordre og støtte den studerendes læring (16). Betydningen af vejledere præciseres 

også i den artikel, der stiller spørgsmålet om vejledningen i teori og praksis bliver bedre når 

vejlederen er kompetent både i det teoretiske og det praktiske rum, og svaret er et klart ja (5). Den 

sidste tekst fremstiller et paradoks. Igen er vi ude ”i det virkelige liv” og her følges en studerende i 

sin første praktik. Formålet er at studere, hvordan den studerende reelt lærer i praksis. Svaret er, 

det gør hun ved at følge mester og holde sig til afdelingens faste procedure for udøvelse af 

sygeplejen. Resultatet er, at den studerende gennem denne forholdemåde langsomt bliver optaget 

i læringsfællesskabet. Problemet der samtidigt viser sig er at den teoretiske øvede refleksion over 

egen og afdelingens praksis, ikke realiserer sig (22). 

I flere tekster stilles der spørgsmål ved nogle af professionens akademiske udfordringer, fx 

hvordan man sikrer et ”rigtigt” videnskredsløb i uddannelsen. Svaret er blandt flere, at de 

studerende skal lære at forholde sig kritisk reflekterende til evidensbaserede løsningsmodeller (1). 

Et andet spørgsmål, der stilles er, hvordan faget arbejder med nye begreber og svaret er, at det 

skal ske med møje og besvær, således at begrebet bliver meningstilskrevet i og af sygeplejen (15).             

Den sidste tekst, der arbejder inden for dette område, søger svar på spørgsmålet om, hvordan 

sygeplejersken får styrket sin kliniske beslutningstagning. Svaret er at styrke den faglige 

dømmekraft (17). I forlængelse heraf fremhæver artiklen (24), der beskriver hvordan (udvalgte) 

sygeplejestuderende inddrages i forskningsprojekter i klinisk praksis, at der er positive resultater, 

men også at det kræver et forskningsmæssigt miljø og ledelsesmæssig opbakning for at blive 

realiseret   

Andre tekster arbejder med spørgsmålet om, hvad det er for ændringer, der over tid er sket i 

sygeplejen. Ændringen fra en mellemlang videregående uddannelse til en professionsbachelor 

uddannelse, fremskrives som en af de mest markante ændringer. En ændring der bevirker, at 

sygeplejen står i et spændingsfelt mellem uddannelsesinstitutionens forventninger til den 

akademiske læsning, skrivning og refleksion samtidigt med, at der fortsat er forventninger og krav 

fra praksis om at kunne håndtere ”håndværket” fra dag et. I tilgift har praksis ændret sig betydeligt. 

Med NPM fulgte øget krav til effektivisering, standardisering og evidensbaserede løsninger. Svaret 

er øget bevidsthed om at styrke bevidstheden om sygeplejens krydspres mellem teori og praksis 

og ikke mindst at fastholde og udvikle uddannelsens didaktiske bestræbelser på at uddanne og 

socialisere de studerende til sygeplejeprofessionen (8,9,15). 
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I forlængelse af ovenstående problematiseringer af sygeplejeprofessionen er der flere 

forskningsartikler og teoretiske tekster, der stiller kritiske spørgsmål til betydningen af 

markedsgørelse, standardisering, New public management og New public Government for 

sygeplejens udøvelse. Svarene i artiklerne er på visse punkter enslydende. Der argumenteres for 

at sygeplejens råderum er blevet mindre og kravet til, hvad der skal foregå i rummet er blevet langt 

mere standardiseret. Samtidigt dukker der kontinuerligt nye krav op om større fleksibilitet og 

omstillingsparathed og langt mere tværfaglighed. Krav, der i flere tilfælde opleves som trusler imod 

professionens selvforståelse og kerneopgave (7, 11,12,13). 

De sidste tekster stiller spørgsmål ved om uddannelsen reelt uddanner sygeplejersker, der kan 

varetage sygeplejen til alle de ældre borgere og kronisk syge, der forventes at være en realitet i 

fremtiden. Svaret er, det gør den ikke, hvorfor forfatterne foreslår at det bør ændres, hvilket følges 

op med et forslag til ændring (18)  

 

8.3.5. Hvordan har FoU teksterne bidraget med ny viden og forståelse? – afsluttende 
narrativ 
 

Didaktikken på arbejde 

Refleksiv metakompetence 
Der spores generelt en stor optagethed og interesse i sygeplejerskeuddannelsen, for at 

eksperimentere med, hvordan man lærer de studerende at tilegne sig en refleksiv metakognitiv 

kompetence. En kompetence der opøves i det teoretiske rum og som det efterfølgende forventes 

de studerende selv kan transformere til egen kliniske praksis, hvor den forventes anvendt til kritisk 

refleksion over egen, professionens og organisationens praksis.  

