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Bilag 1 til Narrativ litteratur-oversigt 

Pædagoguddannelsen 2008-2018 
 
Carsten Bendixen  
 

I analysen indgår 16 tekster ud af 133 fra perioden. De er nummereret fra 1 til 16, og det drejer sig 

om flg. tekster: 

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.  

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.  
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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.   

 

Hvilke tendenser og hovedtræk viser forskningen på området? 
 

Tekst 1.  

Dannelsen af det pædagogiske blik i et livshistorisk perspektiv 

Forfatterne fremlægger metoder og resultater fra forsknings- og udviklingsprojektet ”Rigtige 

Pædagoger”, hvor pædagogstuderendes beskrivelser af egne pædagogiske livserfaringer 

undersøges fra en fænomenologiske-eksistentiel tilgang. Forfatterne argumenterer for, at 

studerendes oplevelser af betydningsfulde øjeblikke i barndommen præger studerendes 

forestillinger om, hvad en rigtig pædagog er. Et centralt fund i undersøgelsen er, at en stor gruppe 

studerende trods vanskelige opvækstvilkår, har potentiale til at udvikle en stærk 

professionspersonlighed, da udfordrende erfaringer i barndommen kan blive en særlig ressource i 

udviklingen af det pædagogiske blik. Men det 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.  

Tekst 2.  

Rigtige pædagoger – person og profession 

Projektet skal bidrage til at styrke samarbejdet med praktik- og professionsfeltet: uddannelse er et 

fælles projekt. Man vil udvikle forskningsbaseret viden – ny viden indenfor fænomenologisk 

professionsforskning og hermed bidrage til at evaluere og udvikle uddannelsesrelaterede 

aktiviteter som led i kvalitetssikring og indsatsområde i uddannelsen, bl.a. feedback og 

forventningsafstemning. 

Teksten indgår i FoU-projektet ’Rigtige Pædagoger’, hvor pædagogstuderendes beskrivelser af 

egne pædagogiske livserfaringer undersøges ud fra en fænomenologisk-eksistentiel tilgang. 

 

Tekst 3.  
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Refleksioner over forskrifter for god pædagogik 

Forskningsprojektet gennemføres med en tosidet intention. For det første er det tanken at 

undersøge pædagogers fagsprog; i den første fase er der fokus på det fagsprog, der har udviklet 

sig i profession og uddannelse omkring forskrifterne ’selvforvaltning’, ’anerkendelse’, ’inklusion’ og 

’pædagogiske læreplaner’. For det andet er det intentionen at bidrage til udvikling af nye 

undervisnings- og læringsrum, som bygger på forskningsbaseret vidensudvikling i direkte samspil 

med professionsbacheloruddannelse (VIAUC) og kandidatuddannelse (AU, IUP). Projektet søger 

dermed at bygge bro og skabe synergi mellem vidensudvikling og uddannelse ved at knytte 

vidensudvikling direkte til bestemte undervisningsforløb på en sådan måde, at de studerendes 

deltagelse ikke medfører udtræden af uddannelsen. Desuden er projektet et eksempel på, hvordan 

anvendt forskning kan genereres i tilknytning til et samarbejde mellem grund- og 

videreuddannelse.  

 

Tekst 4.  

Forskrifter for god pædagogik  

Der er tale et forskningsprojekt, der både undersøger et konkret, relevant område i den 

pædagogiske profession, og et uddannelsesprojekt, der eksperimenterer med nye læringsrum. 

Med nye læringsrum menes nye måder at samskabe med studerende på, men også nye relationer 

mellem teori og praksis, hvor praktikinstitutionernes pædagoger inddrages som centrale 

fagpersoner.  

Tekst 5.                                                                                                                                        

Praksisforankrede og samskabende professionsbachelorprojekter 

Koblingen mellem praktisk og teoretisk kundskab er gennem de seneste år bl.a. blevet italesat og 

undersøgt i forbindelse med de studerendes bachelorprojekter - med en række initiativer i alle de 

forskellige professionsuddannelser med henblik på at udvikle og kvalificere praksisforankringen (fx 

Hedegaard m.fl., 2015 ; Nielsen, 2015; Nielsen & Hedegaard, 2016; Sørensen, 2016). Der synes 

altså at være et behov og en interesse for - på tværs af de forskellige professionsuddannelser - at 

mindske ”gabet” mellem teori og praksis, og mellem uddannelse og aftagerfelt. Denne interesse 

ser ud til at være gensidig, altså oplevet både i uddannelsen og i professionens praksis, men 

måske med forskellige perspektiver? I professionsuddannelse kan en tættere tilknytning til praksis 

bidrage til at reducere teori-praksis ”gabet” ved at aktuelle problemstillinger fra praksis gøres til 

afsæt for empiriske og teoretiske studier. Fra aftagernes side er der et ønske om, at der uddannes 

praktikere, der kan dække et behov for kvalificeret og opdateret arbejdskraft, og som i et længere 

perspektiv besidder kompetencer til at kunne udvikle praksis, hvilket i sidste ende har bedre 

velfærd for brugerne som mål, fx for lærere elevernes læring og dannelse.  

 

 

Tekst 6.  
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Pædagogstuderende på ældrecenter i Vendsyssel 

 

Med finanslovsaftalen for 2011 blev en kommission nedsat som skal undersøge, hvordan 

livskvalitet og selvbestemmelse kan understøttes hos beboere på plejehjem og i plejeboliger. I 

2012 foretog SFI, Det nationale forskningscenter for velfærd for aktuelle kommission en 

undersøgelse med fokus på den omsorgsbetingede livskvalitet blandt ældre i plejeboliger og 

plejehjem i Danmark. I undersøgelsen stilles der skarpt på, hvordan beboere på plejecentre trives 

med den hjælp, der bliver ydet. Undersøgelsen viser specielt i forhold til personlig pleje, og i nogen 

grad også i forhold til boligen og mere generelt værdighed er den omsorgsbetingede livskvalitet 

høj. Det bemærkes dog at, en ikke ubetydelig andel af beboerne vurderer, at ældre der har brug 

for pleje og omsorg har store uopfyldte behov, hvad angår social kontakt og aktiviteter. Dvs. der er 

et potentiale for forbedringer.  

Tekst 7.  

Rapport om Pædagoguddannelsen som trainee i Horsens 

 

Rapporten er en delrapport under VIAUC forsknings- og udviklingsprogram ”praktik og 

praksislæring”. Et af programmets formål var bl.a.: ”at gennem kvantitative og kvalitative analyser 

identificere de mest lovende strategier for udvikling af et mere kvalificeret forhold mellem 

uddannelse og profession med ud- gangspunkt i praktik og praksislæring”. Der henvises til AKFs 

rapport om professionsbacheloruddannelserne og de studerendes vurdering og motivation for at 

gennemføre deres uddannelse. Rapporten påpeger, at det efter de studerendes opfattelse ikke i 

tilstrækkelig grad lykkes at skabe den ønskede sammenhæng mellem den teoretiske og den 

praktiske del af uddannelserne.  

Tekst 8.  

Professionelle samtaler 

 

Baggrunden og motivationen for dette projekt udspringer af flere forskellige kilder, blandt andre at 

den ny pædagoguddannelse, hvor professionelle samtaler er udpeget som et område, hvor den 

faglige kompetence hos fremtidens pædagoger skal styrkes fx med hensyn til inklusion og 

forældre-/brugerinddragelse som indsatsområder indenfor det pædagogiske område og Det 

udvidede tværprofessionelle samarbejde på uddannelsen og i professionsfeltet, herunder skolen. 

Tekst 9.  

 

Den digitale pædagoguddannelse 

 

Udviklingsprojektet ”Den digitale pædagoguddannelse” er en samlebetegnelse for en række 

delprojekter, der alle er udført på tværs af udbudsstederne af pædagoguddannelsen i VIA i 2015. 

Fælles for projekterne er, at de indeholder konkrete erfaringer med at inddrage digitale medier i 

pædagoguddannelsen. 
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Tekst 10.  

 

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis – frivilligt socialt arbejde som ”det 

tredje læringsrum” 

 

Eksperimentet tager udgangspunkt i nedenstående udfordring identificeret af ledelsesgruppen på 

pædagoguddannelsen på baggrund af anbefalinger fra Tænketanken for fremtidens 

pædagoguddannelse og VIA UCs strategiske indsatsområder: ’Hvordan udvikler vi nye 

forpligtende samarbejder med praksisfeltet, som styrker de studerendes engagement i udvikling af 

velfærdssamfundet?’  

Tekst 11.  

 

Refleksiv praksislæring og refleksiv metodologi. Hvordan ser vi, at den 

pædagogstuderende reflekterer?  

 

Teksten indskriver sig i UCN’s institutionsdidaktik for deres professionsbacheloruddannelser: 

’Refleksiv praksislæring på UCN’, som blandt andet er inspireret af Alvessons & Sköldbergs 

Reflexive Methodology. Teksten argumenterer for, at arbejdslivet i dag- og døgntilbud i dag stiller 

store krav til, at pædagoger kan ændre kurs og agere hurtigt, når nye behov og udfordringer opstår 

– i tæt samspil med de mennesker, de arbejder med. Hvis denne omstillings- eller 

udviklingsparathed, ikke skal foregå i det skjulte, gennem rutiner eller gennem ureflekteret brug af 

evidensbaserede metoder, der upåagtet deres særlige grundlag og grundforståelser rulles ud i den 

pædagogiske praksis, eller gennem andre styringsteknologier,  forudsættes  en refleksiv  

kompetence  hos  pædagogen.  En refleksiv kompetence, der sætter pædagogen i stand til at 

vurdere, hvorvidt en metode, et koncept eller et kommunalt udviklingsprojekt er gavnligt for praksis 

og målgruppen, og hvordan den eller det i givet fald skal implementeres. At kunne spørge: Virker 

den (metoden)? Hvordan, hvorfor og for hvem virker den?  

Tekst 12.  

 

Hvordan uddannes Pædagoger? Perspektiver fra et forskningsprojekt  

 

Teksten er et resultat af projektet ”Pædagoguddannelsens bidrag til dannelse af aspekter af 

professionsidentitet”, som er gennemført i samarbejde mellem VIA University College, Syddansk 

Universitet og Roskilde Universitet. 

Forskerne peger på to faktorer, som de blev optagede af og oplevede som potentielt interessante 

fra et professionsperspektiv: I bekendtgørelsen blev uddannelsen for det første beskrevet som 

professions- og udviklingsbaseret, idet den skal bygge på forsøgs- og udviklingsarbejder, der 

gennemføres i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen, aftagere, forskningsinstitutioner og 

andre aktører. For det andet blev faget pædagogik tildelt en ny og central status som 

uddannelsens centrale fag, som indgår i og forholder sig til uddannelsens øvrige fag og faglige 

elementer (Bekendtgørelse nr. 930). Ambitionen om at uddannelsen skulle være udviklingsbaseret, 

kunne tænkes at sigte mod to væsentlige aspekter af pædagogers professionsidentitet: 1) at kunne 

skifte mellem rollerne som udøver, undersøger og udvikler og 2) at ville og kunne stå til ansvar for 
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ens handlinger overfor andre professionsudøvere, herunder at have et fagsprog der gør en 

forpligtigende kritik mulig.  

Tekst 13.  

 

Professionsbachelorisering – en undersøgelse af pædagoguddannelsens kvalificering til 

arbejdet 

 

Projektet har ud fra nyuddannede pædagogers livshistorier og oplevelser fokus på de kulturelle 

betydninger, som er i SFO-arbejde og hvilke betydning deres uddannelsesforløb.  Projektet har 

reference til Maja Plums forskning og anvender begrebet den ”hverdagslige pærevælling”, som 

nyuddannede pædagoger ’kastes ud i’.  

 

Tekst 14.  

 

Lærerens og pædagogens kompetencer 

 

Forfatterne, der er uddannelsesledere på henholdsvis pædagog- og læreruddannelsen, 

argumenterer blandt andet med henvisning til uddannelsesbekendtgørelsen for et mere indgående 

tværprofessionelt samarbejde i de studerendes uddannelsesforløb. Teksten refererer til en 

undersøgelse, der viser, at elever fra skoler, der har haft en intensiveret pædagogindsats i 

indskolingen i højere fra kommer i gang med en ungdomsuddannelse samt får højere karakter i 

matematik ved folkeskolens afgangsprøve (Rambøll september 2013: Effekten af en intensiveret 

pædagogindsats i skolen). 

 

Tekst 15.  

 

Pædagogen som guide i nye læringsrum 

Med udgangspunkt i skolens åbne aktiviteter peger teksten på at i samarbejdet mellem læreres og 

pædagoger i skolens læringsrum må relationelle og fagdidaktiske kompetencer forenes. Teksten 

henviser til Louise Klinges phd-afhandling [2016] om relationers betydning for læreprocesser. Der 

henvises også til at relationskompetence står centralt i bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen. 

Det relationelle optræder ofte som en vigtig værdimæssig komponent i den pædagogiske faglighed 

og professionsidentitet. 

 

Tekst 16.  

 

Forandringens vinde blæser: pædagoger udfordres   

Teksten refererer til et delprojekt financieret af BUBL’s forskningspulje og UC VIA, og undersøger 

pædagogers positioner i professionen i takt med velfærdsstatens forandringer. 
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Forfatterne viser på baggrund af pædagogers livshistorier, at der generelt er to veje pædagoger i 

deres professionsliv ’slår ind på’. Enten en vej hvor det lykkes at fastholde og udvikle en karriere i 

professionen, hvilket gælder for flertallet af informanterne, eller en vej ud af eller på kanten af 

professionen.’ 

 

Sammenskrivning  

Hvilke tendenser og hovedtræk viser forskningen på området? 

Det er karakteristisk for de analyserede tekster i perioden fra 2008 til 2014/15, at forsknings- og 

udviklingsinteressen har forholdet mellem den studerende, uddannelsen og professionen i fokus 

med professionsfeltets forandring (nye krav og perspektiver i det pædagogiske arbejdsfelt) som 

udgangspunkt og med professionsbacheloruddannelsen i 2001 og uddannelsesreformen i 2006 og 

University College dannelsen i 2008 som baggrund (tekst 3, 4, 12, 13, 16). Titlen på én af de 

analyserede tekster (tekst 16) er betegnende for udviklings- og forskningsfeltets opmærksom i 

denne periode: Forandringens vinde blæser – pædagoger udfordres.  

Tre af de analyserede forskning- og udviklingsprojekter har som formål at undersøge, på hvilken 

måde pædagoguddannelse så at sige ’responsivt’ kan etablere et professionelt dannelsesblik og 

samtidig give de studerende kompetencer til at håndtere de ændrede professionskrav (tekst 3, 4, 

12). Andre tre analyserede projekter i denne første periode anvender en livhistorisk (biografisk 

narrativ) tilgang, hvor de studerende, deres baggrund og egne livserfaringer herunder deres valg af 

pædagoguddannelsen bliver til genstand for undersøgelse af betydningen af de ’særlige logikker’, 

der fremkommer mellem livsforløb, uddannelse og tilgang til professionen (tekst 12, 13, 16).  

Herudover er der i de analyserede tekster en interesse for professionsfeltets udvikling, som 

kommer til udtryk i forsknings- og udviklingsprojekter, der undersøger og afsøger de muligheder og 

udfordringer, professionen står over for med de nye læreplaner i daginstitutioner, nye 

samarbejdsrelationer og emneområder herunder inklusion i skolen / indskolingen, nye krav i 

ældreplejen mm. (tekst 7, 9, 10, 14, 15). Projekterne peger her på de kompetencer 

pædagoguddannelsen fx gennem etablering af nye moduler og anvendelse af digitale redskaber 

kan bibringe de studerende og dermed i højere grad ruste dem til nye muligheder og ændrede krav 

og vilkår på det aktuelle arbejdsmarked. 

  

De analyserede tekster i perioden fra 2014/15 til 2018 giver et indtryk af, at 

professionshøjskolernes forpligtelse at ”varetage praksisnære og anvendelsesorienterede 

forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige 

uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund” (bekendtgørelsesteksten 2014) har 

medført forskningssatninger, der mere markant og også specifikt relateret til den enkelte udøvende 

professionshøjskole viderefører den første periodes opmærksomhed på forholdet mellem 

studerende, uddannelse og profession. UC VIA’s forskningsprojekt Forskning og profession (tekst 

4, 12) har fokus på de studerendes lære- subjektiveringsprocesser i spændet mellem uddannelse 

og professionsudøvelse. En stor del af forskningen er her eksplicit baseret på en kritisk 

fænomenologisk tilgang og har blandt andet som central intention at inddrage i de studerende i 

udviklingen af et pædagogisk fagsprog. UC VIA viderefører endvidere professionshøjskolens 

forskningsinteresse for samspillet mellem uddannelsen og professionen i et igangværende projekt 

’At uddanne til en profession’ (Nielsen, B. L. & Jelsbak, V. A.), som indgår i forskningsprogrammet 
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’Profession og Uddannelse’ (tekst 5). På UCN er der en forskningsinteresse, som indgår i UCN’s 

institutionsdidaktik med en fælles læringstilgang i deres professionsbacheloruddannelser: 

’Refleksiv praksislæring på UCN’, som blandt andet er inspireret af Alvessons & Sköldbergs 

Reflexive Methodology (tekst 11). UCSjælland har tidligere ’indskrevet’ deres pædagogstuderende 

i en uddannelsestænkning, som er udviklet på baggrund af et omfattede forskningssamarbejde 

med RUC baseret på narrativ biografisk forskning (tekst 13). 

De større forskningssatninger på de tre respektive professionshøjskoler i den repræsenterede 

periode arbejdet med (mindst) tre forskellige metateoretiske forestillinger om, hvordan 

pædagoguddannelsen kan skabe sammenhæng mellem uddannelse og profession eller 

”teori/praksis-forholdet”: 

 

VIA har afprøvet en kritisk filosofisk tilgang, hvor de studerendes forståelse for det pædagogiske 

felt gennem en kritisk hermeneutisk og fænomenologisk lære- og dannelsesproces er 

medskabende i udviklingen af et pædagogiske fagsprog, som skal sætte ord på 

professionsudøvernes ’tavse viden’. 

 

På UC Sjælland (Absalon) har forskningen undersøgt, hvordan der kan skabes sammenhænge 

mellem uddannelse og profession i en helhedsorienteret studieproces, baseret på kritisk narrativ 

biografisk forskning. Formålet har været at fremme de studerendes selvrefleksion og undersøge 

forskellige (livs-) historiske overbevisninger, og hvordan disse rekontektualiseres i deres 

uddannelse herunder i deres praktikerfaringer. 

 

UCN har i et forsknings- og udviklingsperspektiv udviklet en institutionsdidaktik, som baserer sig på 

praksis som forret, hvor de studerendes erfaringer og oplevelser i professionen (i praktikken) 

didaktisk skal danne baggrund for deres udvikling af ’refleksive kompetencer’ i relationen mellem 

uddannelse og praktikforløb. 

 

 

Hvordan er viden i artiklen fremkommet og hvordan er denne viden 

omsat i relation til uddannelse og didaktiske tiltag? 
 

Tekst 1.  

Dannelsen af det pædagogiske blik i et livshistorisk perspektiv 

Forfatterne tager udgangspunkt i august forsknings- og udviklingsprojektet ’Rigtige Pædagoger’, 

som i 2015 blev igangsat på pædagoguddannelsen i Vordingborg, University College Sjælland. En 

hel  

årgang (ca. 65 studerende) på 2014-uddannelsen blev genstand for undersøgelsen, hvor 

dataindsamlingen blev foretaget på det første undervisningsmodul ca. 6 uger efter studiestart, 

hvorefter en længerevarende analyseproces fandt sted indtil juni 2016.  

Centralt i projektets design var at koble forskning til egen undervisningspraksis. Det empiriske 

materiale bestod af tre dele: en skriftlig studieopgave, et individuelt interview, og tre 

fokusgruppeinterviews med syv udvalgte studerende. I den skriftlige opgave blev de studerende 
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bedt om at beskrive deres livshistorie, med særlig fokus på deres sociale baggrund og det familie- 

og institutionsmiljø, de var vokset op i, samt reflektere over, hvordan deres opvækst og opdragelse 

vil kunne indvirke på deres fremtidige arbejde som pædagog. 

 

Tekst 2.  

Rigtige pædagoger – person og profession 

Teksten indgår i FoU-projektet ’Rigtige Pædagoger’, hvor pædagogstuderendes beskrivelser af 

egne pædagogiske livserfaringer undersøges ud fra en fænomenologisk-eksistentiel tilgang. 

Tilgangen er at udfordrende erfaringer i de studerendes barndom kan blive en særlig resurse i 

udviklingen af det pædagogiske blik, hvilket forudsætter en uddannelseskultur som blandt andet 

understøtter studerendes personlige udvikling på pædagoguddannelsen herunder i praktikken. 

 

Tekst 3.  

Refleksioner over forskrifter for god pædagogik 

Studerende har gennem interview i professionsfeltet deltaget i forskningsprojektet. Projektet søger 

at bygge bro og skabe synergi mellem vidensudvikling og uddannelse ved at knytte vidensudvikling 

direkte til bestemte undervisningsforløb på en sådan måde, at de studerendes deltagelse ikke 

medfører udtræden af uddannelsen. Desuden er projektet et eksempel på, hvordan anvendt 

forskning kan genereres i tilknytning til et samarbejde mellem grund- og videreuddannelse.  

 

Tekst 4.  

Forskrifter for god pædagogik 

Projektets metodeovervejelse i forbindelse med forskningsprojektet gik konkret på, hvordan 

forskerne i tilknytning til de studerendes praktikker kunne inddrage dem som medforskere og 

dermed dels bidrage til metodeudvikling inden for professionsforskningen, dels bidrage til udvikling 

af nye læringsrum i uddannelsen. Siden uddannelsen i 2001 blev til en 

professionsbacheloruddannelse, har den bevæget sig i en mere akademisk retning, hvor flere 

undervisere har erhvervet forskerkvalifikationer, hvorfor både behovet og muligheden for at skabe 

forskningstilknyttede øverum er blevet påtrængende og dermed skabes nye veje til at udvikle og 

forbedre forbindelserne mellem teori og praksis.  

 

Tekst 5.  

 

Praksisforankrede og samskabende professionsbachelorprojekter 

 

Der er tale om et såkaldt ’samskabelsesprojekt’: ” ’Samskabelsesprojekter’ vil [altså] i en definition 

indebære, at uddannelsen ”udvikler og producerer velfærd sammen med og ikke for borgerne” 

(Agger & Torzen, 2005). Professionsuddannelse er selvsagt rettet netop mod professionen, men et 
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særligt forhold ved samskabelsesprojekter er den fælles dagsorden for projekter, og med de 

udfordringer, der følger heraf. Hvor ”tæt” kan man være i udvikling af et projekt, hvor praksis – og 

uddannelseslogikker skal mødes? Hvordan kan forskellige motiver mødes, f.eks. den studerendes 

ønske om at forstå og vide, over for skolens ønske om at håndtere et problem og handle? Hvilket 

”mandat” (Agger & Tortzen, 2005) skal samskabelsesprocessen forholde sig til?”. 

Projektets forskningsdesign er baseret på en mixed-methods tilgang og projektets resultater skal 

formidles bredt gennem workshops mm. 

Tekst 6.  

 

Pædagogstuderende på ældrecenter i Vendsyssel 

 

Med udgangspunkt i SFI’s undersøgelse om omsorgsbetinget livskvalitet blandt ældre i plejeboliger 

har UCN i foråret 2016 haft to pædagogstuderende i praktik (i deres 3.praktikforløb) på to 

ældrecentre beliggende i Vendsyssel. Praktikforløbets varighed har været 6 måneder. Det har 

givet en mulighed for at undersøge, hvordan de pædagogstuderende har bidraget til 

opgaveløsningen på de pågældende ældrecentre, og dermed bidrage til forståelsen af feltet. 