Mesterlærerprincippet er stadig i live.  
Hvis mesterlærerprincippet forstås ud fra et ”old school princip” om at gøre som mester siger, 

synes de studerendes praktik ophold i klinikken, at fungere fint. Men sådan ønsker den teoretiske 

uddannelses undervisere ikke det skal fungere. Der skal reflekteres og sygeplejeteorierne (Kari 

Martinsens omsorgsbegreber og Merry Scheels dialektiske tilgang) skal i spil, samtidigt med, at 

den studerende fortsat skal øve sig i at forholde sig kritisk til egen og afdelingens praksis. Det sker 

bare ikke. Den studerende følger efter mester og får herigennem adgang til arbejdsfællesskabet. 

Til gengæld mistes måske retten til at udøve den kritiske refleksion. Hvis den kritiske refleksion 

skal bevares under opholdet i praktikken synes svaret at være, at uddannelsens teoretiske 

undervisere følger med den studerende ud i praksis og her faciliterer refleksionen. Når det 

realiserer sig melder alle deltagerne, (dog ikke patienten, de blev vist ikke spurgt) at det fungerer 

som ønsket. 

Der er nogle patienter, der er sværere at forholde sig til end andre 
Rollespillet foreslås som en god didaktisk metode til at lære de studerende at tage den 

udfordrende rolle som psykiatrisk sygeplejerske på sig og gå i dialog med de psykiatriske patienter. 

Ligeledes synes der at være en øget didaktisk bevidsthed om, at skal der være sygeplejersker til at 

tage sig af de mange gamle og kronisk syge, så skal indholdet i undervisningen, inden for dette 

område moderniseres og i højere grad gøres interessant for den unge studerende og ikke mindst 

foreslås det, at dem der underviser skal udvise en oprigtig interesse for målgruppen.        
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Der er fokus på fagets kundskabsviden og videnskredsløb 
Der er flere tekster, der forholder sig til og diskuterer hvilket vidensgrundlag og hvilket 

videnskredsløb, der skal være kendetegnet for uddannelsen. Episteme, techne og fronesis er her i 

spil og til diskussion. Opgaven er at uddanne sygeplejersker, der kan tage kvalificerede kliniske 

beslutninger, understøttet af deres faglige dømmekraft. Det er en didaktisk overvejelse, men med 

tråde tilbage til de værdier ”man” mener skal være sygeplejerskens afsæt. Sygeplejeteoretikerne 

har en tydelig plads i uddannelsen. I de tekster vi har læst, træder sygeplejerske og filosof Kari 

Martinsen frem med sin omsorgsfilosofiske tilgang inspireret af teologen Løgstrup. Hun 

argumenterer for at omsorgen er fundamental og en grundlæggende forudsætning for alt 

menneskeligt liv. Hendes filosofi (teori) tager afsæt i tre begreber 1) relationen 2) moral 3) det 

praktiske. Kari Martinsen fremstilles som fundamentet for sygeplejens omsorgsdimension. Den 

anden sygeplejeteoretiker, der dukker op, er Merry Elisabeth Scheel, der argumenterer for at 

sygeplejen skal arbejde ud fra en åben paradigmatisk tilgang, og at sygeplejerskerne skal arbejde 

bevidst dialektisk med fagets inderside, egen logik, og dens yderside, samfundslogikken. Der er 

nok nærmest tale om skoler, og skoler med konsekvenser for, hvilke idealforestillinger de 

studerende bliver socialiseret ind i og hermed bringer med som en forforståelse, når de møder den 

kliniske praksis. Ud over sygeplejeteoretikerne har menneskets anatomi, fysiologi og den 

medicinske kundskab en stor plads i sygeplejerskeuddannelsen.  

Der, hvor diskussionen om uddannelsens kundskabsviden træder tydeligst frem, er dog, når 

rummet for, troen på og pladsen til den evidensbaserede praksis kommer i spil. Den 

evidensbaserede sygepleje anskues som en styringsteknologi, en styringsteknologi der drøftes 

med stor skepsis. Samtidigt åbnes der for en drøftelse af sygeplejens nuværende vidensniveau. 

Her argumenteres for at styrke niveauet ud fra den begrundelse, at sygeplejersken vidensmæssigt 

skal være ”klædt godt på” for at kunne skønne kvalificeret, når hun skal vurdere om en klinisk 

retningslinje, der hviler på en evidensbaserede viden, skal følges eller ej. 

Teksterne vidner således om mange didaktiske overvejelser i sygeplejerskeuddannelsen, men 

teksterne siger også, at der er en del ”støj”, såvel i forhold til fagets inderside som til dens 

yderside. Støj, der beskrives som udfordringer og dilemmaer i uddannelsens didaktiske 

tilrettelæggelse, men i høj grad også, når dimittenderne træder ud i praksis som nyuddannede. 