Med udgangspunkt i projektets problemformulering vælges en kvalitativ tilgang. For at sikre et højt 

videnskabeligt niveau gennem en refleksiv tilgang til projektet, baseres dette på EPI-CURE 

principperne: 

EPI-CURE dækker over Engagement (involvering), Processing (behandling), Interpretation 

(fortolkning), Critique (kritik), Usefulness (brugbarhed), Relevance (relevans) og Ethics (etik). EPI 

beskriver en forholdemåde til det empiriske materiale og CURE beskriver en forholdemåde til de 

akademiske og/eller sociokulturelle konsekvenser af et givent projekt. 

Data er indsamlet gennem semistrukturerede interviews. 

 

Tekst 7.  

 

Rapport om Pædagoguddannelsen som trainee i Horsens 

 

Rapporten indeholder en beskrivelse af Pædagoguddannelsen som Trainee i Horsens, en 

opsamling af erfaringer, udfordringer, justeringer og udvikling af uddannelsen og anbefalinger til 

videre tiltag og uddan- nelsespolitiske perspektiver.  

 

Tekst 8.  

 

Professionelle samtaler 

 

Projektet inddrager studerende i praktik i et pilotstudieforløb, hvor de studerende i 1.praktik 

bidrager med observationer af og refleksioner over professionelle samtaler og i 2.praktik afprøver 

elementer fra pilotundervisningsforløbet gennem deltagelse i professionelle samtaler. 

Dataindsamling foregår i tilknytning til de studerendes anvendelse af pilotstudieforløbet i praksis i 

form af forskellige former for feltstudier. Projektet opstiller evaluleringspørgsmål med henblik på at 

justering af studieordning: Hvordan virker studieforløbet og de forskellige studieaktiviteter? – får de 

studerende mulighed for at udvikle de påtænkte kompetencer? Hvad sker der, når studieforløbet 

og den studerendes læring møder praksis/virkeligheden i den konkrete pædagogiske organisation? 
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Tekst 9.  

 

Den digitale pædagoguddannelse 

 

De studerende har på de involverede udbudssteder arbejdet med forskelle problematikker (fx 

anvendelse af video, digital portfolio), med henblik på at skabe sammenhæng mellem teori og 

praksis og derigennem styrke de studerendes læreprocesser. Videnindsamling og 

videnproduktionen er foregået i et fællesskab mellem de studerende der har som det beskrives: 

”har muligjgort udviklingen af en fælles bevidsthed – en synkroniseret intelligens”. Projektet er 

beskrevet på baggrund af praksisbeskrivelser og udsagn fra de studerende, der har deltaget i 

projektet. 

 

Tekst 10.  

 

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis – frivilligt socialt arbejde som ”det 

tredje læringsrum” 

 

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at aktionsforskning er den metodiske tilgang, der involverer alle 

implicerede (studerende, undervisere og eksterne samarbejdspartnere) som informanter og 

medforkere. 

I projektets første fase udarbejdes konkret undersøgelsesdesign, herunder udvælgelse af hvilken 

kendt viden, der ønskes anvendt. Der suppleres med eksplorative interviews. I projektets anden 

fase involveres aktørerne i de konkrete aktioner med henblik på at skabe ny viden og nye 

erfaringer.  

 

 

Tekst 11.  

 

Refleksiv praksislæring og refleksiv metodologi. Hvordan ser vi, at den 

pædagogstuderende reflekterer?   

 

Teksten baserer sig på en konceptualiseret tilgang til en institutionsdidaktik på 

pædagoguddannelsen i UCN. Forfatteren skriver at begrebet ’refleksiv praksislæring undersøges’ 

”fra et forskningsmæssigt og metodologisk perspektiv for måske at kunne forklare, hvad dette 

begreb omfatter, hvordan det kan ses i pædagoguddannelsen, og hvordan man i uddannelsen kan 

evaluere, at den studerende udvikler en sådan refleksiv kompetence. Spørgsmålet er nemlig ikke 

kun, hvad det er, men hvordan vi kan vide og se, at den studerende reflekterer.” 

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. 

Tekst 12.  

 

Hvordan uddannes Pædagoger? Perspektiver fra et forskningsprojekt 
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Forskningen er metodisk baseret på nedslag i et pædagogudbudssted i UC VIA. Projektet har  

- analyseret de dokumenter, der rammesætter uddannelsen nationalt og lokalt 

- fulgt og analyseret de seneste evalueringer af pædagoguddannelsen for at finde ud af hvordan 

pædagogik og det pædagogiske tematiseres 

- analyseret opgaver og overværet eksaminer på forskellige tidspunkter i uddannelsen ud fra en 

idé om, at koderne for god pædagogfaglighed og fagsprog er særligt fortættede her 

- gennemført en survey-undersøgelse, hvor vi bl.a. har spurgt de studerende hvad der motiverer 

dem for at vælge pædagoguddannelsen og bedt dem prioritere mellem værdier på forskellige 

tidspunkter i uddannelsen 

- lavet kvalitative interviews med studerende og observeret deres samtaler om en case fra en 

behandlingsinstitution, for at undersøge hvordan de ræsonnerer om professionsudøvelse og 

pædagogisk hverdagsliv i institutioner  

- fulgt i alt 6 studerende i praktikken: læst deres opgaver, siddet med til 2/3 samtaler, fulgt nogle af 

dem en dag i deres praktik og siddet med til vejledning med deres praktikvejleder på praktikstedet 

for at finde ud af hvordan praktikken der etableres muligheder for udvikling af professionsidentitet 

og fagsprog i dette læringsrum 

- løbende talt med underviserne om vores fund, hørt hvad de hæftede sig ved og kom til at tænke 

over, og fulgt, hvordan de påbegyndte en diskussion om faget pædagogik på stedet 

Tekst 13.  

 

Professionsbachelorisering – en undersøgelse af pædagoguddannelsens kvalificering til 

arbejdet 

 

Forfatterne arbejder med analyse af pædagogers livshistoriske erfaringer som en central optik i 

forhold til at beskrive og forstå deres meningstilskrivelser og handlinger. I fokus for analyserne er 

en forståelse af at erfaringer med uddannelse og arbejdsliv bliver en del af den enkeltes 

livshistorie, ligesom denne livshistorie påvirker mødet med uddannelsen og arbejdslivet. 

Konstruktion af de nyuddannedes subjektive spor skal læses som kollektive og sociale historier om 

måder at være ny på i en skolefritidsordning. 

 

Tekst 14.  

Lærerens og pædagogens kompetencer 

Teksten er baseret på erfaringer fra de to grunduddannelser og refererer som omtalt ovenfor til en 

undersøgelse, der viser, at elever fra skoler, der har haft en intensiveret pædagogindsats i 

indskolingen i højere fra kommer i gang med en ungdomsuddannelse samt får højere karakter i 

matematik ved folkeskolens afgangsprøve (Rambøll september 2013: Effekten af en intensiveret 

pædagogindsats i skolen).  

Tekst 15.  

 

Pædagogen som guide i nye læringsrum 
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Tekstens er baseret på refleksioner over etableringen af et nyudviklet modul på 

pædagoguddannelse ’Pædagogen på tur’ samt et udviklet diplommodul på professionshøjskolen 

UCC ’Samarbejde på tværs’, der henvender sig både til lærere, pædagoger og ledere af 

skoletjenester. Forfatterne peger på, at pædagogstuderendes sociale baggrund generelt er 

anderledes end lærerstuderende og at uddannelsen også skal støtte dem i at knække skolens 

koder for at kunne indgå ligeværdigt i samarbejdet i den åbne skole. 

Tekst 16.  

 

Forandringens vinde blæser: pædagoger udfordres 

Teksten er baseret på 11 pædagogers livshistorier. Pædagogerne er dimitteret mellem 1965 og 

2005, hvor man har interesseret sig for de udfordringer de gennem deres uddannelse og 

professionen selv italesætter og den måde de har reageret på forandringer på. Der er gennemført 

to rækker interview med respondenterne. 

 

Sammenskrivning 

 

Hvordan er viden i artiklen fremkommet og hvordan er denne viden 

omsat i relation til uddannelse og didaktiske tiltag? 

 

Analyserede tekster fra de tre større forskningssatsninger på henholdsvis UCSj. (Absalon), UCN 

og VIA viser, at forskningens problemfelt involverer 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 UCViden, 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 dels at kunne medvirke 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, hvor flere undervisere har erhvervet forskerkvalifikationer, hvorfor både behovet og 

muligheden for at skabe forskningstilknyttede øverum er blevet påtrængende. 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 ses i pædagoguddannelsen, og hvordan 
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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 5,6,7,10 og 15) 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, dens 

indholdsmuligheder og dermed de studerendes læreprocesser for andre end de studerende, der 

aktuelt har været inddraget i projekterne. 

En anden gruppe af de mindre forskningsprojekter (tekst 8,9 og 13) har undersøgt de studerendes 

kompetenceudvikling med udgangspunkt i professionens behov for herigennem at udvikle og 

ændre moduler og studieforløb. 

 

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. 

 

 

Hvilke spørgsmål har de analyserede tekster rejst og hvad er de 

vigtigste svar? 

 

Tekst 1.  

 

Dannelsen af det pædagogiske blik i et livshistorisk perspektiv 

Det centrale i undersøgelsen ’Rigtige Pædagoger’ er at forsøge at forstå de studerendes 

uddannelsesvalg som et eksistentielt projekt, som trækker tråde til ”betydningsfulde øjeblikke” i 

fortiden og som præger dannelsen af deres pædagogiske blik, og i den forbindelse at undersøge, 

hvordan de studerende omskriver  og omdanner svære oplevelser og  belastninger i barndom og 

ungdom til en potentiel ressource ved   

tærsklen til pædagoguddannelsen. 

Et centralt fund i undersøgelsen er, at en stor gruppe studerende trods vanskelige opvækstvilkår, 

har potentiale til at udvikle en stærk professionspersonlighed, da udfordrende erfaringer i 

barndommen kan blive en særlig ressource i udviklingen af det pædagogiske blik. Men det 

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.  

Forfatterne konkluderer, at ”det at blive pædagog er indlejret i et større og uafsluttet livsprojekt, 

som måske særligt ved indgangen til pædagoguddannelsen er presserende og nærværende for de 
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studerende.  Centrale begivenheder i de studerendes livshistorier synes at have en særlig 

eksistentiel betydning i de studerendes forsøg på at give mening til det projekt, det er at blive 

pædagog. Heri ligger en vigtig betydning af at arbejde med den personlige udvikling på 

pædagoguddannelsen.” 

 

Tekst 2.  

 

Rigtige pædagoger – person og profession 

Projektet har som overordnet perspektiv: Dannelsen af den pædagogfaglige identitet. Der spørges 

til:  

-Hvad kommer de studerende med/hvor kommer de fra?  

-Hvilken virkning har uddannelsen (inkl. praktikken) for den pædagogfaglig identitetsdannelse? 

-Hvad er god pædagogik? 

”At få øje på det indlysende og dog upåagtede”. 

Projektet viser, at de studerendes livshistorie har betydning for hvordan de orienterer sig i mødet 

med uddannelsen – studerendes perspektiv som forgrund for undervisning og uddannelse. 

 

Tekst 3.  

Refleksioner over forskrifter for god pædagogik 

 

Projektets foreløbige undersøgelse peger på, at professionsforskrifterne selvforvaltning, 

anerkendelse, lærerplaner og inklusion kan indkredses gennem flere diskurser: (1) En teoretisk/ 

uddannelsesmæssig diskurs, hvor forskrifter udvikles og præsenteres i 

uddannelsessammenhænge og (2) En praksis- diskurs, hvor forskrifterne italesættes gennem 

reference til hvordan de udfoldes gennem pædagogernes professionspraksis. Endvidere har vi 

peget på (3) en mediediskurs, anført af politikere og forskere. Hvor (1) og (2) er i samspil med 

hinanden gennem pædagoguddannelsens vekslen mellem campusuddannelse og 

praktikuddannelse, så foregår den tredje diskurs i en mere adskilt parallelverden.  

 

Tekst 4.  

Forskrifter for god pædagogik 

 

Det første formål med projektet var rettet mod at skabe ny viden og klarhed over pædagogers 

fagsprog omkring konkrete og aktuelle forskrifter for pædagogisk arbejde. Det andet formål 

handlede om udvikling af uddannelse, idet forskerne fra starten har haft til hensigt at inddrage 

studerende som medforskere i et integreret samspil med deres uddannelse, dvs. uden at afbryde 

eller erstatte de tilrettelagte uddannelsesforløb. Dette er muligt med pædagoguddannelsen med de 

relativt lange praktikperioder og er unik i forhold til at kunne knytte uddannelsesinstitutionerne og 

praktikinstitutionerne – undervisere, forskere, studerende og pædagoger – tættere sammen 

omkring forskning og udvikling. 
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Ved at involvere pædagogstuderende i forskning omkring pædagogers fagsprog, er det vores 

intention at bidrage til studerendes udvikling af fagsprog omkring professionen, både fordi det ud 

fra en hermeneutisk og fænomenologisk forståelse er i sproget, mennesker møder og erkender 

verden, herunder den pædagogiske praksis, men også for at studerende og kommende 

pædagoger på et kvalificeret niveau kan deltage både internt i de pædagogiske institutioners 

faglige udvikling og eksternt i den offentlige debat omkring pædagogprofessionen. Teksten giver 

indeholder ikke en opsamlende konklusion eller svar på de perspektiverende spørgsmål der rejses 

i projektet - se med henblik herpå ovenstående vedr. tekst 3. 

 

Tekst 5.  

Praksisforankrede og samskabende professionsbachelorprojekter 

Forskningsspørgsmålet er formuleret som en komparativ analyse af hvilke udfordringer og 

muligheder der kan identificeres i relation til praksisintegrering i de studerendes arbejde med 

professionsbachelorprojektet 

ved sammenligning af de nuværende beskrivelser og tiltag i de tre uddannelser? 

I en kontekst af en række konkrete samskabelsesinitiativer:  

• Hvordan giver disse ”aktioner” mening for de forskellige aktører: studerende, undervisere og 

praktikere fra professionen? 

• Hvilke udbytte/værdi - eller mangel på samme - tilskriver de professionelle i praksis deres 

deltagelse i samskabelsesprojektet, 

og hvilke kompetencer oplever de, at de udfordres på og udvikler gennem samarbejdet? 

• Hvilket udbytte/værdi – eller mangel på samme – fremhæver de studerende fra deres deltagelse i 

samskabelsesprojektet, og hvilke kompetencer oplever de, at de udfordres på og udvikler gennem 

samarbejdet? 

• Hvilke forståelser af samskabelse som et element i professionsuddannelse generelt og 

professionsbachelorprojektet specifikt fremstår blandt studerede, professionelle fra praksis og UC-

undervisere? 

Projektets resultater er blevet formidlet bredt gennem afholdelse af workhops mm. 

 

Tekst 6.  

Pædagogstuderende på ældrecenter i Vendsyssel. 

Projektets problemformulering var ’Hvordan bidrager pædagogstuderende til opgaveløsningen i 

relation til ældre på plejehjem gennem valg af tiltag og metoder?’ 

Projektets konklusion: ”Pædagogstuderende kan bidrage til opgaveløsningen i relation til ældre på 

plejehjem ved at arbejde på flere arenaer. Særligt fremhæves det, at den pædagogstuderende kan 

arbejde med den enkelte borger med fokus på tilrettelæggelse af aktiviteter, som er meningsfulde 

for og tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau, kan arbejde med pårørende, 

hvor der fx bidrages med et ikke-medicinsk perspektiv, bidrage positivt til det kollegiale 

samarbejde, igangsætte og lede udviklingsprocesser samt arbejde tværprofessionelt. Til disse 

arenaer knytter sig forskellige metoder og tiltag. Heriblandt tiltag som ”tre positive ting”, som har 
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fokus på det kollegiale samarbejde, hvor der ved vagtskifte videregives tre positive ting om dagen, 

”magnet/kommunikationstavle”, som har fokus på både beboer, pårørende og personale, hvor den 

enkelte beboer for overblik og mulighed for selvbestemmelse over dagen, og pårørende og 

personale kan følge med”. 

 

Tekst 7.  

Rapport om Pædagoguddannelsen som trainee i Horsens 

 

Intentionen med Pædagoguddannelsen som trainee var: ”at gøre studiet attraktivt for en ny gruppe 

stude- rende”. Rapporten vurderer at dette ”ser ud til at være lykkedes”, idet de trainee-studerende 

udtrykker, at de kun er startet på pædagoguddannelsen, fordi der var en mulighed for at tage 

uddannelsen som trainee-studerende, begrundet i primært økonomiske og læringsmæssige 

faktorer. 

 

Tekst 8.  

Professionelle samtaler 

 

Projektets formål er at undersøge, hvad der skal til for at pædagogstuderende opnår kompetencen 

til at varetage professionelle samtaler, og hvordan uddannelsen støtter udviklingen af denne 

kompetence via forskellige studieaktiviteter. Projektet skal bidrage til udvikling af moduler og 

studieforløb vedr. professionelle samtaler på pædagoguddannelsen, der tager udgangspunkt i 

behov i professionen, teori, forskning og feltstudier af pædagogstuderendes arbejde med at 

omsætte studieforløb vedr. professionelle samtaler til god praksis. 

Professionshøjskolen vil foretage hensigtsmæssige justeringer af studieforløb og –elementer på 1. 

studieår vedr. professionelle samtaler, herunder modulhåndbøger, som følge af pilotstudieforløbet 

og feltstudierne. 

 

Tekst 9.  

Den digitale pædagoguddannelse 

 

Projektet udspringer af en eksperimenterende udforskning af følgende grundlæggende spørgsmål: 

"Hvordan integrerer vi de digitale medier på en meningsfuld måde i didaktikken på 

pædagoguddannelsen?". Projektet har primært givet et indtryk af de muligheder, der er forbundet 

med at arbejde med digitale tilgange i samspillet pædagoguddannelse og profession med primær 

vægt på de studerendes læreprocesser. 
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Tekst 10.  

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis – frivilligt socialt arbejde som ”det 

tredje læringsrum”. 

Projektets problemformulering er: ”Hvordan kan ’et tredje læringsrum’ i et forpligtende samarbejde 

mellem uddannelse, institutioner og civilsamfund, kvalificere studerende til at blive kompetente 

aktører i samskabelses processer i forhold til velfærdsudfordringer?” 

Undersøgelsen tager afsæt i en hypotese om, at de studerende lærer noget ved at deltage i 

frivilligt socialt arbejde i forpligtende samarbejder med praksis, som de ikke lærer på andre 

tidspunkter i uddannelsen. Undersøgelsen vil afdække, hvad der kendetegner dette ’tredje 

læringsrum’, hvordan det adskiller sig fra henholdsvis praktikperioder og de teoretiske dele af 

uddannelsen og hvordan der kan foregå transfer af læring mellem de tre læringsrum. Centrale 

begreber vil være: Samskabelse, frivillighed/civilsamfund og læring: a) situeret læring 

praksisfællesskaber og deltagerbaner, b) transfer. 

Der er ingen tilgængelige rapporter om projektets resultater og konklusioner. 

 

Tekst 11.  

Refleksiv praksislæring og refleksiv metodologi. Hvordan ser vi, at den 

pædagogstuderende reflekterer? 

Begrebet ’refleksiv praksislæring undersøges’ ”fra et forskningsmæssigt og metodologisk 

perspektiv for måske at kunne forklare, hvad dette begreb omfatter, hvordan det kan ses i 

pædagoguddannelsen, og hvordan man i uddannelsen kan evaluere, at den studerende udvikler 

en sådan refleksiv kompetence. Spørgsmålet er nemlig ikke kun, hvad det er, men hvordan vi kan 

vide og se, at den studerende reflekterer.” Forfatteren skriver, at det vist gennem eksempler og 

udsagn fra studerende er muligt (med skyldig hensyntagen til studieordning mm), at diskutere sig 

frem til, hvad man gerne vil se, der studerende lærer, det vil sige at man kan sætte ord og 

begreber på undervisningspraksis, som kan dokumenteres og som fremmer udviklingen af de 

ønskede kompetencer (læs: refleksive kompetencer), gennem anvendelse af specifikke 

undervisningsformer. 

 

Tekst 12.  

Hvordan uddannes Pædagoger? Perspektiver fra et forskningsprojekt. 

 

Projektet har taget udgangspunkt i spørgsmålet ”Hvordan uddannes pædagoger?” på to 

forskellige, men samtidige måder. En åbent spørgende hvor projektet søger at forstå og beskrive 

”hvordan uddannes pædagoger?”, ved eksplorativt at undersøge, hvad der foregår i uddannelsen 

gennem nogle konkrete empiriske nedslag: Hvad det er for spændinger uddannelsen opererer i og 

gennem, hvad det er for forståelser af professionsidentitet, som tilbydes i uddannelsen? Projektets 

delrapporten giver nogle svar på disse spørgsmål, generelt peger forskerne i et kritisk perspektiv 

på, at en dannelsestradition, der vægter subjektiveresprocesser i uddannelsesforløbet, mister 
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betydning efter uddannelsens første år, ligesom den på det teoretiske plan ikke ser ud til at blive 

rodfæstet hos de studerende. Når underviserne eksempelvis gennem valg af tekster introducerer 

en normativ og centraleuropæisk/filosofisk inspireret tilgang til det pædagogiske, opfatter 

studerende det nok som en interessant tilgang, men de ser ikke ud til at bruge den, når de står i en 

situation, hvor de skal have den institutionelle hverdag til at køre.  

Tekst 13. 

 

Professionsbachelorisering – en undersøgelse af pædagoguddannelsens kvalificering til 

arbejdet 

 

Forskningsinteressen er rettet mod at undersøge de tre nyuddannedes egne oplevelser af 

overgangen til arbejdslivet, hvordan har de oplevet brud og sammenhænge fra uddannelse til 

arbejde og hvilke opfattelser har de af den arbejdskultur de er blevet en del af i skole-

fritidsordningen. 

De nyuddannedes kritik af, at de har fået en idealforestilling om pædagogisk arbejde fra 

uddannelsen, som arbejdet ikke lever op til kan således lede frem mod diskussioner om hvilke 

former for viden, der kendetegner pædagogisk arbejde og hvordan uddannelse skal kvalificere de 

studerende til denne viden. I hvilken grad skal og kan uddannelsen ruste de studerende til, at 

udfordre arbejdskulturer(ne) de møder, eller i hvilken grad kan og skal uddannelsen forberede de 

studerende på, at pædagogisk arbejde er lønarbejde? –Er ”vores” nyuddannedes fokus og ønske 

om flere faglige diskussioner et resultat af akademiseringen eller er det et perspektiv, som ́altid` er 

blevet indtaget af de nyuddannede?  

 

Tekst 14.  

 

Lærerens og pædagogens kompetencer 

 

Forfatterne ønsker med teksten at diskutere, hvad samarbejde betyder og hvorfor det er vigtigt, at 

pædagoger og lærere samarbejde både under uddannelse og i den efterfølgende praksis i 

skolerne. Forfatterne argumenter for gennem bekendtgørelsesgennemgang at kernen i 

pædagogens arbejde er udvikling, læring og omsorg. 

 

 

 

Tekst 15.  

 

Pædagogen som guide i nye læringsrum 

 

Teksten vil undersøge hvilke krav og forventninger der fremkommer til samarbejde mellem 

pædagoger og lærere i lyset af den nye skolereform. Teksten konkluderer at det ikke er 

tilstrækkeligt at uddanne pædagoger med stærke samarbejdskompetencer. Der og visionære 

ledere til, som kan se potentialet i, hvad pædagogerne kan i gennemførelse af succesfulde åben-

skole-aktiviteter. Samarbejdet mellem pædagoger og lærere er mange steder udfordret, men åben 

skole er en fri arena, hvor begge fagligheder kan komme ligeligt i spil som et fælles tredje, der kan 

styrke det tværprofessionelle samarbejde i fremtiden. 
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Tekst 16.  

 

Forandringens vinde blæser: pædagoger udfordres 

 

Teksten har gennem livshistoriske perspektiver interesse for hvordan pædagoger forholder sig til 

forandringer og nye krav i professionen, og hvilken betydning deres baggrund og uddannelse har 

for deres reaktioner herpå.  

Teksten stiller på baggrund af de 11 livshistorier spørgsmål dels ved betydningen af dels den 

’boglige’ viden uddannelsen har bidraget med, og dels pædagogprofessionens status. Der synes 

generelt at være to veje pædagoger i deres professionsliv ’slår ind på’: Enten en vej hvor det 

lykkes at fastholde og udvikle en karriere i professionen, hvilket gælder for flertallet af 

informanterne, eller en vej ud af eller på kanten af professionen.’ 

 

Sammenskrivning 

 

Hvilke spørgsmål har de analyserede tekster rejst og hvad er de 

vigtigste svar? 

 
De analyserede tekster, der har relation til de omtalte tre store forskningsprojekter på 

professionshøjskolerne UCSjælland (Absalon), VIA og UCN viser, at forskningen ud fra tre 

forskellige indfaldsvinkler har gjort de studerendes livs- og eller praksis-/professionserfaringer til 

omdrejningspunkt for de forskningsspørgmål og -problemstillinger, der er blevet rejst:  

1) I UCSj.’s forskningsprojekt ’Rigtige Pædagoger’ er det centralt at forsøge at forstå de 

studerendes uddannelsesvalg som et eksistentielt projekt, som trækker tråde til såkaldte 

betydningsfulde øjeblikke i de studerendes livshistorie, der præger dannelsen af deres 

pædagogiske blik, og i den forbindelse at undersøge, hvordan de studerende omskriver og 

omdanner svære oplevelser og  belastninger i barndom og ungdom til en potentiel ressource ved 

tærsklen til pædagoguddannelsen og videre igennem deres uddannelsesforløb. Forskerne skriver, 

at centrale begivenheder i de studerendes livshistorier synes at have en særlig eksistentiel 

betydning i de studerendes forsøg på at give mening til det projekt, det er at blive pædagog, og at 

der heri ligger en vigtig betydning af at arbejde med den personlige udvikling på 

pædagoguddannelsen. 

 

2) VIA’s forskningsprogram ’Forskning og profession’ har på to forskellige, men samtidige måder 

taget udgangspunkt i spørgsmålet hvordan uddannes pædagoger? Dels en åben spørgende 

tilgang hvor projektet søger at forstå og beskrive og dels en eksplorativ tilgang ved at undersøge, 

hvad der foregår i uddannelsen gennem nogle konkrete empiriske nedslag: Hvad det er for 

spændinger uddannelsen opererer i og gennem, og hvad er det for forståelser af 

professionsidentitet, som tilbydes i uddannelsen? Projektets delrapport giver nogle svar på disse 

spørgsmål, og generelt peger forskerne i et kritisk perspektiv på, at en dannelsestradition, der 

lægger vægt på lære- og subjektiveringsprocesser i uddannelsesforløbet, mister betydning efter 

uddannelsens første år, ligesom den på det teoretiske plan ikke ser ud til at blive rodfæstet hos de 
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studerende. Når underviserne eksempelvis gennem valg af tekster introducerer en normativ og 

centraleuropæisk/filosofisk inspireret tilgang til det pædagogiske, opfatter studerende det nok som 

en interessant tilgang, men de ser ikke ud til at bruge den, når de står i en situation, hvor de skal 

have den institutionelle hverdag til at fungere.  

 

3) UCN undersøger i forskningsprojektet Refleksiv praksislæring og refleksiv metodologi , hvordan 

det bliver synligt, at den pædagogstuderende reflekterer. 

Begrebet ’refleksiv praksislæring’ undersøges ud fra et forskningsmæssigt og metodologisk 

perspektiv for (”muligvis”) at kunne forklare, hvad dette begreb omfatter, hvordan det kan ses i 

pædagoguddannelsen, og hvordan man i uddannelsen kan evaluere, at den studerende udvikler 

en sådan refleksiv kompetence. For forskerne er spørgsmålet ikke kun, hvad det vil sige at 

reflektere, men også hvordan man kan vide og se, at den studerende reflekterer. Forfatterne 

skriver, at det gennem eksempler og udsagn fra studerende er muligt - med skyldig hensyntagen til 

studieordning mm. - at diskutere sig frem til, hvad man gerne vil se, den studerende lærer, det vil 

sige, at man kan sætte ord og begreber på undervisningspraksis, som kan dokumenteres, og som 

fremmer udviklingen af de ønskede kompetencer (læs: refleksive kompetencer), gennem 

anvendelse af specifikke undervisningsformer. 

 

I forhold til de analyserede forskningstekster fra mindre projekter er der dels en række projekter, 

som har muligheder og potentialer ved samskabelse og tværprofessionelt samarbejde som 

forskningsgenstand og forskningsinteresse (tekst 5, 14 og 15). Disse projekter ser her en mulighed 

for at mindske afstanden mellem uddannelsen og (velfærds-) profession. En anden gruppe af de 

mindre forskningsprojekter (tekst 8,9 og 13) har undersøgt de studerendes kompetenceudvikling 

med udgangspunkt i professionens behov og forventninger til nyuddannede pædagoger. Forskerne 

peger på, at dette har bidraget til at udvikle og indholdsbestemme moduler og studieforløb. Én af 

teksterne (tekst 13) rejser tvivl om, hvorvidt pædagoguddannelsens dimittender i tilstrækkelig grad 

er i stand til at udfordre de arbejdskulturer, der møder dem i professionen. 

 

 

Hvordan har tilgangen og holdningen til området bidraget til vores viden 

og forståelse? 

 

Tekst 1.  

Dannelsen af det pædagogiske blik i et livshistorisk perspektiv 

Projektet bidrager til undersøge betydningen af pædagogstuderendes egne livshistorier med 

henblik på at skabe et uddannelsesmæssigt rum, der vægter de livserfaringer der bringer med sig i 

uddannelsen og i mødet med professionsfeltet. 

Tekst 2.  

Rigtige pædagoger – person og profession 

 

Projektet har som delprojekt bidraget til at undersøge betydningen af pædagogstuderendes egne 
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livshistorier med henblik på at skabe et uddannelsesmæssigt rum, der vægter de livserfaringer der 

bringer med sig i uddannelsen og i mødet med professionsfeltet. 

 

Tekst 3.  

Forskrifter for god pædagogik 

Forskerne skriver i teksten. ”Den professionelle viden er altså ikke fraværende i den pædagogiske 

praksis, men den er måske mere ”tavs” eller rettere intern, end godt er, hvis pædagogers stemmer 

skal høres, og hvis pædagoger skal deltage i og opleve ejerskab over den generelle udvikling af 

den pædagogiske profession (Rothuizen, 2010). Nørregaard-Nielsen (2006) konkluderer, at 

pædagogernes implicitte faglighed anerkendes, men det påhviler pædagogerne at præsentere 

deres eksplicitte faglighed i fremtiden: ”I takt med at ikke mindst de indholdsmæssige krav vokser, 

må pædagogerne siges at være dem, der bedst har mulighed for at føre udviklingen videre” (ibid. 

2006 s. 200).” 

 

Tekst 4.  

Refleksioner over forskrifter for god pædagogik 

Idet forskningsprojektet inddrager aktivt studerende bidrager projektet til at skabe nye læringsrum i 

samarbejdet mellem uddannelse, profession og forskning.  

 

Tekst 5.  

Praksisforankrede og samskabende professionsbachelorprojekter 

Projektets resultater er blevet formidlet bredt gennem afholdelse af workhops mm. 

 

 

Tekst 6. 

 Pædagogstuderende på ældrecenter i Vendsyssel 

Projektet peger på, at pædagogstuderende kan deltage i undersøgende praksis som en del af 

deres studieforløb / praktikforløb. 

Forfatterne peger på, at videre forskning i dette område kunne indbefatte lignende undersøgelser 

med færdiguddannede pædagoger, ældrecentre med historik for at have pædagoger ansatte, samt 

evt. effektstudier, der kan belyse effekten af pædagogisk arbejde på ældrecentre. 

 

Tekst 7.  

Rapport om Pædagoguddannelsen som trainee i Horsens 
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Projektets forfatter stiller afslutningsvis 13 spørgsmål til videre overvejelser og undersøgelser i 

forhold til at videre udvikle modellen, herunder spørgsmålet at denne gruppe af studerende har 

lettere ved at få ansættelse i professionen efter endt uddannelse. 

 

Tekst 8.  

Professionelle samtaler 

Projektet bidrager til at afprøve nye studieformer herunder at inddrage de studerende i udvikling af 

’den nye’ pædagoguddannelse. 

 

Tekst 9.  

Den digitale pædagoguddannelse 

Projektet har primært givet et indtryk af de muligheder, der er forbundet med at arbejde med 

digitale tilgange i samspillet pædagoguddannelse og profession med primær vægt på de 

studerendes læreprocesser. 

Tekst 10.  

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis – frivilligt socialt arbejde som ”det 

tredje læringsrum”  

Der er ingen tilgængelige rapporter om projektets resultater og konklusioner. En artikel i 

Socialpædagogisk Tidsskrift [Klausen, B. (2013), "De giver os noget, vi giver dem noget" 

Pædagoguddannelsen som aktør i lokalsamfundet] beskriver samarbejdet mellem 

pædagoguddannelsen i Horsens og to boligforeninger. I artiklen argumenteres for, at ledere af 

velfærdsprofessionsuddannelser bør prioritere at give medarbejdere muligheder for at opbygge 

brobyggende netværk og indgå sociale partnerskaber med relevante aktører med henblik på at 

skabe nye læringsrum for studerende i samspil med aktører fra praksisfeltet. 

 

Tekst 11.  

Refleksiv praksislæring og refleksiv metodologi. Hvordan ser vi, at den 

pædagogstuderende reflekterer? 

 

Teksten er et bidrag til indsigt i UCN’s forskningsprogram ’refleksiv praksislæring’, hvis intention er, 

”at blive et aktiv for professionsstuderende, -undervisere og -udøvere til at lære af, udvikle, 

forbedre og forandre praksis – en praksis både i professionerne og i professionsuddannelserne”. 
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Tekst 12.  

Hvordan uddannes Pædagoger? Perspektiver fra et forskningsprojekt 

 

Projektet forholder sig til aktuelle forandringer i forhold til de professionelle fordringer 

pædagoguddannelsen skal ruste de studerende til. Her peges på formåen til systematisk til at 

kunne ræsonnere pædagogisk, at kunne udtrykke sig om det pædagogiske i konkrete situationer, 

hvilket efter forskerne opfattelse ikke kun kræver et fagsprog, men også øvelse i den overvejende 

kollegiale dialog. I forhold til de personlige fordringer kunne uddannelsen i højere grad bidrage 

med opmærksomhed for subjektiveringsprocesser. Forfatterne nævner at en forhåbning kunne 

være at uddannelsen herigennem kunne bidrage til at sætte de kommende pædagoger i stand til 

bedre at kunne modgå tendenser i det omgivende samfund til at vægte accountability fremfor 

ansvarlighed i professionspraksis.  

 

Tekst 13.  

 

Professionsbachelorisering – en undersøgelse af pædagoguddannelsens kvalificering til 

arbejdet 

 

Forskerne ser overgangen til arbejdslivet, som en omorganiseringsperiode, hvor det ser ud til at 

uddannelsen giver forhåbninger og forestillinger om, hvad pædagogisk arbejde burde være eller 

kunne udvikles til at være, som er svære at realisere i praksis. Endvidere peger forskerne på 

diskussionen af de forskellige rationaler der kommer i spil omkring og i arbejdet, som væsentlige i 

forhold til at forstå  ’velfærdsstatsprofessionernes’ forandring.  

 

Tekst 14.  

 

Lærerens og pædagogens kompetencer 

 

Teksten påpeger betydningen at samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen for 

elevernes udvikling og muligheder i deres videre skolegang og muligheder i 

ungdomsuddannelserne. 

 

Tekst 15.  

 

Pædagogen som guide i nye læringsrum 

 

Teksten viser, at samarbejdet mellem pædagoger og lærere er mange steder udfordret, men åben 

skole er en fri arena, hvor begge fagligheder kan komme ligeligt i spil som et fælles tredje, der kan 

styrke det tværprofessionelle samarbejde i fremtiden. 

 

 

Tekst 16.  

 

Forandringens vinde blæser: pædagoger udfordres 
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Teksten stiller spørgsmål ved om pædagogprofessionen vil blive en profession i traditionel (og 

anerkendt) forstand. Det er en professions, der rummer forskellige udviklingsmuligheder i form af 

ledelse, specialiseringsmuligheder og ændrede praksisformer. Men det er ikke en profession, der 

definerer sig selv som en profession og derfor kæmper for sin profession og berettigelse under 

svære vilkår. Der er tale om en profession med mange ansigter, men som også synes at mangle 

en klar identitet, konkluderer tekstens forfattere. 

 

Sammenskrivning 

Hvordan har tilgangen og holdningen til området bidraget til vores viden 

og forståelse? 

Overordet 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 og derfor udvikler sig og udfordres under de hastige (velfærds-) 

samfundsmæssige forandringer, der påvirker krav og forventninger til pædagogers arbejde, dér 

hvor de er i kontakt med børn, unge og voksne i hverdagslige kontekster. Der er tale om en 

profession med mange ansigter, men som også synes at mangle en klar identitet. 

Pædagoguddannelsen er optaget af fastholde et tydeligt fokus på de studerende og deres lære- og 

dannelsesprocesser i perspektivet af de nye krav, muligheder og udfordringer, det pædagogiske 

arbejde i professionen stiller. Der er på tværs af de analyserede tekster en fælles forståelse for 

nødvendigheden af at ophæve en dikotomisk tilgang til ”teori/praksis-problematikken”. 

Professionshøjskolernes pædagoguddannelser har imidlertid forskellige syn på, hvordan 

sammenhængen mellem uddannelse og profession (deltagelse på undervisningsstedet og 

deltagelse i praktikken) bedst kan etableres under hensyntagen til studieordninger og med 

intentionen om netop at fastholde opmærksomheden på de studerendes lære- og 

dannelsesprocesser. Det vil i realiteten sige, at de studerende møder (eller har mødt) forskellige 

’uddannelsessyn’, alt efter hvilken professionshøjskole de har valgt (valgte) at uddannelse sig til 

pædagog på. Skarpt trukket op betyder det, at studerende fx på UCN mødte en uddannelse, der 

tog udgangspunkt i professionens og arbejdsmarkedets behov, på VIA en uddannelse, der tog 

udgangspunkt de studerendes medvirken til kritisk og åbent at afsøge og udvikle det fagsprog, de 

selv skal blive en del af og på UCSjælland blev de studerende ’indskrevet’ i en uddannelse, der a 

priori tog udgangspunkt i deres egen livshistorie som didaktisk element til udvikle selvrefleksive 

processer, der kan give forståelse for betydningen af det personlige i det pædagogiske 

professionsarbejde. 

De analyserede tekster viser i et overordnet perspektiv, at der har været og fortsat er en fælles 

opmærksomhed på at a) styrke de studerendes nærvær og refleksion b) styrke de studerendes 

fagsprog b) skabe nye typer af øverum og samarbejde mellem uddannelse og praktiksted c) skabe 

nye samarbejdskonstellationer mellem studerende, undervisere, forskere og pædagoger. Mere 

generelt er der også en tilnærmelsesvis fælles forståelse for og usikkerhed overfor, hvorvidt 

uddannelsens dimittender i tilstrækkelig grad er i stand til såvel at honorere som udfordre 

velfærdssamfundets stigende forventninger og krav til ’person-professionerne’, ligesom forskerne 
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er i tvivl om betydningen af store dele af uddannelsens teoriindhold for dimittendernes formåen til 

at håndtere aktuelle professionskrav. 

 

 

Læreruddannelse 2008-2018 
 
Jens Christian Jacobsen  
 

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 

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) 
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Hvilke tendenser og hovedtræk viser forskningen på området? 

Tekst 1.  

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne 

En undersøgelse af opfattelser på professionsuddannelser af teori/praksis og udfordringer med at 

omsætte begreber om dette i praksis. Undersøgelsen bygger på data fra desk research 

(dokumentindsamlinger fra bl.a. uddannelsesstedernes hjemmesider) Der er desuden gennemført 

interviews med studielederne på uddannelserne.  

Tekst 2.  

Science and Mathematic Teachers of the Future, 

Science and mathematics education research should serve as a basis for the design and 

development of practices with which the teachers may experiment in their classroom. This article is 

about developing and implementing a graduate level equivalent degree program in mathematics 

and science instruction for in-service teachers of lower secondary education. Involving the 

teachers in design, implementation and evaluation of innovative instructional sequences, which 

deals with modern science and the importance of science in society.  

Tekst 3.  

Science and Mathematic Teachers of the Future, 

Artiklen handler en model over forskellige elementer der indgår i naturfagslæreres 

vidensgrundlag – en model der i artiklen bl.a. anbefales til brug ved design og analyse af 

uddannelsernes indhold og bestemmelser. Forf. vil med kommentaren supplere anvendelsen af 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) i diskussion af forskellige vidensdomæner og 

indholdselementer i læreplaner og uddannelsesprogrammer med en tilgang hvor PCK i højere grad 

anvendes til at diskutere hvordan-spørgsmål. 

Tekst 4.  

Komparativt studium af indholdet i læreruddannelser i Canada, Danmark, Finland og 

Singapore 

En undersøgelse af indholdet i læreruddannelserne i de lande, hvis elever i skolen præsterer højt i 

internationale komparative undersøgelser som PISA og TIMMS. Det gør elever i Canada, Finland 

og Singapore. Teamet undersøger indholdet i udvalgte læreruddannelser i de tre lande, der opnår 

topplaceringer i internationale komparative undersøgelser som PISA og TIMMS på den ene side 

og indholdet i den danske læreruddannelse på den anden side. 

Tekst 5.  

Fall of the public teacher – discourse of intimacy and the teaching profession in Denmark 
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The study is theoretically based on Richard Sennett’s notions on the private–public divide and 

Michel Foucault’s definitions of power and discourse. It focuses on the manners in which Danish 

teachers articulate a discourse in which words and phrases otherwise seen in connection with 

intimate relationships (close friends, sweethearts, parents and children) are prevalent. 

Tekst 6. 

 

Kompetencer – i skole og uddannelse, Studier i læreruddannelse og -profession, 

 

Kompetence’ er et af tidens hotte begreber, og i et par årtier har det været et begreb, der satte 

dagsordenen i det danske skole- og uddannelsessystem. Men det er også et begreb, der ofte 

anvendes ukritisk og i et væld af forskellige betydninger. Der er ganske vist gjort utallige forsøg på 

at definere, hvad  

vi kan forstå ved en kompetence. Artiklen tilsigter at invitere til overvejelser over begrebet 

’kompetence’ som pædagogisk begreb.   

 

Tekst 7.   

Konsekvenser af kompetencer – belyst ud fra samfundsfagdidaktikken - Om forholdet 

mellem dannelse, kompetencer og ’magtfuld viden 

 

Det fjerde symposium for sammenlignende fagdidaktik, som blev afholdt i Odense i november 

2015, havde som tema læringsmål, kompetencer og dannelse i et sammenlignende fagdidaktisk 

lys, og forf. var inviteret til at opponere ud fra en samfundsfagdidaktisk synsvinkel. At alle fag i 

folkeskolen er beskrevet med kompetence-, videns- og færdighedsmål efter folkeskolereformen og 

den samtidige revision af Fælles Mål, blev på symposiet diskuteret fra mange vinkler. 

Tekst 8. 

Kompetenceløft i undervisningsfagene” - sætter det sig spor i skolens praksis? 

Forskning har peget på, at lærerne er en afgørende faktor for udvikling i skolen. Artiklen handler 

om hvordan lærerne understøttes bedst, og hvad der har mest betydning i denne sammenhæng 

diskuteres både forskningsmæssigt og politisk. 

Tekst 9. 

En metasyntese af vejledning i læreruddannelsen i Norden 

Hvilken samlet gennemgang af evident forskning om vejledning findes i nordiske læreruddannelser 

fra 2008-2014? Hvilke typer af vejledning er beskrevet i relation hertil? 9 ud af 13 artikler blev i 

dette review inkluderet ud fra en kvalitetsvurdering. Den fundne viden handler primært om 

praktikvejledning. Forskningsviden om vejledning i andre uddannelseskontekster fx 

karrierevejledning er nærmest fraværende. 
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Tekst 10.  

Kompetencer eller kundskaber. 

Kompetencebaseringen af uddannelsessystemet og specifikt kompetencebegrebets anvendelse 

inden for læringsmålsdidaktikken er bredt kritiseret og det diskuteres mange steder, hvordan man 

kan forstå begrebet. Kompetencer er søgt knyttet til didaktik, til politik og opfattes også som en 

udvidelse af dannelsesbegrebet. 

Tekst 11.  

Engineering – svaret på naturfagenes udfordringer? 

I den naturfagsdidaktiske diskurs i Danmark har ingeniørarbejde – i denne artikel omtalt som 

“engineering” – gennem de sidste 5 år fået en mere markant placering. Engineerings legitimitet 

som en del af naturfagsundervisningen udspringer af argumenter om dels at det kan fremme 

elevers motivation for naturvidenskab og teknologi, og dels at det er vigtigt at uddanne unge 

mennesker til at kunne håndtere ikke blot naturvidenskabelige og teknologiske, men også 

ingeniørmæssige problemstillinger i verden. Hertil kommer også et politisk ønske om at rekruttere 

flere studerende til og styrke unge menneskers interesse for tekniske og naturvidenskabelige fag. 

Tekst 12.  

 

Evaluering og social sortering – om vurderingskriteriernes hierarki i skolen, 

 

Artiklen fokuseres på evaluering, og det vises, hvordan mere eller mindre uudtalte krav om 

selvstændighed, initiativ, studiekompetence, sproglig kompetence, performance osv. umærkeligt 

bliver en del af lærernes evalueringsgrundlag, og hvordan evalueringspraksis dermed faktisk kan 

bidrage til både at forstærke og legitimere skolens sociale sortering. 

 

Tekst 13.  

Transfer, koblinger, teori og praksis 

Læringsforskningen taler ofte om transfer – at noget kan etableres og konstrueres i et system og 

efterfølgende have en sådan karakter at det kan overføres eller tages med til et andet system. 

Artiklen undersøger transferbegrebets ’bæredygtighed’ i uddannelserne. 

Tekst 14.  

Enrolling Novice Teachers in continual Professional Development 

Teaching occurs in complex context, and science teaching also involves teaching highly complex 

content; school students’ learning, or lack of learning, of this complex content has been heavily 

discussed. Furthermore problems are known to be attached to ‘border crossing’ from pre-service 

teacher education into professional practice as a science teacher and therefore supporting novice 

science teachers in refining their teaching aligned to an awareness of their students learning 

processes could serve to address a range of problems. Det er svært at finde et fælles narrativ eller 

’tidslinjeproblematik’ fra 2008-18. Alligevel er flere fællestræk synlige gennem periodens tekster:  
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Sammenskrivning  

Hvilke tendenser og hovedtræk viser forskningen på området? 