Sygeplejens inderside oplever støj fra ydersiden  
Sygeplejen fik sin første bekendtgørelse i 1957, mange er fulgt efter. Der foregår i flere forsknings-

miljøer kontinuerlige diskussioner om policy og policy teksters betydning for den levede praksis. 

Inden for sygeplejen og sygeplejeforskningen synes der at være en forståelse af, at uddannelses-

bekendtgørelser har betydning for praksis. Det kommer til udtryk ved, at både undervisere og 

forskere arbejder med at udfolde, analysere og diskutere indholdet i nye bekendtgørelser, med det 

formål, at blive mere klar på hvilke nye forventninger og krav, der dukker op i relation til 

sygeplejerskens kompetencer og i forlængelse heraf, hvilken betydning det får for tilrettelæggelsen 

af uddannelsen. Dokumentanalyserne konkluderer generelt at bekendtgørelserne skaber store 

ændringer. En af de markante er, da sygeplejerskeuddannelsen i 2001 blev en professions-

bacheloruddannelse. En ændring der bevirkede, at uddannelsen fremover forventes at skulle gå på 

to ben, et akademisk og et praktisk og at uddannelsen på denne baggrund skal være tilrettelagt så 

den kombinerer teoretiske og praktiske elementer med et professionsorienteret sigte. 

Bekendtgørelsen bragte et nyt begreb på banen, ”professionsbasering”, og hvordan dette skulle 

forstås blev igennem flere år livligt diskuteret. Begrebet er nu væk fra bekendtgørelsen, ingen 
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synes dog at have drøftet, hvad det så betyder, men til gengæld bliver to nye begreber fra den 

sidste bekendtgørelse drøftet flittigt. Det drejer sig om klinisk beslutningstagning og det kliniske 

lederskab og traditionen tro er der nu kamp om retten til at meningstilskrive dem.  

Dokumentanalyserne suppleres ivrigt af historiske analyser med udgangspunkt i kvalitative 

analyser med sygeplejersker, der har arbejdet inden for rammerne af forskellige bekendtgørelser. 

Disse kvalitative undersøgelser sætter på sin vis handling på policy-analyserne, idet de fortæller, 

hvordan bekendtgørelsernes diskurser viser sig som handlinger i sygeplejen.  

Ud over at bekendtgørelsen laver støj, dukker der i beskrivelserne en anden form for støj op. 

Denne formuleres som styring, nærmere bestemt som flere forskellige former for styring inden for 

New Public Managements principper: Markedstænkning, standardisering, sammen med den 

politiske dagsorden om en digitaliseret og evidensbaseret praksis, øget effektivisering, højere 

kvalitet og ikke mindst anvendelse af velfærdsteknologier i sundhedsvæsen. Konsekvenserne af 

styringen bekrives overvejende som voldsom støj og en støj, der opleves og beskrives som 

indskrænkede for sygeplejens råderum.     

Diskussioner i sygeplejens inderside  
Der er samtidigt kontinuerlige diskussioner inden for professionens rækker om, hvad sygeplejens 

professionsidentitet er for en størrelse. Der synes ikke at være enighed om, hvad den har været og 

heller ikke enighed om, hvordan den (hvis den opleves tabt) kan ”genskabes” og i forlængelse 

heraf, hvad der i uddannelsen skal prioriteres som væsentlige elementer. Som udgangspunkt 

betragtes sygeplejen af mange inden for faget forsat som en profession med omsorgen som 

kerneydelse, men der er interne kampe. I artiklerne kommer det til udtryk som diskurskampe, 

mellem dem der ønsker at fastholde sygeplejen som en ”kaldsprofession” med overvejende 

værdibaseret afsæt i en ren humanistisk tænkning, dog med en vis forståelse for, at professionen 

til tider, naturligt nok, må arbejde inden for den medicinske naturvidenskabelige forståelse. Denne 

logik er op imod dem inden for professionen, der i stedet kobler sig ind på diskursen om 

professionens identitet med det formål at argumentere for, at kaldsideologien inden for faget er 

død. I forlængelse heraf problematiseres at uddannelsen fortsat forsøger at genskabe den tidligere 

kaldstænkning gennem nyere akademiske, filosofiske omsorgsteorier, der gør, at der hos de 

studerende skabes en normativ ideal forestilling om, hvordan sygeplejen bør og skal udøves. 

Hvilket, argumenteres der for, skaber en forestillingsverden om deres forpligtigelse og muligheder 

for at yde omsorg. En idealforestilling der ikke umiddelbart kan realiseres i et sundhedsvæsen 

præget af effektivisering, standardisering og en generaliseret evidenstænkning. Som endnu et 

forstyrrende element træder kravet om øget tværfagligt samarbejde frem i lyset. Det bliver forsøgt 

skudt til hjørne, faget har nok at gøre med at få klarhed over dens identitet. Opråbet er, vi må først 

finde og få styr på vores egen identitet og ståsted, inden vi kaster os ind i det tværfaglige 

samarbejde. 

9. Opsamlende narrativ for de tre uddannelser med kritiske bemærkninger 
vedr. status quo 
FoU teksterne fra de tre uddannelser har det fællestræk, at undersøgelserne af sammenhænge 

mellem uddannelse og profession afspejler periodens nye kravsætninger, udfordringer og 

muligheder i professionsfelterne: På den ene side effektiviseringsbestræbelser, dokumentations- 

og evalueringskrav, stigende bruger-, borger- og patientinddragelse, nye studieordninger med øget 

fokus på vurdering af de studerendes professionsrelevante kompetenceniveau. Her over for 
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uddannelsernes didaktiske og pædagogiske grundforståelsesformer, der har de studerendes 

udvikling, læring og (ud-)dannelse i fokus med en bekymring for, om uddannelserne kan ruste de 

studerende til både at kunne opfylde aftagerfeltets professionskrav og opretholde en personlig og 

kritisk reflekterende professionsidentitet. En professionsidentitet, der for øvrigt i alle tre 

uddannelser, synes at være porøs og til tider fremstår usikker, til dels på grund af de mange og 

skiftende forventninger til professionernes praksis. I teksterne fremstilles denne usikkerhed mere 

eller mindre eksplicit, som grundlæggende værdikampe, som må formodes også dukker op i 

planlægningen af uddannelsen.     

Teksterne bærer overordnet set præg af spredte og løst koblede FoU-understøttede aktiviteter på 

uddannelserne i forskellige former for samspil og sammenhænge til professionen. Aktiviteterne har 

som intention at undersøge og bidrage til at udvikle nye professionsrelevante kompetencer, fx 

digitale og samarbejdsorienterede, som en del af uddannelsesforløbet.  

Et gennemgående træk ved de FoU tekster, der giver konkrete didaktiske svar på de 

grundlæggende problemstillinger i periodens spændingsfelt mellem uddannelse og profession, er 

at de undersøger muligheder og vilkår for at skabe rum for de studerendes (metakognitive) 

refleksion over udfordringer i og fra professionsfeltet oftest i relation til de studerendes praktik- og 

klinikforløb. En række tiltag kan findes i forskningsprojektet ’Bridging the Gap’ (tekst 1 

Læreruddannelsen). Andre eksempler er FoU-tekster relateret til sygeplejerskeuddannelsen (tekst 

1 og 16), hvor én tekst rummer didaktiske overvejelser over, hvordan den studerende lærer i 

klinikken og har fokus på, hvornår de studerende synes at være parate til at udvide deres 

læringspotentiale i den kliniske praksis i deres første klinik. I forlængelse af blikket på den 

skønnede kliniske beslutning argumenterer den anden tekst for det væsentlige ved i 

uddannelsesforløbet at træne de studerende til at arbejde bevidst med det videnskredsløb, der 

ligger indlejret i faget. Begrundelsen er, at de herigennem opnår kompetencen til at forholde sig 

reflekterende til de evidensbaserede løsningsforslag, der kontinuerligt dukker op i 

sundhedsvæsenet. Med det mål for øje at de som uddannede sygeplejersker ikke blot anvender 

disse løsningsforslag ukritisk som entydige standardiserede løsningsforslag. Forfatterne 

argumenterer for, at træningen i høj grad bør foregå relateret til praksisnære og 

anvendelsesorienterede aktiviteter.  

Bestræbelsen på at gøre de studerendes erfaringer og oplevelser fra praktikken til didaktiske og 

pædagogiske ’refleksionsrum’ er også tydelig i en række FoU artikler, der relaterer til 

pædagoguddannelsen. En refleksiv didaktiske tilgang kommer fx til udtryk i UC Nordjyllands 

’institutionsdidaktik’, der rummer en særlig ’anden-ordens refleksiv’ læringstilgang i 

professionshøjskolens bacheloruddannelser. Det refleksive aspekt er også tilstede i to større FoU 

tiltag på pædagoguddannelserne på henholdsvis UC VIA og UC Sjælland (nu Absalon) og er 

ligeledes baseret på metateoretiske positioner, som tilskynder til en specifik uddannelseskultur, 

hvor blikket er rettet mod de pædagogstuderendes personlige udvikling frem mod professionen, 

herunder bestræbelser på at udvikle en professionel dømmekraft og en selvstændig dedikeret 

professionsidentitet. 