Tidligt i perioden er der en interesse for at opkvalificere lærernes vidensgrundlag i arbejdet. 

(Teksterne 1-5, 6,9,11,13,14): Flere af teksterne har som baggrund, at de savner begrebslig 

klarhed og et fælles professionssprog hos lærerne i praksis. Årsagerne angives at være uklarhed 

om betydningen af kompetencebegrebet (teksterne 6,7,9,10,13), en optagethed af affektiv 

sprogbrug i stedet for et egentligt fagsprog samt en påpegning af risici ved skole- og 

uddannelsesfeltets politiske-økonomiske diskurs (lærerens ansvar, målstyring, individualisering).  

Flere artikler peger på hvordan forholdene kan udbedres eller kvalificeres. Naturfagsdidaktikere 

anbefaler PCK, Inquiry-based learning og et masterprogram for lærere, andre efteruddannelse af 

læreren som vejleder og en større inddragelse af læreren i forskning og i beslutninger, der 

vedrører eleverne i skolens verden. NB! Det er bemærkelsesværdigt hvor sjældent 

læringsbegrebet inddrages i forskningen. Det har ellers været gennemdrøftet i hele perioden af 

både politikere og meningsdannere og også af forskere. Men det er ikke synligt i disse tekster.  

 

Hvordan er viden på området struktureret og organiseret? 

Tekst 1. Forskeren læser (skimmer) centrale styredokumenter fra hjemmesider. Disse oplysninger 

beskrives og der udpeges eksempler, hvor forskeren i detaljer beskriver, hvordan enkelte 

uddannelser tilrettelægger vidensformidlingen didaktisk og metodisk (planlægning og 

tilrettelæggelse), så teori/praksis forholdet træder frem. Interessen handler om at transformere 

teoretisk viden til praktisk indsigt, koble praksiserfaringer til teoretiske forståelser og anvende 

praktik og empiri fra praksisfeltet i en teoretisk sammenhæng i fx modulundervisning, 

praktikkonferencer, ved eksaminer o.a. 

Tekst 2. Science teachers find it challenging to connect the science in school to the everyday life 

of the students. To meet this challenge the article suggest the development of a research based 

master degree program. The aim is to provide a sufficient number of teachers with skills and 

competences in helping students to learn mathematics and science that reflects the need of 

improving the proficiency and competence level in the Danish lower secondary school. Reflecting 

about practice through collaboration with trusted colleagues makes the tacit explicit and develops 

knowledge, skills and expertise in practice. The master program is organized as workshops and 

open seminars with the purpose of making it possible for the teachers to share their ideas and 

experiences with their colleagues and having contacts with academic experts in the fields of 

science and mathematics and educational research. 

Tekst 3. BLN ønsker at indkredse og anvende erfarne læreres PCK, og spørger hvordan man i 

uddannelse af naturfagslærere angriber arbejdet med det faglige indhold, fagdidaktikken og de 

studerendes praktikerfaringer. Hun mener at PCK kan danne ramme om og optimere udviklingen 

af PCK hos de studerende. Hun tilføjer at det er her hun som underviser i naturfaglige linjefag i 

læreruddannelsen ser det største udviklingsbehov, og ser mange spændende vinklinger og nye 

bidrag i PCK-forskningsprogrammet. 
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Tekst 4. Læreruddannelserne i alle fire lande er tydeligt orienterede mod uddannelse af 

professionsudøvelse som lærer, og professionsviden er den dominerende vidensform i alle 

uddannelserne. I den danske læreruddannelse, hvoraf en stor del har normativ karakter, udgør 

filosofisk orienteret professionsviden en omfattende del af den samlede professionsviden, hvilket 

ikke er tilfældet i top-3-landene. Her er den overvejende del evidensbaseret. Læreruddannelserne 

ved OISE og NIE inddrager evidensbaseret professionsviden, der grunder sig i 

forskningsresultater, praksisrelateret forsøgs- og udviklingsarbejde og praksiserfaringer, mens den 

evidensbaserede professionsviden i uddannelserne i Helsinki og Danmark overvejende refererer til 

empiriske og især analytisk/teoretiske forskningsresultater. De to førstnævnte uddannelser 

anvender hyppigt litteratur, der kombinerer forskningsbaseret viden med praksisvejledning og 

praksiserfaringer, mens uddannelserne i de to sidstnævnte lande holder disse vidensformer 

adskilt. Ved OISE anvendes til forskel fra de øvrige tre andre landes læreruddannelser en del titler 

i kategorien professionspraksisviden 

Tekst 5. Teachers themselves verbalise and construct their understanding of the figure of the good 

teacher, a label commonly used in Denmark to refer to the ideal of what an accomplished teacher 

should be. The teachers referred to the idea of the good teacher by means of a discourse 

consisting of words and terms typically used for intimate relations between sweethearts, close 

friends or parents and their children. For instance, in interactions in the classroom, they refer to 

pupils as ‘friend’, ‘honey’, sweetie’, or give them endearing names such as ‘cutie’, ‘tot’ or ‘my 

Habibie.’ The issue of intimacy was not singled out in advance. Rather, it revealed itself as the 

predominant issue during the observations sessions, and afterwards in the analysis of the 

empirical material. 

Tekst 6. Der er tre kundskabsformer eller refleksionstyper, der hver på deres måde leverer 

koblinger mellem opdragelse og pædagogik: den videnskabelige kundskabsform, den praktisk-

pædagogiske teori og lærerens kunst. professionelle skøn og praktisk-poetisk refleksion 

undermineres. Til eksempel vidner læreruddannelsesbekendtgørelsen (2015) om, at 

detaljeringsgraden af viden, færdigheder og kompetencer er ganske omfattende, når det udmøntes 

i lovgivning for fag og discipliner i en konkret uddannelse.  

Tekst 7. Historisk set har folkeskolefaget samfundsfag, set ud fra beskrivelserne i læreplanerne, 

bevæget sig fra i 1975 at have fokus på et indhold i form af ”væsentlige lokale, nationale og 

globale samtidsproblemer” og på nogle metodiske færdigheder (at arbejde problemorienteret) til i 

1987 at have mere fokus på at tage udgangspunkt i elevernes livsverden. I 2009 og i 2014 er 

videnskabsdisciplinerne tydelige som indhold i faget. I Danmark har man valgt, at alle 

læreplaner/studieordninger på alle niveauer lige fra folkeskolen til universitet efterhånden skal 

skrives med udgangspunkt i en kompetencemodel. Men det betyder ikke, at tolkningen af 

kompetencemodellen er entydig på de forskellige niveauer. Der findes viden, som er magtfuld. 

Denne viden er oftest specialiseret og udviklet inden for fag, og hvis man afholder grupper i 

samfundet fra adgang til denne viden, vil skolesystemet være med til at videreføre og forstærke 

uligheden i samfundet 

Tekst 8. Et KiU-forløb(Kompetenceløft i Undervisningen) består overordnet set af tre dele: 1) en 

kompetenceafklaringssamtale (KAS), 2) selve undervisningen: et antal moduler, hvor nogle lærere 

baseret på KAS skal tage flere end andre og 3) afslutningen med kompetencemålsprøve i 

undervisningsfaget. Følgeforskningen har haft fokus på undervisningen og har udelukkende fulgt 

uddannelsen, men ikke efterfølgende og heller ikke på kompetencemålsprøven. 



32 

 

Tekst 9. Vejledning på professionshøjskoler mere er præget af idéen om den gode relation end af 

en professionel tilgang på basis af evidens og forskning. Vejledning er karakteriseret ved mangel 

på forskning og et fælles, veludviklet fagsprog. Vejledning er et samlebegreb, som omfatter dels 

virksomhed inden for forskellige kontekster og arbejdssammenhænge, dels en række forskellige 

traditioner og retninger.  

Studerende efterlyser, at praktikvejledere har en øget bevidsthed om og mod på at indgå i et 

refleksionsrum med studerende og praktikvejlederens tvetydige position: vejlederrollen i forhold til 

studerende og underviser for elever. Der efterlyses således kompetencer til at vejlede studerende 

mere end at være lærer for eleverne i skolen. 

 

Tekst 10. I artiklen diskuteres kompetencetilgangen inden for læringsmålsdidaktikken og hvorvidt 

kompetencer underminerer pædagogikkens normative karakter. Kompetencer som del af viden, 

færdigheder og kompetencer i kvalifikationsrammer er at kompetencer besluttes normativt på 

policy-niveau hvad angår formålsbeskrivelse og målfastsættelse, mens der trækkes på sociologi 

og fagdidaktik i forhold til at sætte mål for de enkelte fag, og at disse mål i sidste ende også beror 

på politiske beslutninger. Viden er to ting: policies, som beslutter hvad vi synes, og fagpersonerne, 

som undersøger hvad dette betyder. Dikotomien mellem didaktikkens normative og deskriptive 

dimension forstærkes med denne opdeling, og lærerne gøres til tjenere for andres beslutninger, 

fremfor at få mulighed for at fastholde en åben og normativ diskussion, hvor intet er endeligt 

besluttet.  

Tekst 11. I den uddannelsespolitiske diskurs omtales engineering som del af en integreret indsats 

for STEM-fagene (Undervisningsministeriet, 2016). det er nødvendigt med pædagogiske tiltag hvis 

undervisning i STEM-fagene skal opnå 1) mere læring i fagene, 2) flere positive følelser fra 

eleverne og 3) flere der vælger STEM-karrierer. I stedet for at undervise i de fire discipliner som 

separate og selvstændige områder bliver de i STEM integreret i et sammenhængende 

læringsparadigme der baseres på konkrete anvendelser (“real-world applications”). 

Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (IBSE el. Inquiry Based Science Education) og 

integreret STEM-undervisning understøtter hinanden og bygger på et konstruktivistisk læringssyn.  

Tekst 12. Det dominerende skolepolitiske fokus på målbar kundskabsfaglighed, konkurrence og 

individualisering lader til at slå igennem i den pædagogiske praksis på ikke altid gennemskuelige 

måder og på trods af lærernes intentioner. lærernes ret kontante fokus på præstation og karakterer 

førte til, at eleverne foretog en selvsortering, således at der dannedes fagligt særdeles homogene 

grupper – og meget store forskelle grupperne imellem.  

Eleverne fremlagde deres projekter for deres respektive klasser og tilknyttede lærere. 

Fremlæggelserne bestod typisk af foredrag suppleret med plancher, overheads, afspilning af 

båndede interview eller selvproducerede videoklip m.v. Efter hver fremlæggelse fulgte en kort 

runde, hvor lærere og de andre elever gav respons på fremlæggelsen. Derefter trak lærerne sig 

tilbage til lærerværelset, hvor de foretog en evaluering af den pågældende gruppes fremlæggelse. 

 

Tekst 13. Mange uddannelser – herunder læreruddannelsen - arbejder med det, som af 

læreruddannelsens undervisere selv benævnes teori/praksis-forholdet. Uddannelsen er en 

vekseluddannelse, hvor ordet veksel skal indikere, at der veksles mellem perioder teori og perioder 

med praksis - mellem ophold på en uddannelsesinstitution og perioder i skolen. De ‟teoretiske 

perioder‟ har i sig selv en gyldighed, ‟perioder med praksis‟ i professionens genstandsfelt har også 
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en gyldighed og de to perioder - eller rum – udgør tilsammen den professionsfaglighed, som er 

nødvendig i forhold til at mestre det praktiske arbejde som uddannet. Meget undervisning i skolen i 

dag foregår ved at information overføres fra A til B og der findes en række faste vendinger, der 

understøtter denne opfattelse. ‟Noget‟ kan ‟komme ind‟, hvis (blot) man arbejder med det – og at 

det så vil ‟sidde fast‟, når det igen skal kunne ‟bringes frem‟ eksempelvis til eksamen, hvor man 

skal ‟høres‟ i det indlærte 

Tekst 14. A growing awareness of the gap between results from educational research and 

improvement in teaching and learning in the average classroom. When it comes to improvements 

in the classroom several scholars have concluded that teaching not teachers are the problem. 

[One must] point to a kind of collaborative learning groups and this must count for induction as 

well, while induction in my opinion with advantage can be seen as a step in a progression; what 

has been called a professional learning continuum from initial preparation through the early years 

of teaching. 

 

Sammenskrivning  

Hvordan er viden på området struktureret og organiseret? 

Spørgsmål og svar inddrager teori/praksisproblematikker, lærernes efteruddannelse, vidensformer 

(vejledning, relationer, fagsprog, styredokumenter) og videnkredsløbet (didaktisering, 

anvendelsesformer, curriculumtænkning, evidensbasering, forskningsbasering). Der er tekster der 

arbejder med teori/praksis: Her anbefales inddragelse af praksiserfaringer, nye efteruddannelser af 

lærere i KiU, PCK og masterprogrammer (tekst 1,2,3,8,), kritik af de eksisterende videns- og 

taleformer (tekst 1, 4, 5) og en politisk kritik af uddannelsesdiskursen i både skole og 

læreruddannelse (4,5,6,12,13). 

Vidensudvikling og videnskredsløb problematiseres ikke processuelt, dvs fra det udgangspunkt 

viden har ved ’indgangen’ til artiklen og til forskningsresultatet beskrives i teksten. Derimod 

kritiseres vidensindholdet begrebsligt (= manglende fagsprog), kritik af lærernes intimsprog og af 

lærerne som viljesløse bærere af magtdiskurser, der er besluttet andre steder i samfundet 

(individualisering, konkurrencementalitet). Videnskredsløbet ses som assymetrisk og uegalt, dvs 

som teoretisk og filosofisk funderet uden konsekvenser for praksis, som ikke-cirkulært, dvs viden 

fra praksis tilføres ikke uddannelsen og vice versa og som afkobling bl.a. fordi lærerne ikke i 

tilstrækkelig grad inddrages i omformning og didaktisering af viden, der bl.a. kan ske gennem 

kollaborative samarbejdsformer eller ved at forsimple lovgivning på området, så uddannelses- og 

praksisfelt ikke styringsmæssigt bureaukratiseres. Det er karakteristisk, at der ikke er eksempler på 

følgeforskning der ser videnskredsløbet i sin helhed, ’fra vugge til grav’, dvs fra den viden den 

studerende allerede har ved indgangen til uddannelsen til en vurdering af relevansen af den viden 

bachelorerne har ved indgangen til professionen. 
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Hvilke spørgsmål har forskningen rejst og hvad er de vigtigste svar? 

Tekst 1. Formålet med forskningsprojektet Bridging the Gap er at bidrage med viden om, hvordan 

forholdet mellem teori og praksis kan udvikles til gavn for uddannelsernes kvalitet og for de 

studerendes gennemførselsprocenter. Antagelsen er at frafaldet skyldes manglende oplevelse af 

kobling mellem teori og praksis hos de lærerstuderende. Det foreliggende arbejdspapir (udarbejdet 

af Lene Storgaard Brok) redegør for ’aktuelle forsøg og tiltag i de fire 

professionsbacheloruddannelser (sygeplejerske, lærer, pædagog og diplomingeniør).’ Der er 

identificeret 13 relevante forhold af betydning for fastholdelse af studerende og teori -

praksiskobling. Forholdene er interessante og kan være udgangspunkt for diskussioner og nye 

spørgsmål, men de 13 forhold kan ikke siges at være svar på forskningsspørgsmål, men snarere 

diskussionsoplæg eller refleksionspunkter, der kan motivere til nye forskning på området. 

Tekst 2. Teachers lack phronetic knowledge. It is therefore essential for teachers to be provided 

with experiences that allow them to deepen, extend and share their own knowledge and 

understanding of their teaching practice. Phronesis is being developed through experience and its 

value is related to the particular person using this knowledge for action. 

Tekst 3.  Spørgsmålet er her hvorfor og hvordan Pedagogical Content Knowledge (PCK) kan 

gennemføre. Store dele af PCK-forskningsprogrammet, har handlet om at bringe læreres 

praksisviden på en artikuleret form og indkredser erfarne læreres praksisviden på en form hvor den 

kan anvendes i uddannelse af lærere, og når der sættes fokus på hvordan man kan optimere 

rammerne for udvikling af både lærerstuderendes og allerede uddannede læreres PCK. PCK-

begrebet er gennem årene med rette blevet kritiseret for at være luftigt. Artiklen giver et bud på en 

fremadrettet begrebssætning der kan lede forskningen i fælles retning. Resultater peger frem mod 

behovet for ikke kun at bruge PCK til at diskutere hvad vi underviser i, men at vende tingene på 

hovedet og udvikle tilgange i læreruddannelse hvor konkrete episoder fra de studerendes praktik 

kommer til at stå langt mere centralt. 

Tekst 4. Kan dansk læreruddannelse lære af andre landes gode erfaringer?  Ved alle de fire 

læreruddannelser lægges der vægt på integration af teori og praksis, men praktikkens omfang 

varierer ganske meget mellem uddannelserne. Omfanget er mindst ved læreruddannelsen i 

Helsinki og størst i den danske læreruddannelse, der dog ikke adskiller sig meget fra 

læreruddannelserne ved NIE. I top-3-landene lægges der generelt vægt på et nært samarbejde 

med praktikskolerne og på, at praktiklærerne er velkvalificerede lærere og praktikvejledere. Der 

tilstræbes sammenhæng mellem undervisningen på læreruddannelsesstedet og praktikken, som er 

fokuseret på undervisningsplanlægning, undervisning og evaluering. Der lægges også vægt på, at 

de studerende baserer deres aktiviteter i praktik på en vidensbaseret platform. 

Tekst 5. A discourse of intimacy, the assumption being that this discourse has become the 

predominant way in which to talk about the good teacher.  It is reasonable to assume that if the 

study had been conducted from a different analytical angle, different results would have ensued. 

The power to define how the teaching profession is to be understood does not solely come from 

below, i.e. from the teachers themselves. To a great extent, it also comes from above, not only 

from the discourse of leading pedagogic researchers, but also from regulative documents, both on 

a national and an international basis. 

 



35 

 

Tekst 6. Kompetencebegrebet kræver en afklaring. Kompetencer kan være et instrument for 

politisk styring. Det er legitimt. Men som pædagogisk professionelle bør vi være varsomme, søge 

overskridelse og minde hinanden om, at det ikke fritager os for pædagogisk refleksion, 

argumentation og stillingtagen. Kompetencer kan danne grundlag for en kompetencedidaktik, der 

åbner for didaktisk-funktionelle refleksioner.  

 

Tekst 7. Memento er at kompetencebegrebet ikke er fuldt forstået. Der kan ikke tales om 

kompetencer uden at inddrage den underliggende viden og færdigheder, og at kompetencer 

kræver ’ansvarlighed’. Dermed er der også en normativ side af dette kompetencebegreb, der gør, 

at der ikke er tale om et rent teknisk eller instrumentelt begreb. 

 

Tekst 8. Hvad har vi lært af KiU-uddannelsen af lærere? Undersøgelsen har vist, at lærerne i 

relativt høj grad oplever, at KiU-uddannelsen sætter sig spor, og at de refererer til en mangfoldig 

sporsætning. Det kan fx være i undervisningens planlægning og gennemførelse og i samarbejder 

og faglige dialoger med kolleger og som en ny/udviklet fagforståelse og faglig identitet og øget 

faglig selvtillid fx i kommunikation med elever, kolleger og forældre. Forskellige faktorer fra 

uddannelsen har haft betydning, fx at møde nye faglige tilgange, både overordnet set og som 

konkrete værktøjer og materialer. Udbytte fra erfaringsudveksling fremhæves, bl.a. via 

uddannelsens studiegrupper, og arbejdet med såkaldte praksisopgaver nævnes også af en del 

deltagere. 

Tekst 9. Metasyntesen viser, at det at kunne vejlede optimalt til fortsat professionel udvikling 

gennem praktikvejledningen kræver langt flere kompetencer og mere viden end lærerfaglige 

kompetencer og det at være en god praktiker, forstået som ”en god lærer for børn”. Der peges på, 

at vejlederkompetencer handler om faglig viden om et relevant genstandsfelt, vejledningsfaglig 

viden, vejledningsmetodiske færdigheder samt viden om læring, pædagogik, didaktik, 

voksendidaktik og ikke mindst vejledningsdidaktik. 

Tekst 10. Kompetencebegrebet udsættes for kritik: Inden for en tilværelsesoplysende skole kunne 

man eksempelvis overveje kundskabsbegrebet som et alternativ til kompetencebegrebet, ud fra en 

forståelse af kundskaber som “… fordybelsen i et samfunds kultur, historie og videnskab, der på 

den måde hele tiden findes og genskabes og holdes ved lige.” (Rømer 2015a:338). Kundskaber er 

i denne forståelse ikke kun indre (som viden, færdigheder og holdninger er det i 

kompetencetilgangen), og ikke kun ydre (som selve handlingen er det i kompetencetilgangen). 

Tekst 11. Der er udfordringer ved at lave integreret undervisning i matematik og naturfag som der 

lægges op til med STEM-visionen. I den internationale litteratur er der ikke noget der tyder på at 

matematiklærere står på spring for at blive inddraget i andre fags undervisning, og en eventuel 

mangel på lyst til at deltage i fællesfaglige projekter vil være en udfordring for mere og bedre 

samarbejde mellem STEM-fagene. Matematik ses almindeligvis som bestående af beregninger og 

formler der giver præcise og ufejlbarlige svar, uden relevans i almindeligt hverdagsliv og kun 

tilgængelige for eksperter og uden for rækkevidde af almindelig kritisk sans 

Tekst 12. Evalueringer i skolen værdisætter bestemte karakteristika ved eleverne, som fx faglige 

kundskaber eller sociale kompetencer. Udtrykt i Bourdieu-termer er evalueringer en væsentlig del 

af det sociale tovtrækkeri om, hvilke specifikke kulturelle kapitalformer skolen skal producere og 

tillægge betydning. Lærerne benytter både kriterier af rent faglig art og kriterier, der beror på et 
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helhedsindtryk af eleven. Derved blandes faglige kriterier med kriterier, der i højere grad har med 

elevens ”sociale væsen” at gøre. Vurderingen af det ”faglige” niveau optræder altså uadskilleligt fra 

nogle andre og mindre klare kriterier. Artiklen her kan føre til refleksion og diskussion på 

lærerværelserne, , hvordan man som lærer kan søge at lave en mere socialt bevidst 

evalueringspraksis i klasselokalet, men også i, hvordan man gennem kollektive redskaber, 

koordineret social ulydighed, sjove aktioner rettet mod politikere, samarbejde med forældre og 

andre uddannelsesorganisationer, kan bidrage til at sætte en anden skolepolitisk dagsorden. 

Tekst 13. Omverdenens kompleksitet i form af forskellige læringssituationer må undergå en 

selektionsproces - noget kan medtages, andet må gå ud. Det har vist sig vanskeligt at koble 

forskellige kontekster. Et første skridt må  være at udvikle en følsomhed overfor de enkelte 

konteksters egenlogikker og bringe dem med og i spil, når konteksterne kobles med andre 

kontekster. Kun derved bliver læreres arbejde meningsfyldt og vigtigt. 

Tekst 14. How can an induction program which involves novice science teachers refining their 

teaching for the benefit of students learning be designed based on what is known from research 

about continual professional development? Science-specific induction programs can help the 

novice science teachers to develop more productive learning environments and that positive early 

experiences seem to help new science teachers on their road to becoming effective science 

teachers. 

Sammenskrivning  

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

Her belyses forskellige spørgsmål af betydning for kvalificering af lærere i de forskellige arenaer 

hvor de ’optræder:’ Resultaterne fra forskningen viser at fokus enten har været på praksis (tekst 

2,5,6,7, 10,11,12,13,14) eller i uddannelsen (tekst 1,2, 3,4,9, 12 og 13), men kun der har fokuseret 

på både uddannelse og praksis (’sammenhænge’) og når de gør det, er det med abstrakte, 

teoretiske indfaldsvinkler (tekst 2, 12 og 13). 