I de læreruddannelsesrelaterede FoU tekster er det i denne sammenhæng først og fremmest (og 

stort set udelukkende) STEM fagene, der er i fokus med bud på, hvordan de studerende bliver 

aktivt delagtiggjort i praktikskolernes erfaringerne med udviklingen af undervisningen i 

matematikfaget og naturfagene. Der er her tale om et videnkredsløb med referencer til national og 

international forskning, der generelt fremmer de studerendes refleksioner og erfaringer med 
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fagdidaktisk udvikling. 

Læreruddannelsen har derudover været genstand for det omtalte større forskningsprojekt ’Bridging 

the Gap’, der blandt andet rummede et forsøg ’Teaching Lab’ med henblik på at give de 

studerende et undersøgende og eksperimenterende forhold til praksis i skolen.  

Derudover er der i flere af teksterne relateret til læreruddannelsen fokus på problematikker i forhold 

til kompetencemålbeskrivelserne i fagenes studieordningstekster. Kvalifikationsrammens begreber, 

uddannelsens modulopbygning mm. gør det ifølge disse FoU tekster vanskeligt at skabe 

sammenhæng i de studerendes læreprocesser, vanskeligt at vurdere de studerendes reelle 

kompetenceniveau i prøve- og eksamensformerne, ligesom den seneste læreruddannelsesreform 

ifølge nogle af FoU teksterne tenderer mod at reducere væsentlige indholdselementer i 

læreruddannelsens fagdiscipliner.  

Sygeplejerskeuddannelsen synes at være meget eksperimenterende med at anvende det tredje 

læringsrum som et godt bud på, hvordan man i uddannelsen kan arbejde med klinikkens 

problemstillinger, med mulighed for den eftertragtede efterrefleksion. Teksterne fortæller dog, at 

der reelt er en usikkerhed om dette ”øverum” træner de studerende metakompetencer i en sådan 

grad, at de selv mestre at transformere kompetencen ud af øverummet og ud i praksis. Kun en 

enkelt tekst beskriver en undersøgelse, hvor man har fulgt studerende specielt med fokus på, at se 

om transformationen realiserer sig i klinikkens hverdag.            

Flere af teksterne i de tre uddannelser berører det væsentlige i, at de studerende opnår og 

behersker et kvalificeret og relevant fagsprog. Det opøves og trænes under uddannelsen. Der 

gives dog udtryk for, at professionsudøverne i praksis ikke i samme grad anvender fagsprog med 

den konsekvens, at de studerende oplever, at de møder et hverdagssprog, når de er ude i 

praktikken, hvilket problematiseres i disse tekster.  

9.1 Implementering af resultater 
Det har generelt set været vanskeligt alene ud fra de analyserede tekster at se, hvordan 

resultaterne af FoU aktiviteterne er blevet implementeret på uddannelserne: Det er ikke i flertallet 

af de analyserede tekster beskrevet eller dokumenteret, hvordan erfaringer og resultater fra FoU 

aktiviterne har influeret på uddannelsesstedets tilrettelæggelse af uddannelsen, dens 

indholdsmuligheder og dermed de studerendes professionsrettede læreprocesser. Mange ’mikro’-

didaktiske tiltag er udfoldet i relation til FoU aktiviteter fx lesson studies, cases, 

visualiseringsøvelser og rollespil, simulationsprogrammer mm., men det fremgår ikke tydeligt, 

hvordan erfaringer og resultater er blevet implementeret. 

9.2 Formidling af resultater og FoU aktiviteter i UC Viden 
Projekternes beskrivelsesdel er generelt set meget omfattende og udtømmende, mens 

afrapporteringsdelen ofte enten ikke er tilstede eller skal findes gennem andre kilder end UC Viden 

– fx ved henvisning til professionshøjskolernes egne hjemmesider, der imidlertid løbende 

opdateres og forandres, og således er ustabile kilder i denne henseende.  

Man kan spørge om sektoren her ikke med fordel kan styrke sin formidlingsindsats og dermed 

skabe bedre mulighed for videndelen af FoU resultater, som det jo netop var hensigten med 

etableringen af sektorens vidensportal UC Viden. 
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9.3 Mangel på FoU forskning der anvender kvantitativ dataindsamling                                            
Metodisk er det påfaldende, at der i samtlige analyserede FoU tekster udelukkende anvendes 

kvalitative forskningsmetoder typisk med anvendelse af flere dataindsamlingsmetoder i de enkelte 

projekter. Der anvendes et bredt register af empirisk datamateriale. I forhold til det omfattende 

forskningsarbejde, der har været udført med udgangspunkt i forskellige kvalitative teori- metode- 

og analysetilgange, kan man efterlyse forskningsdesign, der (også) anvender kvantitative 

dataindsamlingsmetoder, fx i forhold til at indhente data om dimittenders, aftageres og borgernes 

vurdering af de uddannelsestiltag i uddannelserne, der har været forskningsunderstøttet med 

henblik på at styrke sammenhænge mellem uddannelsen og professionen.  