Resultaterne peger i retning af inddragelse 1. af praktikeres viden, 2. af refleksioner om praksis-i 

praksis (tekst 1,2,3,6,7,8,11,12,13,14) , om 3. at få sat gang i videnskredsløbet (fra ’teori’ i 

uddannelserne til praksisfeltet og vice versa) (tekst 1,2,9,11,12,13) og om 4. at supplere lærernes 

faglige baggrunde med nye efteruddannelseskoncepter (naturfag), der alle bygger på større eller 

mindre grad af fronesis.  

Det er ikke lykkes at finde tekster, der betragter læreruddannelsen som et sammenhængende hele 

fra inklusion af dygtige, motiverede eller allerede erfarne studerende over indsatser i uddannelsen 

til erfaringsbaserede rekursiviteter (’tilbageløb’) i de første år efter uddannelsen selvom alle disse 

dele er omtalt hver for sig. Det nærmeste er ansatser til en opprioritering af praktikken som 

læringsarena, der kan forene viden om praksis med viden i praksis. 
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Hvordan har tilgangen og holdningen til området bidraget til vores viden 

og forståelse? 

Tekst 1. Arbejdspapiret har mange interessante perspektiver og afsluttes som nævnt med en 

række ’diskussionspunkter’, 13 i alt, som forfatteren mener er værd at reflektere over mhp på at 

løfte uddannelserne, så der bliver en tæt sammenhæng mellem uddannelse og profession.  

Her citeres nogle af dem der er relevante for oversigten: Hvordan opøves færdigheder i 

læreruddannelsen og i pædagoguddannelsen, når man ikke har disse ekstra situerede læringsrum 

at afprøve praksis i? Hvor nært skal studiemiljøet være, for at studerende fastholdes i uddannelsen 

og oplever en mulighed for at overkomme de teoretiske og praktiske problemer, som uddannelsen 

udgør? Er man mere ligestillet med kollegerne på arbejdspladsen, når man får løn for sit arbejde, 

og får man dermed adgang til arbejdslivet på en anden måde, end hvis man er praktikant på 

besøg. Forf. mener at sammenhænge mellem uddannelse og profession skal være så koblede i 

betydningen så identiske som muligt. Hvis eksempelvis alle fik løn for deres praktik impliceres det, 

at teori/praksis (eller uddannelse og profession) ville være kvalitativ bedre, idet der på 

uddannelser, hvor praktik lønnes, er større tilfredshed, større lighed og mindre frafald på 

uddannelsen. 

 

Tekst 2. The professional learning of teachers starts from concrete experience. This aim is 

achieved in the master program through involving the teachers in design, implementation and 

evaluation of innovative instructional sequences, which deals with a wide range of aspects of 

mathematics and science. It is indicated that long-term professional development programs have a 

positive effect on how teachers think about, and are actually able to perform cogently, practice 

change. A future topic, which deserves to be explored, is the modulation of teacher identity through 

such programs. 

Tekst 3. At ’opdage’ en bredere anvendelse og diskussion af PCK-begrebet i en dansk 

sammenhæng. 

Tekst 4. Det komparative studium af indholdet i udvalgte læreruddannelser i top-3-landene 

Canada, Finland og Singapore på den ene side og Danmark på den anden side viser ingen entydig 

forskel mellem de toppræsterende lande og den danske læreruddannelse. På nogle punkter er der 

forskel mellem de toppræsterende lande og Danmark, men på andre er forskellene større de fire 

lande imellem. 

Tekst 5. No metalanguage in the teachers’ utterances. Absent from the teachers’ discourse is a 

professional language grounded in a theoretically based foundation of knowledge and 

interpretation, which could help teachers analyse, explain and problematise the events happening 

in the classroom. On the contrary, what is found is mostly affective language – precisely the type of 

language that is often associated with the absence of professionalism 

Tekst 6. Væsentligt er det, at når et begreb som ’kompetence’ introduceres og gives volumen i 

skole og uddannelse, da må det udsættes for pædagogisk refleksion: Hvilken pædagogisk mening 

og betydning kan vi tilskrive kompetencebegrebet? Hvad mener vi pædagogisk set, når vi taler om 

kompetence? Hvilke  

interesser er vi styret af i vores definition? Hvordan korresponderer kompetencebegrebet med 

skolens formål og etos?  Til hvad kan vi bruge begreber om kompetence i skole og uddannelse?  
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Tilfører kompetencebegrebet nye dimensioner til lærere og underviseres didaktiske modellering og 

den dag- 

lige etisk-æstetiske virksomhed? I givet fald hvad, hvordan, hvorfor? 

 

Tekst 7. Der argumenteres for, at det kompetencebegreb, der ligger til grund for Fælles Mål fra 

2014, på mange måder er i overensstemmelse med Klafkis begreb om kategorial dannelse, og at 

kravet om ansvarlig anvendelse af viden og færdigheder i EQFs definition af kompetence lægger 

op til, at Fælles Mål kan tolkes, så de er i overensstemmelse med folkeskolens mere overordnede 

dannelsesmål. 

Tekst 8. En række opmærksomhedsfelter og mulige didaktikseringsstrategier er præsenteret i 

artiklen, og det foreslås fremadrettet at arbejde videre med, hvordan en praksisintegrerende KiU-

didaktik vil kunne se ud. 

Tekst 9. Vejledning foregår ikke kun på professionshøjskoler; i såvel Danmark som i det øvrige 

Norden er uddannelsen til lærer opbygget med en vekselvirkning mellem teori og praksis. I et mere 

internationalt perspektiv findes uddannelser, som ikke på samme vis har denne vekselvirkning 

mellem teori og praksis på skoler. Derfor er og skal praktikvejledning være et særligt felt i 

læreruddannelser i Norden. 

Tekst 10. Der er forskel på handling og anvendelse. Hvor viden og færdigheder inden for en 

kompetencetilgang altid aktivt skal anvendes i bestemte situationer, er handling inden for den 

tilværelsesoplysende og kundskabsbaserede skole en form for fordybende erfaring med det liv vi 

har med og mod hinanden. Handlingen er i denne forståelse både aktiv og passiv – vi handler over 

for vores omgivelser, og omgivelserne handler over for os, hvorved vi gøres passive og 

opmærksomme. Det er i denne dobbelte proces af aktivitet og passivitet vi forhåbentlig bliver 

klogere og ikke blot kompetente 

Tekst 11. Idéen om integreret STEM-undervisning i uddannelsessystemet er – både som en 

politisk og som en didaktisk dagsorden – ved at tage fart i Danmark (2017). En kommende indsats 

må sikre at alle lærere er trygge ved såvel designarbejde som undersøgelsesarbejde i fællesfaglig, 

problembaseret og elevaktiverende undervisning. Der findes mange forskellige elementer som kan 

indgå i grundlaget for en engineering-didaktik. De skal dog suppleres med flere didaktiske 

kategorier som fx læringsmål, tegn på læring, lærer- og elevroller og – ikke mindst – evaluering 

Tekst 12. Evalueringskriterierne kunne i større eller mindre grad forekomme lærerne naturlige – 

fordi disse var habituelt inkorporeret i lærerne selv. Lærerne havde selv inkorporeret de rette 

måder at begå sig på i skolen, uden at de nødvendigvis reflekterede over det. Konkurrence, 

individualisering og social sortering – kundskabsfaglighed kombineret med ”ansvar for egen 

læring” – lader til at trænge ind i skolens hverdag, så at sige bag om ryggen på lærerne. Den 

boglige og selvstændighedskrævende skole er ved at blive common sense for skolens agerende. 

Tekst 13. Omverdenens kompleksitet i form af forskellige læringssituationer må undergå en 

selektionsproces - noget kan medtages, andet må gå ud. Det har vist sig vanskeligt at koble 

forskellige kontekster. Et første skridt må være at udvikle en følsomhed overfor de enkelte 

kontekster egenlogikker og bringe dem med og i spil, når konteksterne kobles med andre 

kontekster.  Kun derved bliver lærernes arbejde meningsfyldt og vigtigt. 
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Tekst 14. Results from the different research fields of Design Based Research and Pedagogical 

Content Knowledge can be synthesized, including results from studies with teachers as 

researchers as well, and in synergy show some direction of how best to design and formative 

assess an induction program built on the principles mentioned above. Analysis of the teachers’ 

reflective stance [is} as an inportant supplement including analyzing for different levels of 

professional reflections: describing, explaining, theorizing, confronting and restructuring. Asking the 

teachers’ opinion of the program must be a part of the formative assessment as well, while an 

important success criteria as stated is that the continual professional learning is meaningful and 

can encourage science teachers to stay in teaching. 

Sammenskrivning  

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

Perspektiverne for fremtidens læreruddannelse, der kan kobles til praksisfeltets kompetencer, er 1. 

i langt højere grad at inddrage lærerne både som centrale deltagere og som førstehåndeksperter 

udi professionen. Derved kan lærere lære et fagsprog som flere af forfatterne er inde på mangler 

blandt de kompetencer lærere udfolder i praksis. Derudover vil lærere i fremtiden 2. at kunne mere 

om evaluering fordi evaluering er en form for kontrol af egne arbejdsresultater. Lærere kan 

desuden 3. gennem videreuddannelse at lære at inddrage andre kontekster end en formativ og 

generaliseret ’model’ fra den skole de arbejder på. De skal samtidig huske 4. at bruge 

kompetencebegrebet som en dannelsesfaktor på linje med viden og færdigheder. 5. at praksis er 

vigtigste faktor til ny viden om skolen tilskrevet skolens vigtigste aktør: læreren.  

Samlet set er et væsentligt perspektiv, at erfaringsbaseret viden i stadig højere grad kommer til at 

dominere uddannelsen og at praksis så at sige rekursivt skal ’virke tilbage’ på uddannelsen. 

Derved bliver undervisningen i uddannelsen både mere relevant, mere anvendelig og mere fri for 

unødig og ubrugelig viden, der refererer til teorier fra andre vidensområder som fx filosofi, 

psykologi og samfundsvidenskab. 
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Sygeplejerskeuddannelsen 
 

Elvi Weinreich 

I analysen indgår 24 tekster fra perioden. De er nummereret fra 1 til 24 og det drejer sig om flg. 

tekster: 

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 

Tekst 9. Christensen, E.B. & Larsen, B. H. (2010). Sygeplejerskeuddannelsens historie. Social 

kritik 2010 nr. 124, 
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Hvilke tendenser og hovedtræk viser forskningen på området – i 

relation til nye uddannelsesbekendtgørelser og professionsforståelser, 

nye videnformer og nye didaktiske tiltag? 

Tekst 1.   

Videnskredsløb skal styrke sundhedsprofessionelles kompetencer i Sygeplejersken  

I artiklen argumenteres for, at de sundhedsprofessionelles kompetence skal være på et niveau, der 
gør dem i stand til at identificere, udforske og løse de problemstillinger, der karakteriserer 
sundhedsvæsenet i et fremtidigt velfærdssamfund. Det problematiseres at den evidensbaserede 
viden i visse sammenhænge bliver anvendt som standarder uden refleksive overvejelser. På 

denne baggrund skal der satses på at træne den studerende i anvendelse af flere vidensformer i 
deres kliniske beslutninger. Det fremhæves at det tværfaglige team kan medvirke til en kvalificering 
af de kliniske beslutninger men at teamet samtidigt er udfordring når der skal træffes fælles 
beslutninger 

Tekst 2.  

Akademisk tilgang i klinisk praksis  

I artiklens beskrives et heldagsseminar på sygeplejerskeuddannelsens modul 12, der havde til 
formål at styrke de studerendes kompetence til at kunne forholde sig kritisk reflekterende til de  
konkrete problemområder, de møder i praksis. Altså opøve det kritiske blik og den faglige 
argumentation. De studerende havde deres egne problemstillinger med sig   
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Tekst 3.  

En sociodramatisk kommunikationsøvelse i palliativ pleje 

Ud fra en case, beskrives en sociodramatisk øvelse, hvor sundhedspersonalet indtager deres ikke 
normale rolle i casen. Casen beskriver en alvorlig syg ung mand, hans far og mor og lægen, der 

skal fortælle at man agter at afslutte behandlingen af den unge mand.  

Tekst 4.  

Sygeplejerske som velfærdsudvikler- kan sommerskoler være et bud på skabelsen af en 
”developer- identity”.   

I artiklen henvises til at sygeplejerskestuderende for at indgå kvalificeret i den moderniserede 
velfærdsstat forventes at blive vigtige aktører inden for udvikling og implementering af nye og 
praksisnære teknologiske løsninger og at det handler om at sygeplejerskerne er bevidste om, 
hvordan deres faglighed og kompetencer kan anvendes til at realiserer medarbejderdreven 
innovation. Med det formål at opøve innovationskompetencer præsenteres et sommerskole forløb 
(eksperimentarium) hvor studerende fra forskellige professionsuddannelser i et 2 ugers forløb får 

undervisning i og arbejder eksperimenterende med at realiserer teknologiske velfærdsløsninger.  

Tekst 5 

Delestilling giver mulighed for at sikre sammenhæng mellem teori og praksis i 
sygeplejerskeuddannelsen  

Med det formål at skabe en sygeplejerskeuddannelse, der i højere grad kunne arbejde for at skabe 
sammenhæng mellem teori og praksis, blev der ved et udviklingsprojekt arbejdet med konceptet 
delestillinger mellem Hammel Neurocenter og sygeplejerskeuddannelsen  

Tekst 6. 

Erfaringer med Journal Club på modul 12 

Med afsæt i bekendtgørelsens tekst om at: Den studerende skal efter endt uddannelse kunne 
udvikle sygeplejen, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge, 
anvende og deltage i forskningsarbejde ud fra den bedst tilgængelige evidens og viden. 

Iværksættes et udviklingsprojekt hvor kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige i samarbejde 
med undervisere på VIA udviklet en studieaktivitet der understøtter muligheden for at nå 
bekendtgørelsens mål  

Tekst 7. 

Tværfagligt samarbejde – en udfordring og en fordring i klinisk sygepleje  

Afsættet er den samfundsmæssige forventning om at de sundhedsprofessionelle skal kunne 
samarbejde tværfagligt. Forfatteren referer til flere udgivelser der perspektiverer det tværfaglige 
samarbejdets nødvendighed, udfordringer og redskaber. Herefter fokuseres ud fra Merry Scheels 
tænkning og forskning sygepleje fagets inderside, egen logik og dens yderside samfundslogik. Fag 
og sag og der argumenteres ud fra disse begreber for at sygeplejen skal forholde sig til begge 
dele. Hvorefter der gennem case og teoretiske diskussioner argumenteres for at hvis sygeplejen 
alene forholder sig til samfundets og organisationens krav og forventninger, er der risiko for at 

sygeplejen som fag forsvinder. Så for at kunne arbejde tværfagligt som samfundet ønsker og 
forventer, må sygeplejens faglige kerne, ud fra forfatterens argumentation være tydelig og 
nogenlunde ens forstået af fagets bærere.  

Tekst 8.  
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Et sygeplejeliv mellem omsorgsrationalitet og teknisk rationalitet. 

Der sættes i artiklen fokus på sygeplejerskeliv over tre generationer og der søges belyst hvorledes 
danske basissygeplejersker oplever deres opgaver og funktioner, faglige muligheder og 
betingelser, samt hvorledes de oplever deres professionelle status. Derudover søges belyst, 
hvordan forhold i forbindelse med de to første områder har bevæget sig over en periode svarende 
til tre generationer, samt hvorledes sygeplejersker har reageret på og forsøgt at håndtere disse 

bevægelser. 

Tekst 9. 

Sygeplejerskeuddannelsens historie,  

Artiklen fokuserer ændringer i Uddannelses cirkulærer/ bekendtgørelser fra 1957-  1979-1990 
(uddannelsesreform) 2001, 2008, formålet er at vise hvordan sygeplejen som fag og funktion 
beskrives, hvilke opgaver og funktioner hun tildeles og hvilket faglig råderum hun har til at 
realiserer sin sygepleje    

I 1957 var der fokus på at udvikle sygeplejerskens tekniske færdigheder, anlæg, evner, 

ansvarsfølelse og dømmekraft samt ansvar som medicinalperson – der var tale om 
håndværksmæssige færdighedskrav ikke andre metodekrav, 1979 blev metodekravene udvidet til 
at gælde forudsætninger for at forny og tilpasse sit faglige virke i takt med videnskabelige og 
samfundsmæssig udvikling, I 1990 blev forudsætningen for at udvikle sygeplejefaget føjet til og i 
2001 kom der en præcisering kritisk analytisk kompetence og forudsætninger, der danner grundlag 
for videreuddannelse 

Tekst 10 

Fra oplevelse til læring: Udvikling af en model der kan bringe kliniske oplevelser ind i 
undervisning 

Et udviklingsprojekt der havde til formål at bringe de studerende oplevelser med patienterne fra 
klinisk undervisning på modul 1 ind i undervisningen på modul 2- samt opøve kompetencer til at 
medvirke ved udviklingsprojekter. Forfatterne arbejdede var med afsæt i en ny bekendtgørelse 

interesserede i at afprøve (efter inspiration fra Patricia Benner) om transfer(transformationen) fra 
praksis til teori og return, var mere virkningsfuldt, hvis man anvendte de studerendes egne 
oplevelser fra praksis i undervisningen i stedet som tidligere fiktive case.  

Tekst 11.  

Manualer og reproduktion af viden i sygeplejerskers kliniske viden 

Et observationsstudie hvor forskeren følger sygeplejersker i et ambulatorium under modtagelse af 
nye patienter. Sygeplejersken anvender en manual under processen, en manual der er udfærdiget, 
andet stede af andre der sætter dagsorden og retningslinjer for, hvad patienter med disse 
sygdomme skal spørges om 

Tekst 12. 

Mikrosociologiske studier af sygeplejerskers arbejde i hospitaler og sundhedscenter                                      
-refleksioner over perspektiv og metode  

Empiri er fra forskerens ph.d. afhandling ”sygepleje mellem pakker og mennesker” En beskrivelse 
af professionens udfordringer, når faget udsættes for modernisering og effektiviserings pres..                                                                                                     

Tekst 13. 
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En kvalitativ metasyntese af psykiatriske sygeplejerskers oplevelser af transitionen fra at 
være studerende til at være nyuddannet 

Forfatterne beskriver, hvordan de har eksperimenteret med metasynteser i relation til kvalitative 
undersøgelser, med fokus på undersøgelser der har iagttaget sygeplejerskers håndtering af deres 
transition fra uddannelse til at arbejde 

Forfatterne indleder med at problematisere at det har været svært at udvikle og afklare, hvordan 
man realiserer ”kvalitativ metasyntese som metode og at metoden stadigt opfattes som 
kontroversiel. Årsagen er blandt andet det er svært at finde entydige definitioner på begrebet 
metasynteser- samt at finde grænse fladen mellem et review, der har til formål at opsummere 
eksisterende viden og en metasyntese har til formål at udvikle ny kvalitativ viden, synteser, på 
baggrund af en fortolkning af et formålsrettet udvalg af kvalitative resultater. Det andet problem de 
fremhæver er, at det er vanskeligt at finde entydige forskningsmetodiske anvisninger til at 
udarbejde metasynteser, herunder at sikre sig at de kvalitative studier der inddrages, er kvalitative i 
orden. Altså vurdering og kategoriserings problematikker  

Tekst 14. 

En begrebsanalyse af empatibegrebets aktuelle betydning og anvendelighed i sygeplejen i 

Begrebet empati i sygeplejen ikke er entydligt - så formålet er at belyse og afklare empatibegrebets 
betydning i den aktuelle sygepleje med henblik på en demaskering af begrebets modenhed samt 
en diskussion og kritisk vurdering af begrebets anvendelighed i sygeplejen 

 
Tekst 15 

Sygepleje som fag og profession, i et kulturelt perspektiv. 

I Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor, fremkommer professionsbasering som 
et nyt og væsentligt begreb. Forfatterne, der henholdsvis er undervisere i den teoretiske del af 
uddannelsen og kliniske ansvarlige i praksis, har i et udviklingsprojekt søgt at beskrive kendetegn 
ved sygepleje-professionen, der kunne medvirke til at styrke det professionsbaserede grundlag. 
Formålet var, at den opnåede viden skulle anvendes til at, målrette udvælgelse af indholdet i 
undervisningen, så de studerende fik en forståelse af, professionens forankring.  

Tekst 16 

Hvornår er sygeplejestuderende i den kliniske praksis klar til at udvide deres lærings-
repertoire? 

Artiklen fokuserer en undersøgelse af sygeplejerskestuderende i deres første kliniske praksis på to 
hospitaler. Undersøgelsen formål er at blive klogere på, hvornår studerende er klar til at udvide 
deres læringspotentiale og ikke mindst, hvad der har indflydelse på, at det sker. Ved analysen 

fremkom 4 forskellige læringsstile reflekterende, aktivistisk, teoretisk, pragmatiker   

Tekst 17 

Professionen- dømmekraft og klinisk beslutningstagning 

Formålet med kapitlet er at være at koble profession – dømmekraft og klinisk beslutningstagning. 
Under hvert enkelt begreb inddrages mange forskellige teoretikere og det opleves nærmest som 
om jo flere jo bedre. Der inddrages en del modeller- formentligt i et forsøg på at skabe en form for 
overblik. En enkelt model kritiseres for ikke at have patient, pårørende og organisation med. 
Argumentet for kritikken, må formentligt forstås i tidens fokus på patient og brugerinvolvering. Krav 
og forventninger til sygeplejerskerne for at de kan træffe de rigtige kliniske beslutninger er 
nærmest omsiggribende er nærmest omsiggribende. Her er et udpluk af dem 1) Har gode 
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samarbejdsevner2) Kan arbejde systematisk 3) Kan arbejde med standarder 4) Er ansvarlige i 
udførelsen af deres kliniske arbejde 5) Kan anvende relevante erfaringer og intuition 6) Kan 
foretage relevante prioriteringer 7) Kan reflektere i relation til den kliniske sygepleje 8) Har tillid til 
sin egen formåen og kompetencer 9) Kan foretage relevante og nødvendige observationer 10) 
Besidder en etisk sensitivitet 11)Kan arbejde forebyggende 12) Kan foretage relevante 
sygeplejefaglige diagnose. Dømmekraft og klinisk beslutningstagninger er overlappende begreber. 
Dømmekraft er en forudsætning for klinisk beslutningstagen og den kliniske beslutningstagen er et 
grundlag for den fremtidige dømmekraft 

Tekst 18 

At uddanne til kompetencer inden for ældre omsorg  

Tager afsæt i en konstatering af at de senere års forandringer i sundhedsvæsenet har skabt et 
øget behov for sygeplejersker i primær sektor. Det kan dog samtidigt konstateres, at de er svære 
at rekruttere. Unge nyuddannede sygeplejersker har ikke en udtalt lyst og interesse i at arbejde 
med ældre og således medvirke til at nå et af de nationale sundhedsmål, at styrke indsatsen for 
kroniker og ældre patienter. Artiklens forfattere mener, at sygeplejerskeuddannelsen ikke formår at 
gøre dette væsentlige område i sygeplejen interessant nok for de studerende. På denne baggrund 
argumenterer forfatterne for at der skal ske ændringer i den didaktiske tilrettelæggelse af 
uddannelserne, med det formål at styrke de studerendes kompetencer og stimulerer de 
studerendes interesse for at arbejde med kvaliteten i omsorgen for de ældre således at det i højere 
grad bliver muligt at rekrutterer nyuddannede sygeplejersker til at varetage sygeplejen af kroniske 
og ældre patienter 

Tekst 19 

Digitalisering af ældre menneskers hverdag- et anliggende for frivillige 

Hvordan den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er blevet rullet ud i den ældre del af 
befolkningen Kommunerne har været ansvarlige for at lære den ældre e-boks, nem-ID, 
brugerfladen ect. og her har denne læringsindsats i mange kommuner været etableret i 
samarbejde med frivillige foreninger, ældreorganisationer, m.fl. 