Inden for norsk professionsuddannelsesforskning er der flere eksempler på kvantitative tilgange, 

hvor man har anvendt og analyseret data fx vedr. studieforløb og dimittenders første år i 

professionen for forskellige professionsuddannelser, betydningen af de studerendes identifikation 

med professionen mm.10 I et norsk longitudinalt forskningsprojekt har analyserede kvantitative 

data fx vist, at der er store forskelle på sygeplejerskestuderendes og lærerstuderendes oplevelse 

af sammenhæng [coherance] i deres klinik-/ praktikperioder (sygeplejerskestuderende oplever 

større sammenhæng end lærerstuderende). 11 Studiet argumenterer derudover for i 

professionsuddannelsesforskning at anvende koherænsbegrebet som et mere konkret og 

operationelt begreb end det ofte foretrukne (også i adskillige af teksterne i denne litteraturoversigt) 

begreb om refleksion: “The term coherence may nevertheless be useful because it is more 

concrete and easier to use in the development of education programmes than terms like 

reflection.” 12 

9.4 Aktuelle tendenser vedr. pædagoguddannelsen og professionsfeltet.  
Med hensyn til helt aktuelle projekter vedr. pædagoguddannelsen og professionsfeltet, der ikke er 

afsluttede FoU projekter og derfor ikke er medtaget i denne litteraturoversigt, er karakteristisk, at 

professionshøjskolerne iværksætter større forskningsprojekter, der inddrager både undervisere og 

studerende og dermed direkte og/eller indirekte har indflydelse på indholdsvalg og læreprocesser 

på pædagoguddannelsen fx: UC VIA, forskningsprogrammerne i ’Profession og Uddannelse’ 

(Nielsen, B. L., Rothuizen, J. J. m.fl.); UC KP, ’Laboratorie for urban pædagogik’ (Tofting, D. M. B. 

m.fl.); UC Absalon ’Det dobbelte blik’ (Boelskifte, C. m.fl.). Endvidere afsøger aktuelle 

forskningsprojekter, hvordan tværprofessionelt samarbejde kan finde sted mellem 

pædagoguddannelse og profession, fx gennem tværprofessionel entreprenørskabsundervisning, 

samskabelse mellem ”teori og praksis” i et ’tredje læringsrum’ (Nielsen, B. L. Jelsbak, V. A.), hvor 

undervisere og studerendes og professionelles medvirken i forskningsprojekter i står centralt. 

  

                                                             
10 Heggen,K. & Terum, L. I. (2017). Kan vi lære av å sammenligne profesjonsutdanninger? i: Mausethagen, S. & Smeby. 
J-C. (red). Kvalifisering til profesjonell yrkelsutøvelse. Universitetsforlaget Oslo. 

Heggen, K. & Terum. L. I. (2015). Identification with the Social Work Profession: The Impact of Education. British Journal 
of Social Work, 46(4). 
Christensen, H. & Thorsen, K. E. (2018). Utvikling av profesjonell lærerkompetanse i: Christensen. H. et. al. (red). 
Vitenskabelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. Universitetsforlaget, Oslo. 

11 Smeby, J.C. & Heggen, K. (2014) Coherence and the development of professional knowledge and skills, Journal of 

Education and Work, 27:1, 71-91. 
12 Op. cit. jf. fodnote 2: page 88. 
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10. Afsluttende refleksive overvejelser, nye spørgsmål og et par ideer  
Per Fibæk Laursen 201713 stiller spørgsmålet, om undervisning kan få eleverne til at lære og om 

didaktik kan få lærerne til at undervise bedre. Ved en indkredsning af begreberne læring, didaktik 

og undervisning koblet med en beskrivelse af aktuelle tendenser inden for forskningen giver Fibæk 

Laursen sit bud på en besvarelse. Fibæk Laursen argumenterer for, at børn lærer noget af at blive 

undervist. Undervisningens kvalitet og lærerens kompetencer har dog i høj grad indflydelse på, 

hvor lidt eller hvor meget de lærer, og selvom eleverne ikke altid lærer det, som var lærerens 

intentioner, så kan det konstateres, at undervisning skaber læring.  