Det har vist sig at det at digitaliserer borger ikke kun handler om at de skal kunne vanvende nem 
ID og e-boks. Der er i stedet tale om en langt større omstillingsproces, hvor borgerne i langt højere 
grad får ansvar for ved behov selv at opsøge- og ansøge om velfærdsydelser, hvilket ikke kun 

handler om en håndteringskompetence, men derimod i høj grad også om en forståelse af det 
paradigmeskift der er sket i den politiske i velfærdsforståelsen, hvor den aktive borger er blevet 
den nye borgerprofil i det nye velfærdssamfund. 

Hvordan dette har realiseret sig vises gennem et eksempel fra greve kommune  

Tekst 20 

Læringsfyldte laboratorier og psykiatrisk sygepleje  

Forfatterne i artiklen fokuserer hvordan læringsfyldte laboratorier kan imødekomme en række af de 

udfordringer som sygeplejestuderende møder i deres psykiatriske praksis. Der tages afsæt i tre 

overordnede læringsmæssige udfordringer, som de sygeplejestuderende oplever. 

2) De studerende er gennemgående generelt bekymret for at begå sig i blandt psykisk syge.                                            
3) Mødet med begrebet psykiatrisk sygepleje opleves diffust                                                                                                                        
4) at adskille en psykiatrisk sygepleje praksis med en almen hverdagspraksis 

Det præciseres at det er væsentligt at de studerende reelt tør udfordre deres egen praksis 

undervejs i laboratoriet 
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Tekst 21 

Den nyuddannede sygeplejerskes kompetenceprofil  

Forskerne beskriver at formålet med undersøgelsen er at afdække om den kompetenceprofil for 
sygeplejerskeuddannelsen, der blev udarbejdet i 2001 i Holstebro, lever op til de krav og 
forventninger der er beskrevet i Professionsbachelorbekendtgørelsen, herunder også de krav der 
er formuleret i Bologna aftalens beskrivelse af en professionsbachelor grad. For at få besvaret 
dette spørgsmål valgte forskerne at søge svaret hos aftagerne inden for forskellige områder i 
sundhedsvæsenet. Hvilke kompetencer mente aftager sygeplejerskerne skulle have nu og 5 år 
frem. 

Tekst 22 

Hvordan gør vi tingene her 

Projektet fokuserer sygeplejestuderende første praktikforløb, for at blive klogere på, hvordan de 

studerende lærer i praksis, sammen med de ”praktiserende” sygeplejersker i klinikken forstås 

således som arbejdspladssygeplejersker. Projektet er en del af et større udviklingsprojekt. Data er 

indsamlet på Professionshøjskolen UCC. Artiklen præsenterer indsigt i sygeplejerskestuderendes 

oplevelse af egne lærerprocesser under første kliniske undervisningsforløb. Interessen er at forstå 

de processer, hvorunder sygeplejerskestuderende konstituerer en begyndende plads i 

sygeplejeprofessionen og tilegner sig kompetencer udi håndtering af praktiske opgaver i klinikken. 

Formålet er at finde andre måder, hvorpå teoretiske undervisere og kliniske vejledere kan støtte 

studerende i tilegnelsesprocesserne under klinisk undervisning 

Tekst 23 

Konstruktionen af en moderne sygeplejerske 

Forfatteren fremhæver at formålet med atiklen er at bidrage til en forståelse af de vilkår og den 
vilkårlighed, der præger fortællingen om sygeplejen, en fortælling der måske vil få illusionens om 
faget til at briste, men må anses som en nødvendighed at få debatteret for at kunne se målet med 
den konflikt der anes inden for faget og som blandt andet viser sig som svære 

rekrutteringsproblemer. Den konflikt som kan anskues som et element i en omtolkning af pleje som 
kald til pleje som en vareydelse. Der argumenteres for at den almene diskurs kan sammenfattes til, 
at globaliseringens økonomiske konsekvenser er styrende for indretningen af samfundet. Vi 
forventes at ruste os til konkurrence på alle fronter, hvis ikke vi følger med trues vi med at den 
danske stat og det danske velfærdssamfund bliver sejlet agterud. Drivkraften synes at være en ny 
liberal moderniseringsproces, hvor strategier og ledelsesprincipper kendt fra den private sektor 
holde sit indtog i sundhedsvæsenet. Forfatteren trækker det skarpt op i forhold til konsekvenserne 
for sygeplejen som han mener gennem en teknokratisk form, der realiserer sig ved at 
sygeplejerskens fokus rettes mod forvaltning frem for omsorg Denne påstand baseres på et mindre 
observationsstudie. 

Artiklens problemstilling spidses til ved at fokusere sygeplejeuddannelsens nye akademiske status 
– sygeplejeteoriernes omsorgsteoretiske idealforestillinger og virkelighedens teknokratiske praksis. 

Tekst 24 

Om at stimulere sygeplejestuderendes udviklingsberedskab- refleksioner og erfaringer 

Forskerne ønsker i artiklen at præsenterer nogle overvejelser over, hvordan sygeplejerskers og 

studerendes udviklingskompetencer kan styrkes ved at medvirke i forsknings og 

udviklingsprojekter, ledet af forskere og med fokus på udvikling af den kliniske sygepleje. Der 

argumenteres såvel ud fra de politiske krav og forventninger, der er beskrevet i bekendtgørelsen, 
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som ud fra en oprigtig nødvendighed hvis professionen ikke kun skal overleve men reelt også blive 

ved med at følge med og gå foran udviklingen inden for sygeplejen. Sidstnævnte argumentation 

følges op med eksempler på forandringer så som opgaveglidninger, kommunikationsteknologi og 

effektiviseringskrav. Herefter præciseres, at en grundlæggende forudsætning for at udvikle 

beredskab til udvikling forudsætter rum og rammer, støttende ledelse og dygtige fagpersoner til at 

løfte opgaven. Efterfølgende præsenteres det projekt ” mænds og kvinders indlæggelsesforløb i 

forbindelse med akut koronart syndrom”, som forskerne anvendte til at afprøve en projektmodel, 

hvor såvel kliniske sygeplejersker, nyuddannede sygeplejerske med interesse for forskning og 

”selvindmeldte studerende ” deltog.    

 

Sammenskrivning 

Hvilke tendenser og hovedtræk viser forskningen på området – i 

relation til nye uddannelsesbekendtgørelser og professionsforståelser, 

nye videnformer og nye didaktiske tiltag? 

 

Det er ganske få tekster der dukker op i søgningen fra årene 2007-2009. De tekster der er 

inddraget, 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 ved fokus på uddannelsernes faglige indhold herunder 

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

praksis(teksterne 14,15) Her skal fremhæves artiklen der fokuserer den nyuddannedes 

kompetenceprofil, nærmere bestemt fremanalyseres og kategoriseres de kompetencer som 

udvalgte brugere fra sygeplejerskernes praksis mener, at sygeplejerskerne skal besidde for at 

opleves som kompetente i praksis. (tekst 21). En tekst afviger, her vælger forfatteren at arbejde ud 

fra Bourdius refleksive sociologi og herigennem fremanalysere de to dominerende 

idealforestillinger af sygeplejen. Forfatteren argumentere for, at det er disse to forestillinger den 

filosofiske omsorgssygepleje og den professionsorienterede administrative sygepleje, der hersker i 

dag og at det er problematisk at uddannelsen danner til den filosofiske omsorgssygepleje og 

praksis kalder på den professionsorienterede administrative sygepleje (tekst 23).     

Teksterne mellem 2010-2013 er præget af stor mangfoldighed og kan til dels placeres i tre 

kategorier. 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. Fra en sommerskole, der 

arbejder med et bud på, hvordan man skaber en ”developer- identity”, med det formål at 

velfærdsprofessionerne kan tilgodese kommunernes behov for, at professionerne vil og i højere 

grad kan arbejde innovativt med udvikling af nye velfærdsteknologier (tekst 4). Til journal club i 

klinikken, hvor de studerende træner den akademiske læsning og diskussion af tekster efterfulgt af 
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fremlæggelse af forløbet for sygeplejerskerne i klinikken (tekst 6). Samt eksperimentet med at 

iagttage, hvad der sker med den studerende transformationskompetence (i teori og praksis), når 

undervisningen varetages af en underviser, der arbejder både i klinikken og i 

uddannelsesinstitutionen (tekst 5). Det ses således tydeligt i denne kategori af artikler at 

underviserne på mange måder forsøger sig frem med at understøtte den studerendes 

transformation fra klinikkens oplevelser til teoretisk refleksion og omvendt. En lignende didaktik, 

der er ude at gå, er artiklen der beskriver, hvordan underviserne gennem de studerende beskrevne 

praksisoplevelser udarbejder flere case til undervisningen, med det formål at få en relevant 

praksisoplevelse ind i det teoretiske undervisningslokale (tekst 10). Den sidste kategori, er 

repræsenteret ved at gå historisk til sygeplejen for at vise fagets udvikling og fremhæve, det skred 

der er sket fra et mesterlærerfag til et akademisk fag, set i et uddannelsesperspektiv, men med 

fortsatte forventninger fra praksis om, at man også er uddannet til håndværket sygepleje 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 udviklings kompetence(24).  

Teksterne fra 2014-2018 er i høj grad præget af en nysgerrighed og bekymring for om sygeplejen i 

et moderniseret sundhedsvæsen med mange ældre overhoved kan bevare fagets traditionelle 

omsorgslogik. Temaet angribes på mange forskellige måder, et eksempel er et forsøg, ud fra 2016 

bekendtgørelsen, at fremstille hvordan professionens kliniske beslutning og faglige dømmekraft 

kan forstås. Det forfatteren fremhæver i sin beskrivelse, er de mange forventninger til 

sygeplejerskernes viden, erfaring og handlekompetence, der ligger indlejret i bekendtgørelsens 

tekst og som fremstår som forudsætningen for, at sygeplejersken kan træffes kvalificerede kliniske 

beslutninger, de didaktiske overvejelser over hvordan den studerende gennem uddannelsen øver 

sig i at træffe dem, er der langt færre bud på (tekst17). En anden artikel byder i højere grad ind 

med didaktiske overvejelser over, hvordan den studerende lærer i klinikken, således fokuseres 

hvornår de studerende synes at være parat til at udvide deres læringspotentiale i den kliniske 

praksis i deres første klinik(tekst16) I forlængelse af blikket på den skønnede kliniske beslutning, 

kan fremhæves den artikel, der argumenterer for det væsentlige ved, under uddannelsen, at træne 

de  studerende til at arbejde bevidst med det videnskredsløb, der ligge 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 dem ukritisk som entydige 

standardiserede løsningsforslag. Forfatterne argumentere for, at træningen i høj grad bør foegår 

relateret til praksisnære og anvendelsesorienterede aktiviteter. (tekst 1) Et par artikler fokuserer 

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)  
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Hvordan er viden i artiklen fremkommet og hvordan er denne viden 

omsat i relation til uddannelse og didaktiske tiltag? 

Tekst 1. Artiklen er baseret på teoretiske overvejelser over hvordan man opøver de studerendes 
kompetencer til at træffe kvalificerede sundhedsfaglige beslutninger. Der argumenteres teoretisk 
for at der didaktisk i højere grad arbejdes med praksisnære og anvendelsesorienterede aktiviteter, 
der kan medvirke til at opøve denne kompetence hos de studerende 

Tekst 2. Seminariet er didaktisk tilrettelagt på følgende måde den første uge af det 10 ugers modul 
opfordres de studerende, til at undre sig i praksis, derefter arbejdes der de følgende uger i en 
vekslen mellem forskellige undervisningsformer og med fokus på at finde belæg og systematisk 
bearbejde et problemområde ved hjælp af faglig argumentation. Der arbejdes med Master Class, 
hvor master her er en klinisk vejleder som alle grupperne bliver tildelt 

Tekst 3. Der tages afsæt i Jocob Moreno (1889-1974) beskrivelse af hvordan man kan arbejde 

med det sociologiske drama til at undersøge og kaste lys over konflikter og indre spændinger. 

Didaktisk er rollespillet tilrettelagt uden en introduktion til rolle varetagelsen. Efter første 

gennemspilning træder facilitator til og giver råd og retning til at kvalificere kommunikationen. 

Hvorefter rollespillet gentages og det viser sig, at transfer af det ”lærte” viser sig med succes    

Tekst 4. først introduceres præsenteres for DIN modellen, der er et redskab at udvikle bedre 

løsninger gennem en designdreven tilgang. Den første uge var der fokus på begrebet 

teknologiforståelse I anden uge, der var arrangeret som internat, blev der arbejdet tværfagligt med 

case fra ”det virkelige liv” fra kommuner og KMD- De studerende arbejdede således med reelle 

samfundsmæssige problemstillinger der skulle løses. (nytte) 

 Tekst 5. Den teoretiske analyse/ diskussion af observationer og interview blev realiseret ved 

hjælp af Steen Wackerhausens begreber om tavs kundskab, Lave og Wengers 

praksisfællesskaber, sygeplejeteoretikerne Erikson og Martinsen blev inddraget i forhold til at 

iagttage den dannelsesproces, der skal realiserer sig for at den studerende lærer at få øje på 

detaljer, samt Wahlgren og Aagaards forståelse af oversættelsesprocesser. Didaktisk var forløbet 

tilrettelagt med en interventionsperiode, hvor der var fokus på de studerendes læreproces i 

praksis, specielt med blik for refleksion, før, under og eftervejledning. Interventionen foregik ved 

tilstedeværelsen af en underviser der udover akademiske kompetencer havde et indgående 

kendskab til de studerendes teoretiske forudsætninger og opdateret viden som sygeplejerske til at 

iværksætte og indgå i disse refleksionsprocesser. Underviseren fulgte den studerende fra vagtens 

start til afslutning 

Tekst 6. Der arbejdes med afsæt i en forståelse af den studerende skal for at opnå denne 

kompetence kunne opsøge og læse akademiske tekster og formidle essensen af den 

sygeplejefaglige viden der præsenteres både gennem skriftlit resume og mundtlige drøftelser i den 

kliniske praksis. Didaktisk blev der anvendt ”metoden” journal club, her med følgende 4 tiltag. 

Første del fokuserede litteratursøgning i udvalgte videnskabelige databaser samt udvælgelse og 

bearbejdning af en valgt artikel. Anden del var afholdelse af Journal Club, hvor artiklen og dens 

fund blev gjort til genstand for faglige drøftelser. Tredje tiltag skulle realiseres ved udarbejdelse af 

et resume af den bearbejdede videnskabelige artikel og publicering af dette på VIDOKS 

hjemmeside Fjerde tiltag var implementering af den opnåede viden i det kliniske felt gennem 

oplæg og drøftelser med afdelingens sygeplejersker og afdelingsledere. Evalueret elektronisk med 

fokus på læringsmål og opnået kompetencer 
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Tekst 7. Teksten er teoretisk argumenterende, der anvendes mange forskellige teoretiske 

perspektiver selv om Mary Schell teori, med afsæt i en interaktionel forståels, og med fokus på 

fagets inderside og yderside, bliver man ført vidt omkring, der er umiddelbart ingen didaktiske bud 

på, hvordan man ruster den studerende til at kunne indgå i og håndtere det tværfaglige 

samarbejde. Det skulle da lige være, at de i uddannelsen i højere grad skal arbejde med 

sygeplejen som et teoretisk fag, så de kan anvende det som fagligt afsæt og kunne argumentere 

herudfra   

Tekst 8. Undersøgelsens empiriske grundlag blev fremskaffet ved hjælp af interviews og 

spørgeskemaer rekruttering af informanter blev foretaget strategisk der blev udvalgt 15. Alle 

respondenter blev interviewet 2- hvor 2. gang var en uddybning af første gang. De ”hårde” data 

blev indsamlet pr. spørgeskema. Informanternes udsagn blev efterfølgende analyseret og 

tematiseret  

Tekst 9. Undersøgelsen er gennemført gennem en dokumentanalyse – hvor viden produceres ved 

en historisk gennemgang af bekendtgørelsen for sygeplejerskeuddannelsen. Analysen viser at i 

1957 skulle sygepleje- sundhedspleje støtte op om det lægelige område, sygdomsbehandling og 

forebyggelse. I 1979 blev faget sygepleje et hovedfag og kravene til sygeplejevirksomhed blev 

præciseret til at omfatte ansvar for den almene sundheds- sygepleje, herunder koordinerende og 

vejledende og undervisende opgaver og der blev lagt vægt på at sygeplejersken skulle uddannes 

til at udvikle faget i takt med samfundets ændringer, det medførte en øget vægtning af 

humanistiske og samfundsfaglige kvalifikationer. I 1990 blev undervisningsindholdet beskrevet i 

overordnede vendinger, faglige kvalifikationer herunder kompetencen til at samarbejde fremhævet, 

faget sygepleje blev hovedfag- hermed blev også omsorgsbegreber og etiske begreber 

væsentlige. I 2001 blev der i bekendtgørelsen udlagt to spor et skulle lede frem til udøvelse af 

sygeplejeerhvervet et andet at opnå kompetencen til at fortsætte i en universitær 

videreuddannelse. 

Tekst 10. De udvalgte oplevelser der blev arbejdet med på modul 2 blev ”fanget” i ved forskellige 

fokusgruppeinterview. Oplevelserne blev udvalgt ud fra kriteriet om at skulle skabe intellektuel 

træning klinisk argumentation og know- how  i relation til kliniske færdigheder, dannelse og etisk 

ansvarlighed , herunder læring af professionens etiske standarder , sociale roller og ansvar 

Tekst 11. De arbejdes videnssociologisk med afsæt i Berger og Luckmann og Michel Foucault 

empirisk lader forskeren sig inspirerer af Goffmanns sociologi- feltstudier og fokusgruppe interview. 

Det er dialogen og den nonverbale kommunikation, mellem patient og sygeplejerske, der er i 

centrum 

Tekst 12. Der arbejdes diskursanalytisk og der fremanalyseres to diskurser. 

Progressionsdiskursen i sygeplejefaget ligger sig i slipstrømmen af den politiske magt og tidens 

løsen, som er effektivitet, kvalitet, omstillingsparathed og vidensbasering- med fokus på 

velfærdsstatslige ydelser i såvel uddannelsessystem som sundhedsvæsen. Rationale i diskursen 

er at effektivitet og fleksibilitet fører til en Win- Win situation og sygplejen bliver godt for borgerne 

når den udføres med dette underminerer sygeplejerskernes tætte relationer til patienter og at 

andre faggrupper vil tage de grundlæggende sundhedssygepleje opgaver fra sygeplejerskerne. I 

denne diskurs italesættes forandringerne i en tabsretorik sygeplejefaget mister autentisk mening 

og viden 
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Tekst 13. Derefter beskriver de søgeprocessen og præsentere en metasyntese af nyuddannede 

psykiatriske sygeplejerskers oplevelse af transitionen fra at være studerende til at være 

nyuddannet. De præsenterer, desuden det teoretiske greb, de har valgt at anvende i forhold til den 

metodiske/ analytiske tilgang, (symbolsk interaktionistisk forståelse af social identitet og sociale 

roller som noget, der aktivt skabes og forandres i interaktionen mellem mennesker, de præsentere 

litteratursøgning og begrunder til og fravalg.  (5 internationale undersøgelser bliver udvalgt)                       

De arbejder med tjeklister til at foretage en systematisk og kritisk vurdering af studierne 

 

Tekst 14. Begrebsanalyse – det er en state of the art undersøgelse, som har til hensigt at føre til 

den nyeste tilstand i begrebsudviklingen. Der tages afsæt i 12 systematisk udvalgte internationale 

sygeplejefaglige forskningsartikler fra 2001-2007 

 

Tekst 15. Litteraturstudie med refleksive overvejelser og diskussioner mellem fagfæller og 

bekendtgørelsens tekst. Forfatterne afslutter med at fremhæve, at diskussionen om fag og 

profession og hvilken professionsviden de studerende skal have på ingen måde kan afgøres en 

gang for alle. Den må forstås som et dynamiske fænomen, der til stadighed skabes og genskabes i 

lyset af påvirkninger fra sygeplejens inder,- og yderside, hvorved de didaktiske overvejelser til 

stadighed må være i spil i alle sammenhænge og mellem teori og praksis. 

Tekst 16. Der er tale om et fænomenologisk hermeneutisk studie- de studerende (7) der medvirker 

observeres og der gennemføres interview. den etnografiske inspiration fås fra er Spradley og i 

forhold til den analytiske er Ricoeur fremtrædende   

Tekst 17. Litteraturstudie, mange, mange kilder, mangler måske et videnskabsteoretisk og 

samfundsmæssigt, sygeplejefagligt værdigrundlag.  

Tekst 18. Didaktiske overvejelser uden hverken teoretisk ståsted og didaktiske modeller eller 

overvejelser ekspliciteres  

Tekst 19. Projektet anvendte kvantitative data, hvis resultater viste, at projektet som udgangspunkt 

var en succes i forhold til det definerede mål antallet af borgere der var tilmeldt digital post steg 

inden for en toårig periode fra 30-94 % og ca. 80% af de plus 60 årige benytter digitalpost i en eller 

anden udstrækning. Der blev anvendt interview og observationer i forhold til samarbejdet mellem 

frivillige og borgerne og her dukkede ny viden frem om mødets udfordringer 

Tekst 20. Projektet foregår på PC Sct. Hans. Centret modtager årligt 110 studerende i psykiatrisk 

klinik. En måde at støtte de studerende i at overkomme de nævnte udfordringer er at anvende 

tankegangen omkring læringsfyldte laboratorier. Der henvises til A.K.B. Soffer (2014) 

sygeplejerske uddannelsens skills labs- en produktiv idioti i D. Staunæs mf. Læringslaboratorier. 

Laboratorierne er kendetegnet ved ikke at være situeret i praksis, men at være sat i et scenarie, 

der ligner praksis. Men til forskel fra praksis er laboratorierne kendetegnet ved, at de studerende 

kan holde pauser og tage timeout og reflektere over den testede praksis. De pædagogiske tiltag 

har været planlagt og afviklet 6 gange siden januar 2015 med en samlet deltagelse på ca. 130 

studerende. Artiklen er baseret på kvalitative data, der bunder i mundtlige evalueringer med de 

studerende, der deltog i laboratorierne. Laboratorierne er kontinuerligt tilpasset evalueringerne 

Tiltaget blev gennemført på en temadag, hvor det læringsfyldte laboratorium blev anvendt. Der 

blev iværksat 2 tiltag visualisering af psykiatrisk sygepleje og simuleringsspil. Ved visualiseringen 

stilles spørgsmålene: hvad er psykiatrisk sygepleje og hvilken viden skal sygeplejerskerne have for 
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at passe den psykiatriske patient. Herefter deles holdet i grupper med 3 hvor efter der resten af 

dagen gennemføres 2 simuleringsspil- med tre roller, patient, sygeplejerske og observatør. Der 

evalueres individuel, efter fastlagt skema, hvert spil, hvorefter der sker en fælles drøftelse ud fra 

den individuelle evaluering 

Tekst 21.Der er tale om en empirisk undersøgelse. Der blev således udsendt 170 spørgeskemaer 

til relevante fagpersoner fra klinisk praksis, antal indkomne skemaer var 65, svar pct. 38,2 %. 

Spørgeskemaet indeholdt følgende åbne spørgsmål 1) Hvad skal en nyuddannet sygeplejerske 

kunne hos jer? Nævn de 5 vigtigste kompetencer 2) Skal den sygeplejerske, der bliver uddannet i 

2010, kunne noget andet og mere, end den sygeplejerske vi uddanner i dag? Hvis svaret er ja, 

nævn de 5 vigtigste kompetencer. Metodisk blev der taget afsæt i Grounded theory og teoretisk 

analytisk arbejdes med Merry Scheels interaktioner sygeplejepraksis, Mads Hermansens 

læringens univers og omlæring. Data er kodet og resultatet af en aksial kodning blev en model 

med fem kategorier af udlæste kompetencer 1) kompetence til interaktion og kommunikation 2) 

udføre 3) lede 4) formidle 5) udvikle (sygepleje)Kvalificering af udsagnene foregår ved hjælp af en 

selektiv kodning, hvor de 5 kategorier sættes i et teoretisk perspektiv ved hjælp af Scheels 

interaktionel sygeplejepraksis og samtidigt diskuteres med udvalgte policy dokumenter og andre 

teoretiske forholde måder indenfor sygeplejen og pædagogikken 

Tekst 22. Projektet er teoretisk og metodisk inspireret af Michael Eraut forskning – Eraut 
argumenterer for at den lærende har evnen til metakognitiv tænkning, som viser sig ved at den 
studerende kan opnå en eksplicit bevidsthed om sin praksis. En bevidsthed der kan være kognitiv 
regulerende i relation til håndtering af kommende opgaver, der henholdsvis ligner er forskellig fra 

den netop overståede håndtering af opgaven. Den lærende forventes således at have momentvise 
metakognitive eksplicitte forståelser af egen læring. 

Data udgør de 10 udvalgte respondenters besvarelse af et spørgeskema med åbne spørgsmål, 
der eksplorerer de temaer, der bliver forfulgt under det personlige interview. Analysen er foretaget 
ud fra Erauts 1) typologier af læringsbaner2) kodningen er inspireret af Erauts 
underkategoriseringer af læringsbaner, hvorefter der er udledt helheder (temaer). Temaerne 
udfoldes og reflekteres i forhold til det overordnende forskningsspørgsmål. Hvorefter resultaterne 
diskuteres og implikationer for praksis udfoldes.      

Tekst 23. Der analyseres med afsæt i Pierre Bourdius refleksive sociologi, empirien er 

litteraturstudier om 1) det medicinske felt og den moderne medicin og 2) den moderne 

sygeplejeprofession og sygeplejens ideal. Sammenfattende præsenteres de fremanalyserede to 

dominerende idealforestillinger i det reproduktive system. Den ene karakteriseret ved sygeplejen 

som kvindelig omsorg ydet på et altruistisk grundlag, med fokus på helhedsorientering af patienten 

som subjekt. Forfatteren benævner dette ideal som filosofisk omsorgssygepleje. Det andet er en 

professionsorienteret administrativ pleje, ydet som lægens assistent, med fokus på helbredelse af 

patienten som objekt, et ideal som forfatteren benævner som en profan kaldssygepleje- hvor det 

profane fremstilles som en (gen) indsættelse af kaldet men genskabt gennem akademisering og 

filosofisk omsorgsteori 

Tekst 24 

Projektet blev igangsat ved Center for Sygeplejeforskning – Viborg (CSF-V) i efteråret 2007 i 
samarbejde med Box Hill Hospital/Deakin University, Australien og et medicinsk afsnit ved 
Regionshospitalet i Viborg. Projektet var planlagt som et basisprojekt i forhold til et eller flere 
projekter vedr. kvinder og hjertesygdomme. Formålet var udfra et kønsperspektiv at undersøge det 
forløb, patienter med AKS oplever fra symptomdebut til indlæggelse på hospital. I undersøgelsen 
indgik 15 mænd og 15 kvinder, der var indlagt på regionshospitalet. Alle indvillige i et kvalitativt 

dybdeinterview vedr. deres oplevelse af forløbet fra debut af symptomer til 72 timer efter 
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indlæggelsen, ansøgningsskema kan finde på. Der deltog fire studerende fra de studerendes 
dataindsamlerteam, som består af studerende med speciel interesse for forskning og udvikling. 
Teamets medlemmer rekrutteres blandt bachelorstuderende. Rekruttering til temaet sker løbende, 
ved at den studerende sender ansøgning, til CSF, om optagelse. Ansøgerne indkaldes til samtale, 
hvor det vurderes om vedkommende har det overskud og de faglige kvalifikationer, der skal til for 
at blive optaget i teamet. De studerendes dataindsamlingsteam mødes 1x mdl. I CFS. De 
studerende medvirkede ved pilotinterviewene som patienter, deltog ved udvalgte projektmøder og 
medvirkede ved formidlingen. Det fremhæves endvidere at møderne for de studerende i CSF, 
fungerer som en god platform for vidensformidling 

Sammenskrivning 

Hvordan er viden i artiklen fremkommet og hvordan er denne viden 

omsat i relation til uddannelse og didaktiske tiltag? 

I flere artikler beskriver forfatterne, hvordan de har arbejdet didaktisk med nye undervisnings-

metoder, endskønt begrebet didaktik ikke nævnes eksplicit. De beskrevne projekter foregår 

overvejende i praksis og retter sig mod at opnå viden om og i givet fald hvordan, den studerende 

udvikler op opøver sin metakognitive kompetence eller sagt på anden vis, den studerende støttes 

til at træne kompetencen til at transformere sin teoretiske viden til relevante situationer i praksis. 

Eksempel på denne proces ses i et af projekterne, hvor den studerende først får til opdrag at søge 

viden inden for et fastlagt tema, derefter øves den akademiske læsning af de udvalgte tekster, 

hvilket efterfølges af en drøftelser af teksternes indhold, hvorefter de studerende bliver bedt om at 

skrive et resume ud fra drøftelserne. Til sidst får de til opdrag at formidle de teoretiske tekster til 

sygeplejerskerne i praksis med det for øje at formidlingen skal indeholde en refleksion over 

hvordan den teoretiske viden kan anvendes i sygeplejens praksis. Kun et enkelt projekt fokusere 

ud over at arbejde med den metakognitive kompetence at opøve den studerendes evne til at 

beherske ”håndværket”. Evalueringen af projekterne foregår overvejende ved, at de studerende, 

de involverede undervisere og evt. deltagerne fra praksis bliver spurgt om deres oplevelse af om 

projektet og om de mener det understøttede formålet med aktiviteten. Der er gennemgående 

positive tilbagemeldinger, men artiklerne fortæller ikke om videre implementering (tekst 2,4,6) 

Enkelte projekter har samme fokus på opøvelsen af de studerende metakognitive kompetence, 

men de adskiller sig ved at tage afsæt i mere stringente undersøgelsesmetoder og eller udvalgt 

teorier / begreber, som anvendes både til at sætte retning på projektet, men også til at analysere 

den indsamlede empiri. Således blev der ved et projekt arbejdet stringent metodisk med 

fokusgruppeinterview og analysen bliver rammesat af fastlagte didaktiske kriterier. I en anden 

artikel arbejdes der med afsæt Lave og Wengers teorier om praksisfællesskaber, udvalgte 

sygeplejeteoretikere som Erikson og Martinsen, sætter fokus på den dannelsesproces, der skal 

skærpe den studerendes iagttagelses kompetence i sygeplejen og den tavse kundskab blev 

relateret til Wackerhausen teoretiske beskrivelser af begrebet. Den sidste tekst, der skal 

fremhæves her tager afsæt i Jocob Moreno beskrivelse af, hvordan man kan arbejde med det 

sociologiske drama til at undersøge og kaste lys over konflikter og indre spændinger, her rettet 

mod, hvordan man som sygeplejerske træder ind i og er tilstede, når der skal videregives alvorlige 

informationer til patient og pårørende. I samtlige projekter kommes med bud på, hvordan 

ændringer i de didaktiske overvejelser kan medvirke til at øge de studerendes muligheder for at 

øge deres kompetencer til at arbejde teoretisk inspireret og reflekteret med deres praksis (tekst 5, 

10, 3).    
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Der er også artikler der fokuserer sygeplejerskernes læring potentiale, her er der en artikel fokus er 

på studerende i den første kliniske praksis, der er tale om et fænomenologisk hermeneutisk studie, 

de studerende der medvirker observeres med inspiration fra Spradley etnografiske metoder og 

analysen af interviewene er Ricoeur inspireret, der ses stor variation i de studerende læringsstile, 

hvilket kan skærpe forståelsen af, at en differentieret undervisning øger muligheden for, at den 

studerende formår at lære(16). En anden tilgang til at indfange de studerendes læringspotentiale 

forekommer i en atiklen, der hvordan de studerende lærer i praksis. Projektet er teoretisk og 

metodisk inspireret af Michael Eraut forskning om metakognitiv læring i praksis. Der medvirker 10 

respondenter og der anvendes spørgeskema med åbne svar. Analytisk arbejdes med typologier af 

læringsbaner. Fundene viser at de studerende lærer i praksis, men læringen er mærkbart præget 

af, hvordan man gør tingene netop der hvor man er i praksis. Hvilket i et didaktisk perspektiv rejser 

spørgsmålet, hvordan det er går i spænd med ønsket om de studerende skal opnå metakognitive 

ekspliciterede forståelse af egen læring i denne kontekst (22). Endnu en artikel fokusere de 

studerende læring i praksis, her rettet mod hvordan sygeplejestuderende lærer at overkomme de 

udforinger de møder i den psykiatriske praksis. Der arbejdes med læringsfyldte laboratorier, der er 

kendetegnet ved ikke at være situeret i praksis, men derimod et scenarie, der ligner praksis, 

således at de studerende kan holde pauser og tage timeout og reflekterer over den testede 

praksis. 130 studerende har været igennem forløbet, der blev afholdt som en temadag hvor der 

blev anvendt såvel visualisering af psykiatrisk sygepleje og simuleringsspil. De studerende 

evaluerede forløbet positivt, den didaktiske efterrefleksion er, at laboratorierne ikke kan anvendes 

uden de studerende samtidigt færdes i den psykiatriske praksis og der er usikkerhed om de 

studerende kan bringe den ny viden tilbage til praksis situationer (20). Der er en enkel artikel, der 

beskriver inddragelse af de studerende i et forskningsprojekt i kliniske praksis, her fokuseres, 

introduceres og eksemplificeres en model for inddragelse af de studerende i forsknings og 

udviklingsprojekter, en model der både beskriver hvordan de rekrutterer de studerende til 

projekterne, herunder kriterier for inddragelse og hvilke elementer i forskningsprocessen de 

inddrages i(24).        

  

Andre artikler er overvejende præget af et spekulativ, teoretisk sigte, hvor forfatterne gennem den 

teoretiske analyser argumenterer for, hvad de anser som væsentligt, at uddannelsens undervisere 

holder sig for øje og arbejder bevidst med i relation til deres didaktiske overvejelser. Allerførst skal 

fremhæves en begrebsanalyse, en state of the art undersøgelse, som har til hensigt at føre til den 

til en afklaring af udviklingen af begrebet empati og dets aktuelle betydning og anvendelse i 

sygeplejen. Der tages afsæt i 12 systematisk udvalgte internationale sygeplejefaglige 

forskningsartikler fra 2001-2007 og det konkluderes at begrebet fortsat har brug for at blive 

diskuteret inden for faget og i forlængelse heraf, kontinuerligt må inddrages og forhandles i 

uddannelsens didaktiske overvejelser om brugen og betydningen af begrebet inden for faget (14).  

Et par andre artikler arbejder med at besvare spørgsmål som, hvordan man kan skabe bevidsthed 

om fagets udvikling gennem bevidst anvendelse af et bestemt udformet videnskredsløb samt 

hvordan man takler udfordringen ved at indgå i et tværfagligt samarbejde, hvis ikke den 

studerende behersker sit eget fag tilstrækkeligt. Den først nævnte artikel anbefaler at opøvelsen af 

en bevidst anvendelse af de mange forskellige former for viden, der anvendes i sygeplejen, bedst 

sker ved refleksioner i den kliniske del af uddannelsen, hvorimod forfatteren til artiklen om 

tværfagligt samarbejder ikke umiddelbart har bud på, hvordan uddannelsen skal tilrettelægges ud 

fra hans budskab om at der skal være en stærk monofaglighed tilstede før den studerende / den 

nyuddannede sygeplejerske kan indtræde i et tværfagligt samarbejde (tekst 14, 7, 1) 
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Nogle artikler er produceret som output på Ph.d. afhandlinger og er på den måde kendetegnet ved 

et tydeligt teoretisk metaperspektiv. En forsker har fulgt sygeplejersker for at blive klogere på 

hvilken betydning, det har for dialogen mellem sygeplejerske og patient, når sygeplejersken 

arbejder med standard manualer ved modtagelsen af patienten. Forskeren har et 

videnssociologisk  ( Berger og Luckmann) afsæt og har ladet sig inspirere af Goffmanns 

sociologiske feltstudier. Det er dialogen og den nonverbale kommunikation, mellem patient og 

sygeplejerske, der er i centrum. Den anden artikel der tager afsæt i en forskers ph.d. afhandling, 

her ses på moderniseringsprocessen i den offentlige sektor indflydelse på sygeplejens funktion og 

opgaver. Der arbejdes diskursanalytisk og der fremanalyseres to diskurser. Progressionsdiskursen 

i sygeplejefaget som lægger sig i slipstrømmen af den politiske magt og tidens løsen, som der 

argumenteres for er effektivitet, kvalitet, omstillingsparathed og vidensbasering relateret til 

velfærdsstatslige ydelser i såvel uddannelsessystem som sundhedsvæsen. Rationalet i diskursen 

er at effektivitet og fleksibilitet fører til en Win- Win situation, hvor sygplejen vil blive oplevet positivt 

af borgerne. Den anden diskurs der er i spil benævnes regressionsdiskursen og her fremstår de 

politiske krav om effektivisering som en underminering af sygeplejens tætte relationer til patienter. 

Der argumenteres her for at andre faggrupper vil tage de grundlæggende sundhedssygepleje 

opgaver fra sygeplejerskerne. I denne diskurs italesættes forandringerne i en tabsretorik 

sygeplejefaget mister autentisk mening og viden. I relation til de didaktiske overvejelser i 

uddannelsen, giver projektet stof til eftertanke om, hvordan uddannelsen tilrettelæggelse i forhold 

til det dilemma som de nyuddannede sygeplejersker møder i praksis. Den sidste artikel der skal 

fremhæves i denne gruppe er ikke med afsæt i et ph.d. projekt men derimod et ønske om at få 

mere om undersøgelser der har fokuseret hvordan sygeplejersker har håndteret deres transition 

fra uddannelse til arbejdet i praksis. Forfatterne vælger at arbejde med en form for metasyntese i 

relation til kvalitative undersøgelser inden for emneområdet. Forfatterne beskriver deres 

søgeproces og præsentere en metasyntese af nyuddannede psykiatriske sygeplejerskers 

oplevelse af transitionen fra at være studerende til at være nyuddannet. De præsenterer, desuden 

det teoretiske greb, de har valgt at anvende i forhold til den metodiske/ analytiske tilgang, 

(symbolsk interaktionistisk forståelse af social identitet og sociale roller som noget, der aktivt 

skabes og forandres i interaktionen mellem mennesker, de præsentere litteratursøgning og 

begrunder til og fravalg.  (5 internationale undersøgelser bliver udvalgt) De arbejder med tjeklister 

til at foretage en systematisk og kritisk vurdering af studierne. I et didaktisk perspektiv giver 

undersøgelsen både viden inden for litteratursøgningens kunst, men også resultatet, der beskriver 

e udfordringer sygeplejersken står overfor, når de skal til at agere som ”rigtige” sygeplejersker vil 

være brugbar i den didaktiske tilrettelæggelse relateret til temaet den psykiatriske sygepleje 

(11,12,13).  

Der er flere artikler der beskriver den historiske udvikling af faget, med det formål at blive klogere 

på, hvordan krav og forventninger fra samfundet har ændret på sygeplejerskerens funktion og 

opgaver. En artikel beskriver hvordan et sygeplejeliv kan forstås i skæringsfeltet mellem 

omsorgsrationalitet og teknisk rationalitet. Undersøgelsens empiriske grundlag blev fremskaffet 

ved hjælp af interviews og spørgeskemaer rekruttering af informanter blev foretaget strategisk der 

blev udvalgt 15. Alle respondenter blev interviewet 2- hvor 2. gang var en uddybning af første 

gang. De ”hårde” data blev indsamlet pr. spørgeskema. Informanternes udsagn blev efterfølgende 

analyseret og tematiseret og giver således et bud på fagets udvikling. En udvikling, der ved den 

didaktiske planlægning af uddannelsen, kan inddrages i undervisningen som en væsentligt 

refleksion over hvordan sygeplejens kerneydelse har ændret sig og hvilken betydning det har haft 

for sygeplejens funktion (8)) En anden måde at gribe sygeplejens historiske udvikling an er sket i 

den undersøgelsen der er gennemført som en dokumentanalyse af uddannelsens cirkulærer og 

bekendtgørelser i perioden 1957- 2008.Også denne analyse viser de ændrede krav og 
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forventninger til faget, men her ikke beskrevet som en personlig fortælling men som et historisk blik 

på, hvordan cirkulære og bekendtgørelser beskriver hvad en sygeplejerske forventes at kunne. Og 

hermed også den historiske vending da uddannelsen delte sig i to spor et spor, der skulle lede 

frem til udøvelse af sygeplejeerhvervet et andet til at opnå kompetencen til at fortsætte i en 

universitær videreuddannelse (2008, 2009). Den tredje artikel beskriver hvordan begrebet 

professionsbasering kom ind med bekendtgørelsen i 2008, hvor sygeplejerske uddannelsen blev 

en professionsbachelor uddannelse, der er tale om et litteraturstudie med refleksive overvejelser 

mellem tekst og fagfæller med fokus på hvilken betydning begrebet professionsbasering skal have 

i den didaktiske planlægnings af uddannelsen (8,9,15). 

Der er mange undersøgelser, der kredser om sygeplejen hvad er egentligt fagets berettigelse og 
hvilken kompetenceprofil er ideel en af artiklerne jagter således om den kompetenceprofil der er 
udarbejdet til sygeplejerskeuddannelsen i dette lokalområde, kan stå mål med de krav der er sat i 
bekendtgørelsen fra 2008, hvor professionsbacheloruddannelsen trådte i spil. Som den eneste af 
de undersøgelser der er gennemgået, er den rettet mod at få praksis forståelse af, hvilke 
kompetencer sygeplejersken har brug for på udsendelse tidspunktet og 5 år frem, der blev udsendt 
165 spørgeskemaer svar pct. var 38,2. Metodisk blev der taget afsæt i grounded theory og 
teoretisk analytisk blev der arbejdet med Merry Scheels interaktioner i sygeplejepraksis, Mads 
Hermansens læringens univers og omlæring. Det konkluderes at forventninger og krav til 

sygeplejen er omfattende og mange facetterende og kræver kontinuerlige forhandlinger og 
genbesøg med bekendtgørelse og praksis. Hvad det er for en sygeplejerske uddannelserne skal 
skabe sættes yderligere på spidsen i artiklen der forholder sig til konstruktionen af den moderne 
sygeplejerske. Der arbejdes med afsæt i Der analyseres med afsæt i Pierre Bourdius refleksive 
sociologi, empirien er litteraturstudier om 1) det medicinske felt og den moderne medicin og 2) den 
moderne sygeplejeprofession og sygeplejens ideal. Sammenfattende præsenteres de 
fremanalyserede to dominerende idealforestillinger i det reproduktive system. Den ene 
karakteriseret ved sygeplejen som kvindelig omsorg ydet på et altruistisk grundlag, med fokus på 
helhedsorientering af patienten som subjekt. Forfatteren benævner dette ideal som filosofisk 
omsorgssygepleje. Det andet er en professionsorienteret administrativ pleje, ydet som lægens 
assistent, med fokus på helbredelse af patienten som objekt, et ideal som forfatteren benævner 
som en profan kaldssygepleje- hvor det profane fremstilles som en (gen) indsættelse af kaldet men 

genskabt gennem akademisering og filosofisk omsorgsteori. Artiklen sætter således igen 
spørgsmål ved uddannelsens didaktiske tilrettelæggelse i forhold til hvad praksis kalder på (21,23)  

De to sidste artikler har begge fokus på ældre plejen den ene fremhæver at der er manglende 

interesse i sygeplejen for at give pleje og omsorg til ældre. Det ønsker forfatterne til artiklen at 

ændre, hvorfor de kommer med deres didaktiske bud på hvordan der kan skabes viden og 

interesse for sygepleje og ældre. Det didaktiske bud tager rent afsæt i forfatternes værdier og 

forståelse af problemet, der inddrages, ekspliciteres således ikke, hverken et teoretisk ståsted eller 

didaktiske modeller eller. Den sidste tekst er på kanten af vores inklusions kriterier, men inddrages 

fordi den også fokusere de udforinger der eksisterer med pleje og omsorg til ældre, her 

fokuserende ældres forståelse og tilgang til den politiske digitaliserings dagsorden. Da den 

politiske dagsorden om digitalisering også rammer de ældre der møder sundhedsvæsenet både 

relateret til digital –post og velfærdsteknologier, anses den som relevant i forhold til 

sygeplejerskeuddannelsen og hermed til de didaktiske overvejelser der bør finde vej til 

uddannelsens planlægning inden for dette højaktuelle (18,19) 
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Hvilke spørgsmål har de analyserede tekster rejst og hvad er de 

vigtigste svar? 

Tekst 1. På alle sundhedsfaglige områder er der i stigende grad behov for refleksive praktikere, 

som kan afveje forskellige interesser og videnstyper i en kompleks og foranderlig tværprofessionel 

praksis. Dette nødvendiggør stærke videnskredsløb gennem partnerskaber mellem uddannelse, 

forskning og praksis Professionshøjskolerne skal derfor forske i praksisnære problemstillinger og 

tilse, at denne viden bliver spredt på uddannelserne. 

Tekst 2. Hvordan opøves den kritiske refleksion i mødet med praksis, seminariet didaktiske 

tilrettelæggelse herunder træning i at undre sig over det der sker i den kliniske praksis i forhold til 

den teoretiske verden og samtidigt at får en Master (klinisk vejleder) stillet til rådighed, evalueres til 

at være en succes. idet de studerende blev vurderet til, at de i højere grad end tidligere fordyber 

sig i konkrete problemområder fra praksis og derudover oplever de, at være mere kvalificeret til 

både at beskrive og bearbejde problemstillingerne 

Tekst 3.Det undersøges om det sociodramatiske rollespil (kommunikationsøvelser) kan anvendes 

til at skabe læring (håndtering) af komplekse situationen. Den didaktiske tilrettelæggelse og de 

spillede situationer, blev opfattet som positive men forfatteren præciserer at udfordringen med en 

pædagogisk situation, der er drevet af en transfer forståelse er, at der kan opstå akutte situationer i 

en palliativ klinik, som gør at konteksten under workshoppen aldrig stemmer helt overens med de 

komplekse situationer, der kan opstå. Vellykket transfer mellem konteksten under workshoppen og 

hverdagslivet i den palliative klinik afhænger dels af ledelsens og samarbejdspartnerens åbenhed 

over for forandringer i hverdagen, dels af facilitators didaktiske rammesættelse og oversættelses 

arbejde under workshoppen.   

Tekst 4. Samfundet efterspørger sygeplejersker, der forholder sig innovativt og problemløsende til 

deres praksis. På denne baggrund blev sommerskolen med det innovative fokus etableret. 