Ved spørgsmålet om didaktik, forstået som læren om undervisning og anskuet som en teoretisk 

disciplin, kan effektivisere lærernes læring og elevernes læring, bliver læseren, under besvarelsen, 

ført igennem både reformoptimisternes og reformpessimisterne svar. Det samlede svar fra Fibæk 

Laursen er, at selvom der ikke er belæg for de mest optimistiske forestillinger om, at det er simpelt 

at omsætte didaktisk forskning til praktisk undervisning og herigennem effektivisere både 

undervisning og elevernes læring, så er der grunde til at tro på, at kvalificering af underviserens 

didaktiske kompetencer kan skabe bedre undervisning og dermed i visse sammenhænge bedre 

læring. 

”Lad mig slå pointen helt fast: Det er først og fremmest vekselvirkningen mellem undervisning og 

læring, der er uddannelsesvidenskabeligt interessant. Undervisning og læring går sjældent op i en 

helhed fri for spændinger og. En undervisning og læring, der gensidigt ti lpasser sig hinanden, har 

chancen for gradvist at blive bedre og bedre” (Laursen 2017,56). 

Fibæk Laursen stiller også spørgsmålet om, hvad elever bør lære i skolen og fremhæver i sin 

besvarelse  

1) Grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning, matematik, engelsk, it., mm.  

2) Forståelse af begreber, sammenhænge og logikker i natur, kultur og samfund.  

Og afslutter med at stille spørgsmålet om dannelse kan læres i skolen. I besvarelsen 

problematiserer han denne udfordring ved at fremhæve, at den moderne forståelse af dannelse 

også handler om at kunne danne sig selv ind i de fællesskaber, man ønsker at være en del af. Skal 

denne proces give det ønskede resultat forudsættes det, at der gives rum og rammer til individets 

selvstændige dannelsesproces og spørgsmålet er, skriver Fibæk Laursen, om skolen reelt kan 

tilbyde dette råderum? 

I aktuelle tendenser inden for forskningen fremhæver Fibæk Laursen, at vi fortsat mangler viden 

inden for dette forskningsfelt, både i forhold til læring og i forhold til undervisning. I sin afsluttende 

refleksion beskriver Fibæk Laursen blandt andet, at vi mangler viden om, hvordan vi bedst muligt 

overkommer den udfordring, det er at lære mennesker at opnå egentlige erfaringer med og gøre 

ting i praksis samt erhverve sig en moderne form for dannelse i uddannelsesinstitutionernes 

teoretiske rum. Ligeledes mangler vi viden om, i hvilken grad didaktisk teori anvendes af 

underviserne, hvad der i givet fald anvendes, og hvorfor noget undlades og med hvilke 

konsekvenser og sidst ønskes mere viden om, hvilken erfaring lærerne har med at arbejde bevidst 

med didaktiske overvejelser i deres tilrettelæggelse af undervisningen. 

                                                             
13 Laursen, P. F. (2017) Læring og didaktik i Uddannelsesvidenskab- en kritisk introduktion Anders Kruse Ljungdalh & 
Jonas Andreasen Lysgaard & Oliver Alexander Tafdrup (red) Samfundslitteratur, København. 
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Fibæk Laursen tager afsæt i grundskolens elever og lærere. Vi har alligevel valgt at lade os 

inspirere af artiklen i forhold til vores refleksioner over, hvad vi har opnået af ny viden relateret til, 

hvordan der på professionshøjskolerne arbejdes med at skabe sammenhæng mellem uddannelse 

og profession (undervisning og læring). 

Vi vil derfor i det følgende reflektere over, hvad vi ser som umiddelbare uløste problemer og ind 

imellem vover vi endog, at komme med ideer til nye spørgsmål eller nye løsninger.    

At de studerende på de tre professioner opnår viden og forståelse for det vidensgrundlag, der er 

fremskrevet i professionernes studieordning, kan litteraturgennemgang reelt ikke sige noget om, 

men da der hvert år udklækkes mange dimittender inden for alle tre professioner, finder vi at der er 

god grund til at formode det. På den anden side vidner nyuddannede dimittenders udsagn om, 

som Fibæk Laursen også skriver, at det at lære på en teoretisk uddannelse, hvad der forventes 

man skal kunne i praksis, det er ikke lige nemt. Situationerne er forskellige, der er ikke kun én 

patient, men 24 og som lærer har man ikke studiekammeraterne med i klasselokalet, men står 

derimod alene overfor 24 friske elever, og den enkelte pædagog har ansvaret for stadig flere børn i 

daginstitutionerne. 

FoU teksterne fortæller os, at der bliver gjort mange ihærdige forsøg på at klæde de studerende 

bedst muligt på. Teksterne fortæller os også, at kontinuerligt skiftende krav til hvad de 

nyuddannede professioner skal leve op til, jævnfør bekendtgørelserne og de organisatoriske krav 

om effektivisering og standardisering, til tider opleves som en uoverskuelig opgave, der bliver 

stoftrængsel på pensumlisterne og derfor risiko for overfladisk videnstilegnelse.  

Teksterne vidner dog om, at der i alle tre professionsuddannelser undervises i fagets begreber, at 

man træner de studerendes analytiske kompetencer og herved gør dem kompetente til at kunne se 

og eller skabe de sammenhænge, der er en forudsætning for, at de kan træffe kvalificerede 

beslutninger og handle i praksis. Der synes dog at være et problem med at bevare fagsproget i 

den levede praksis. Problemet er således formuleret, men svaret eller løsningen er derimod ikke.  

Fibæk Laursen fremhæver, at vi mangler viden om, hvordan vi bedst muligt på det akademiske 

studie træner de studerende til at arbejde i praksis. Der arbejdes i uddannelserne med denne 

udfordring. Det tredje læringsrum synes at være yderst populært i alle tre uddannelser, det 

spørgsmål teksterne ikke har givet svar på er ”virker det?”. Nærmere bestemt, hvilken effekt (i 

praksis) har et didaktisk tilrettelagt forløb, der har til formål at klæde de studerende på til de 

udfordringer, de møder i velfærdsinstitutionernes praksis.  

Fibæk Laursen fremhæver, at ”fremragende” undervisning af nærværende, fagligt og didaktisk 

dygtige undervisere har stor betydning for de studerendes læring. Igen må vi sige, at FoU 

teksterne ikke fortæller os, om vi har dygtige undervisere på professionshøjskolerne, men det 

formoder vi, at vi har.  

Hvis vi går tilbage til spørgsmålet om det vanskelige i at lære studerende den praktiske dimension i 

deres profession på et akademisk studie, har vi dog nogle refleksioner over, om den 

undervisningsstøtte de studerende modtager i praksis er kvalificeret nok, og om alle underviserne 

på uddannelsen er kvalificeret til at støtte de studerende i deres teoretiske refleksion over praksis. 

Vel og mærke med det formål at kunne træffe en kvalificeret beslutning i forhold til den 

problemstilling, der fokuseres. Det er selvfølgelig et yderst følsomt spørgsmål. Spørgsmålet stilles 

med afsæt i de FoU tekster, der fokuserer på studerendes læring i praksis. Her var konklusionerne 

entydigt, at forudsætningen for at de studerende udnyttede deres læringspotentiale mest muligt var 
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vejledere, der var teoretisk faglig kompetente, havde et godt kendskab til praksis og formåede at 

udfordre de studerende, så de anvendte deres læringspotentiale maksimalt. En af teksterne 

konkluderede, at den underviser, - og vejlederkompetence ikke var nem at finde hos de 

uddannede lærere, sygeplejersker og pædagoger, der var vejledere for de studerende i deres 

praksisforløb.              

Afslutningsvis vover vi at dvæle ved dannelsesdimensionen på uddannelserne. Fibæk Laursen 

skriver, at dannelse er en vanskelig sag og for skolernes vedkommende foreslår Fibæk Laursen, at 

man alene tager sig af elevernes kompetence til at træde ind i et demokratisk samfund. 

Begrundelsen for at vi bringer dannelsesbegrebet i spil er, at vi i FoU teksterne læser, at alle tre 

uddannelser mere eller mindre bokser med at få greb om de studerendes professionsidentitet. Det 

finder vi er et væsentligt problem for professionerne og i høj grad også for dem, de skal tage sig af.  

Med al den forsigtighed og ydmyghed, der hører sig til, foreslår vi, at der på tværs af alle 

uddannelserne på generelt niveau sker en drøftelse af, hvordan man bringer samfundsaktuelle og 

velfærdsmæssige ændringer i spil, forstået og reflekteret som en væsentlig kontekst for 

velfærdsprofessionernes arbejde. Vi har brug for myndige velfærdsprofessioner, der ikke 

uddannes til bevidstløse kompetencenomader, men til reflekterende medspillere i et 

velfærdssamfund i bevægelse. En bevægelse der udfordre de humanistisk tænkende professioner, 

men på den anden side en bevægelse, der realiserer sig. Skal velfærdsprofessionerne understøtte 

den politiske linje, så skal de være med på det bevidste plan og med mulighed for at de, idet de 

samtidigt følger og understøtter bevægelsen, får råderum til at indgå i relationer med deres 

målgrupper og dermed fortsat kan levere humanistiske velfærdsydelser. Vi argumenterer for, at det 

vil give en mere klar forståelse for, hvordan en moderne professionsidentitet kan se ud. Måske vil 

det også skabe en fælles forståelse for, hvad velfærdsprofessionerne har som fælles 

samfundsopgave og i forlængelse heraf, skabe mod og lyst til at indgå i samarbejder på tværs.  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