Forfatterne fortæller ikke hvordan der evalueres men konstaterer at konceptet i sin opsætning og 

realisering var en succes, for både undervisere, forskere, studerende og eksterne interessenter. 

Det har dog vist sig svært at rekruttere studerende til sommerskole med emnet velfærdsinnovation 

– ligeledes konstateres det, at sommerskolen for nu ikke er økonomisk bæredygtig.  

Tekst 5. Projektet viste at en perifer legitim deltager, med indgående viden om uddannelsen, 

pædagogisk kompetence, omfattende teoretisk viden og ikke mindst sygeplejefaglig opdateret 

faglig viden som sygeplejerske, ansporer de studerende til refleksion over egen praksis. Derfor 

konkluderes at delestillinger skaber denne mulighed – de autentiske oplevelser underviseren får 

med sig fra praksis skaber bedre muligheder for at underviseren også i det teoretiske rum kan 

understøtte den studerende transformations-kompetence. Ligeledes kunne det konstateres at 

vejlederne fra praksis- ikke følte sig teoretisk klædt på til at facilitere den studerendes teoretiske 

refleksioner i og over praksis. De studerende evaluererede projektet positivt. 

Tekst 6. Den studerende skal under uddannelsen tilegne sig kompetencen til at kunne tilgå 

akademiske tekster og anvende forskning inden for området til at udvikle praksis. Der etableres for 

at nå dette mål, på modul 12 i sygeplejerskeuddannelsen, 27 studerende) et didaktisk tilrettelagt 

forløb (Journal Club – tilrettelagt som 4 tiltag) De studerende evaluerede læringsmetoden som 

relevant og positiv. Det konkluderes at de studerende har øget deres kompetencer både i forhold til 

at anvende søgestrategier, vurderer videnskabelig viden og metoder og anvende 
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formidlingsstrategier – Derudover skaber metoden rum for sygeplejefaglige refleksioner og hermed 

mulighed for at kvalificere sygeplejen til patienter   

Tekst 7. Ja det er jeg lidt usikker på, man fristes til at konkludere at forfatteren ikke finder at 

sygeplejersker for nuværende er så stærke i deres ”tro”/ fag så de magter at indgå i et tværfagligt 

samarbejde. De har på grund af moderniseringen i den offentlige sektor med den 

effektiviseringskrav ect. mistet en fælles forståelse af deres fags inderside og mener forfatteren 

denne fælles forståelse skal rehabiliteres, før man kan træde kvalificeret ind i det tværfaglige 

samarbejde, ellers bliver fagets kerne destrueret i det tværfaglige samarbejde. 

Tekst 8. Her fokuseres alene på hvordan sygeplejersker for nuværende beskriver deres råderum 

og omsorgslogik. Informanterne beskriver et pres på deres faglige identitet og integritet, hvilket 

specielt afspejler sig i forhold til at opnå tid og rum til at arbejde med den relationelle del af faget. 

Dominansforholdene mellem sygeplejersken og lægen er stadigt tilstede, men måske knapt så 

snærende for sygeplejerskerens råderum. Til gengæld er der opstået nye dominansforhold i 

forhold til den politiske styring og centrale administrative bestemmelser. De nye tids krav om 

økonomisk effektivitet, standardisering og evidensbasering sætter omsorgsrationaliteten under 

pres. Undersøgelsen viser at den ældre generation i højere grad forsat kæmper for at bevare 

deres identitet. Det er ikke helt de samme kampe de unge kaster sig ud i Men alle sammen 

kæmper for et frirum, men ofte individuelt ikke som gruppe.  

Tekst 9. Ved den historiske gennemgang af bekendtgørelserne ses en tydelig udvikling fra en 

lærlingeuddannelse med fokus på håndværk til en professionsbacheloruddannelse med fokus på 

akademiske grundkompetencer og muligheder for at fortsætte uddannelsesvejen. 

Tekst 10. De studerende, der havde deltaget i fokusgruppe interviewet, synes det havde været en 

rigtig god oplevelse- men ikke alle studerende på modulet havde deltaget i fokusgruppeinterviewet 

og ikke alles oplevelser blev derfor inddraget da ”forfatterne”  konstruerede de fortællinger, der 

skulle anvendes i undervisningen. Denne forskel gjorde, ud fra forfatternes egen evaluering, at 

fortællinger fra flertallet af de ikke deltagende studerende, ikke gav den tilsigtede mening.                         

Derudover var der modstand fra kollegaer, der med forskellige argumenter tilkendegav, at de ikke 

fandt ideen egnet til netop deres undervisning, hvorved fortællingerne ikke blev anvendt så meget 

som forudsat.    

Tekst 11. Udbredelsen af strukturerede dokumenter i klinisk arbejde synes at være i stærk 

stigning. Retten til at konstruere disse manualer, der som undersøgelsen viser, reelt konstruerer 

det kliniske arbejde og dets genstand (og herved skaber rammerne for sygeplejerskernes officielle 

råderum), må formodes at udgøre et fremtidigt kampområde for institutionelle aktører med 

interesse i at regulere området 

Tekst 12. Forskeren forholder sig til tidligere professionsforskning (Abbott) og argumenterer for at 

denne forskning ikke kan give viden om de mikroprocesser der foregår på arbejdspladsen, 

nærmere bestemt processer, hvor diskurserne mødes og forhandles i empirien. Derfor foreslås 

enografisk forskning med bevidsthed om udfordringerne med at forske i egen praksis    

Tekst 13. Konklusionen på metasyntesen viser at de nyuddannede sygeplejersker savner formel 

introduktion til den nye professionelle rolle som psykiatrisk sygeplejerske og at de derfor ofte har 

en følelse af professionel inkompetence. Sygeplejerskerne har en blandet følelse i forhold til at 

forhandle deres nye rolle i fællesskabet, både i forhold til patienterne og de professionelle. Deres 
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professionelle identitet blev primært næret gennem sociale relationer. De nyuddannede 

sygeplejersker oplevede den længerevarende relation til patienterne som givende. Forfatterne var 

undervejs i arbejdet udfordret blandt andet af, at få de studier de havde udvalgt til at ”samarbejde” 

med den interaktionistiske metode, De slutter af med at de finder at metasyntesen kan være et 

godt bud på at få skabt et større overblik over, hvad de kvalitative undersøgelse tilsammen giver af 

viden og de teoristyrede fortolkninger kan være et bidrag i processen til at kvalificere synteserne.  

Tekst 14. Forfatteren reflekterer over det problematiske ved, at sygeplejen nærmest symptomatisk 

anvender nye begreber uden nærmere analyse og uden en afklaring og kritisk vurdering af 

begrebets anvendelighed i sygeplejen. Der er heller ikke opmærksomhed på, hvilken videnskab og 

videnskabsteoretisk perspektiv fænomenet ”sjæles” fra. Forfatteren konkluderer, at der i 

sygeplejen ikke er en entydighed forståelse af begrebet empati. At begrebet endnu ikke er fuldt 

moden, men stærkt på vej og anskues som anvendelig i sygeplejen, hvis det begrebsliggøres som 

en dynamisk flerdimensionel proces i tre faser  

Tekst 15. Forfatterne problematiserer at der i bekendtgørelsen sættes forventninger til at 

sygeplejerskerne skal uddannes til at kunne varetage omfattende fagområder så som 

sundhedsfremmende og rehabiliterende, samtidigt med at opgaverne hverken er tilstrækkeligt 

defineret og beskrevet eller sættes i forhold til hvilke kompetencer, det vil kræve af sygeplejersken. 

For at understøtte de studerende udvikling af fagidentitet, viden og kompetencer foreslås, at 

uddannelsen tilrettelægges så den kan tilbyde de studerende muligheder for at lære systematisk at 

reflektere over egen praksis og sygeplejefagets problemstillinger. Og det præciseres at det kræver 

såvel fagteoretisk viden som videnskabsteoretiske kundskaber, at kunne reflektere over 

professionens mangfoldighed og konstante forandring. 

Tekst 16.  Der synes ikke at være en generel tendens hos de studerende hvornår de oplever sig 

parat til at anvende en større del af deres læringspotentiale. Spændet gik fra uge 2- uge 5. De 

teoretisk stærke studerende synes at vove springet tidligere, nærmere bestemt i 2.-3 uge. Der sås 

en form for mønstre i de studerendes ekspansion, idet ekspansionen synes at ske, når de blev i 

stand til l at koble læringen til deres aktivitet med patienten eller andre professionelle. Den 

betydeligste faktor for at turde udfordre sig selv og sin læring var en positiv relation mellem den 

studerende og vejlederen- idet der her var tale om en positiv og konstruktiv udfordring fra vejleders 

side som den studerende responderede på. Det modsatte viste sig dog også hvis vejleder ikke 

fandt den studerende klar til at prøve nyt eller helt overtog plejen hæmmede det den studerendes 

lyst til at prøve nye veje. 

Tekst 17. Egentligt er spørgsmålet vel, ”Vi har fået en ny bekendtgørelse, den skal 

sygeplejerskerne leve op til”. De nye begreber der anvendes kræver ny viden, nye færdigheder og 

nye kompetencer, og nu skriver vi lige hvad det bør indebærer. 

Tekst 18. De foreslår at ældreområdet/ ældreplejen, i højere grad integreres undervejs i hele 

uddannelsen og at der i sær sættes fokus på  

1) At nedbryde barriererne hos de studerende imod at arbejde med ældre og kronisk syge, 

hvilket forfatterne mener i høj grad hænger sammen med, at der er brug for at underviserne 

i højere grad italesætter plejen af kronisk patienter og ældre, som et interessant, værdifuldt 

og udviklende arbejde, nærmere bestemt at tilrettelægge en undervisning, der medvirker til 

at ændre de studerendes antagelser 

2) Undervisning i gerontologi og geriatri som ikke alene er sygdomsorienteret men i høj grad 

også rummer en kulturantropologisk tilgang og med fokus på livet der leves. 
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3) Opmærksomhed på at underviserne skal udvise interesse for området, de er rollemodeller 

Tekst 19. Projektet er som udgangspunkt en succes i forhold til det definerede mål. Antallet af 

borgere der var tilmeldt digital post steg inden for en toårig periode fra 30-94 % og ca. 80% af de 

plus 60 årige benytter digitalpost i en eller anden udstrækning. Projektet viste at frivillige kan yde et 

betydeligt bidrag i omstillingen af velfærdssamfundet og tilføre social værdi til i 

omstillingsprocessen. Det er dog hensigtsmæssig at tilse at de frivillige bliver støtte undervejs af 

de professionelle. I projektet dukkede en ny problemstilling frem i det det viste sig, at den digitale 

omdannelse af den offentlige sektor og velfærdsinstitutionerne, gør vejledningssituationerne til en 

kompleks affære med vidtrækkende samfundsmæssige konsekvenser. Set i det perspektiv er 

spørgsmålet om digitalisering af ældres hverdagspraksis alene skal være en opgave for de frivillige 

og almennyttige foreninger. Eller om der opnås bedre succes hvis de frivillige og den offentlige 

sektor indgår i et partnerskab om opgaven som lige ansvarsfulde partnere 

Tekst 20. Læringsfyldte laboratorier har ikke værdi alene, men i en kobling med den psykiatriske 

praksis får det en læringsmæssig værdi, der udfordre og udvikler de studerendes relationelle og 

kommunikative evner samt tester færdigheder og afprøver viden. Overordnede tilkendegiver de 

studerende, at de er rigtig glade for at få nedbrudt begrebet psykiatrisk sygepleje samt testet 

færdigheder og afprøvet viden i simulationsspillende. Det opleves udfordrende at skulle spille 

spillet over for medstuderende, men igen lærerigt. Der er usikkerhed om i hvor høj grad de 

studerende kan transformerer det lærte til handlinger i praksis.  

Tekst 21. Der rejses i teksten et kontinuerligt relevant spørgsmål i forhold til om 

sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i den i samtidens eksisterende bekendtgørelse til stadighed 

er i stand til at arbejde dynamisk med modtagerinstitutionernes udfordringer og problemstillinger. 

Svaret er bredt og viser at krav og forventninger til den nyuddannede sygeplejerskes kompetencer 

er omfattende og mange facetterende og et af de spørgsmål der rejser sig er, hvordan 

sygeplejerskeuddannelsen til stadighed formår, at indhente viden fra praksis. Måske skulle 

partnerskaberne mellem uddannelse og praktik genbesøges og afstedkomme nye tanker og tiltag i 

relation til sygeplejerskeuddannelsen. 

Tekst 22. Projektets hvorfor spørgsmål er ikke ekspliciteret direkte, men kunne forsigtigt tolkes 

som er klinikken god nok til at understøtte de studerende læringsproces. Og her synes svaret at 

være nej, med det argument at det ikke er den metakognitive tænkning der præger læringen, men 

derimod hierarkiet, rollen som novice, overvældende oplevelser. Og ikke mindst om den 

studerende selv er i stand til at bringe sin skoleviden i spil eller klinikkens sygeplejersker kan støtte 

den studerende i denne proces, hvilket ikke synes at være nemt, læringen bliver herved som 

forfatteren formulerer det uformel. De synes på trods af dette at konstituere en begyndende plads i 

sygeplejen, men denne plads synes at være en form for tilpasning til hierarkiet og til ”sådan gør vi 

tingene her”. De studerende beskrives dog som om at de til dels har løsrevet sig fra proceduren og 

er begyndt at være avanceret nybegyndere. Problemet som forfatteren beskriver det er, at 

opgaveorienteringen ikke nødvendigvis er er orienteret om bedste praksis- de søger ikke støtte fra 

samarbejdspartnere med lang praktisk erfaring – og den viden de inddrager er basal anatomi og 

fysiologi. Sagt på anden vis I praksis synes de didaktiske overvejelser at være fraværende i hvert 

fald ikke i overensstemmelse med den teoretiske del af uddannelsen 

Tekst 23. Artiklen rejser spørgsmålet om hvordan en moderniseret udgave af en sygeplejerske 

skal realiserer sig mellem en teknologiseret og effektiv sygeplejersker i driften eller en professionel 

sygeplejerske, der kan og tager ansvar for eget felt. Forfatteren foreslår en gentænkning af 

sygeplejens funktion i praksis Tilbage står spørgsmålet- hvilken betydning har det for uddannelsen 

og i forlængelse heraf hvilke didaktiske overvejelser bringer det ind i uddannelsen 
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Tekst 24 

Den grundlæggende spørgsmål der stilles i artiklen er, hvordan man i praksis/ klinikken kan 
arbejde med at understøtte de studerende forskningsforståelse og udviklingskompetence. Svaret 
gives ved at præsentere en realiseret og detaljeret plan for hvordan inddrage, en evaluering af 
planens realisering, herunder at resultaterne viser, at de studerende får styrket deres forståelse af 
forskningsarbejdet og opnår en begyndende udviklingskompetence i den kliniske praksis. og 

herefter en beskrivelse af muligheder men også barriere for at planen i hverdagen kan realiseres.       

Sammenskrivning 

Hvilke spørgsmål har de analyserede tekster rejst og hvad er de 

vigtigste svar? 

Der er et flertal af teksterne, der rejser spørgsmålet (problemstillingen) om, hvordan man 

tilrettelægger en undervisning der faciliterer en understøttelse af de studerendes arbejde med at 

opnå en refleksiv metakognitiv kompetence. Begrundelse for dette fokus er et ønske om at den 

sygeplejestuderende under deres studiet 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 det 3. læringsrum. En form for eksperimentelt laboratorium, hvor de 

studerende gennem forskellige rollespil eller iscenesatte eksperimenter øver sig i at møde, 

håndterer og reflekterer over egen, enhedens, afdelingens, organisationens praksis. Der anvendes 

såvel cases, der er udarbejdet af underviserne. Som cases, der er udarbejdet af underviser, med 

afsæt i de studerende fortællinger om deres oplevelser i praksis. Teksterne der beskriver disse 

undervisningseksperimenter e (2,3,4,6,10,20) 

Et par tekster forholder sig til de studerendes læringsmuligheder og potentialer ude 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 være åben for læring i dette samspil 3) vejleder skal være kompetent til at balancere 

mellem at udfordre og støtte den studerende 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, svaret er et klart ja (5). Den 

sidste tekst fremstiller lidt af 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, der 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 nogle af teksterne stilles der spørgsmål ved nogle af professionens akademiske udfordringer, så 

som, hvordan man sikre 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 lidt forsimplet ved at styrke sin 
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faglige dømmekraft. (17) I forlængelse heraf kan fremhæves artiklen, 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 er det for ændringer, der over tid er sket i 

sygeplejen. Ændringen fra en mellemlang videregående uddannelse til en professionsbachelor 

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

sygeplejen står i et spændingsfelt mellem uddannelses -institutionens 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) 

I forlængelse af ovenstående problematisering af sygeplejeprofessionens er der flere 

forskningsartikler og teoretiske tekster, der stiller kritiske spørgsmål til hvilken betydning 

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

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

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

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

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

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

De sidste tekster stiller væsentlige 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 det bør ændres forfatterne kommer med et 

bud på hvordan (18,19) 

Hvordan har teksterne øget vores viden og forståelse? 

Tekst 1.Styrket opmærksomheden på at der didaktisk skal arbejdes med flere vidensformer i 

professionsuddannelserne og at disse videnformer skal i spil både i den teoretiske og kliniske del 

af uddannelserne    

Tekst 2.Styrket opmærksomheden om at det at opøve evnen til at forholde sig kritisk reflekteret til 

egen klinisk praksis, kræver træning i at kunne teoretisk reflekterer over egen, fagets og 

organisationens praksis. 

Tekst 3.Styrket opmærksomheden på hvordan man i et didaktisk perspektiv kan arbejde med 

sociodramatiske rollespil, for at fremme studerendes kompetence til at skabe transformationen fra 

rollespil situationen til praksis.  

Tekst 4. Den didaktiske overvejelse må næsten være, hvordan om innovationsbegrebet bliver 

introduceret til de studerende, det synes i den nuværende præsentation ikke at være i stand til at 

tænde sygeplejestuderendes engagement. Og så synes det ikke at være økonomisk bæredygtigt, 

når uddannelsesinstitutionen skal financierer. 
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Tekst 5.Sætter endnu engang refleksioner i gang om i hvilken grad underviserens 

uddannelsesmæssige baggrund og grundige kendskab til den praksis, har betydning for kvaliteten 

af undervisernes didaktiske overvejelser og i forlængelse heraf muligheden for reelt at understøtte 

den studerendes kompetence til at transformere teorien til praksis og omvendt.   

Tekst 6.Det at det foregår i praksis og ved et samarbejde mellem uddannelses institution og klinisk 

praksis er interessant og viser måske nye veje for et mere forpligtende samarbejde om, hvordan 

man i et didaktisk samspil arbejder med at styrke de studerendes transfer.  

Tekst 7.En eftertanke om hvilke grundlæggende antagelser, der reelt ligger bag de tværfaglige 

moduler didaktiske tilrettelæggelse 

Tekst 8.Umiddelbart kan hele undersøgelsens resultater give stor mening at drøfte i uddannelsen 

og hvis man så tager didaktisk afsæt i at undersøgelsens resultater skal få de studerende til at 

skærpe opmærksomheden på det tætte bånd der er mellem politisk velfærdstænkning og 

forventninger og råderummet for faget, kunne der måske komme nogle kritisk reflekterende 

studerende ud af det. 

Tekst 9 Der er ingen didaktiske overvejelser i artiklen, men igen- den didaktiske overvejelse kan 

være, hvordan denne historiske gennemgang kan anvendes i uddannelsen til en bevidstgørelse af 

sammenhæng mellem professionsuddannelse og velfærdssamfundets udvikling( afvikling  

Tekst 10.Et interessant eksperiment, som viser, at mange studerende ikke kan anvendes andres 

oplevelser til at skabe refleksion og metalæring- lidt forskrækkende- men bestemt til brug i 

uddannelsens didaktiske tænkning   

Tekst 11.Spørgsmålet om produktion og konsumering af kliniske retningslinjer og standarder i 

sygeplejen bør være et væsentligt udgangspunkt for drøftelser på studiet, både for at forstå – 

koncepterne (dokumenterne) i relation til drømmen om en evidensbaseret praksis, men også som 

dokumenter der kan medvirke til at nedsætte sygeplejens refleksive faglige og etiske overvejelser.     

Tekst 12.Forfatteren fremhæver at feltstudier skaber muligheden for at blive klogere på, hvordan 

sygeplejersker (studerende) reelt træffer deres beslutninger og realiserer dem i praksis – måske 

skal denne form for forskning dyrkes i langt højere grad for at blive didaktisk klogere på, hvordan 

transformationen fra teori til praksis og omvendt kan realiseres bedst muligt. 

Tekst 13.Den siger en hel del om hvor svært det er, at gøre forsøg med at overføre kvalitative 

undersøgelser, der som udgangspunkt er kontekstbundne, til afsæt for en form for generalisering 

og at problemet bør drøftes og perspektiveres under studiet med de studerende  

Tekst 14. Skærper opmærksomheden på om underviserne i uddannelserne i deres didaktiske 

overvejelser er opmærksomme på, at de begreber der anvendes er udfoldet og begrebets 

teoretiske betydning og konsekvenser er   tydeliggjort  

Tekst 15. Skærpet opmærksomheden i forhold til, hvor vigtigt det er at nye bekendtgørelser med 

nye begrebet, bliver drøftet og søgt indholds diskuteret og indholdsfyldt. Her kunne der skabes et 

godt samspil mellem forskere, sygeplejersker i klinikken og undervisere i den teoretiske del af 

uddannelsen 

Tekst 16.  Det at vejleder har stor betydning kommer ikke som en overraskelse, men 

undersøgelsen kan bestemt anvendes til at såvel studerende som vejledere bliver bevidste om, 
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hvad der fremmer de studerende med forskellige læringsstile til at turde kaste sig ud i noget nyt. 

Interessant at konstaterer at der ”som sædvanligt” anvendes en fænomenologisk, hermeneutisk 

tilgang (hvor er organisationen?)  

Tekst 17. En stille undren over, hvordan det kan være, at hvorfor spørgsmålet i et 

samfundsmæssigt perspektiv (ud over det demografiske) ikke uddybes mere i 

sygeplejeuddannelsens grundbøger. Ligesom det videnskabsteoretiske perspektiv ikke bliver mere 

konstruktivistisk, men i stedet mere normativt.                        

Tekst 18. Der er reelt mange didaktiske overvejelser i deres tekst, men det bliver ikke ekspliciteret 

og derfor heller ikke kritisk reflekteret, hvorved deres forslag kan nærme sige det normative, hvilket 

er ærgerligt. 

Tekst 19. Ville være et fint projekt at inddrage i undervisningen i relation til sundhedsvæsenet og 

dermed også sygeplejens øgede brug af velfærdsteknologier i relation de kroniske patienter og 

ældrepleje. 

Tekst 20. Gør en frygtelig nysgerrig på, hvad hjælper det på og hvordan arbejdes der med 

transformation til praksis i klinikken 

Tekst 21. Som tidligere nævnt er kompetencemålene og deres udfoldning omfattende og mange 

facetterende, hvilket kan give store udfordringer for den didaktiske tilrettelæggelse af uddannelsen. 

Sygeplejerskens relations og kommunikationskompetence fremstår som omdrejningspunktet for 

hendes funktion. Der er her tale om at skulle tilrettelægge en uddannelse der både skal forholde 

sig til de studerendes personlige udvikling og til den professionelle socialisering  

Tekst 22.Hvordan skabes sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse ønske om 

metakognitiv tænkning i praksis og praksis ønske om handling 

Tekst 23.Hvordan mon sygeplejerskeuddannelsen anno 2019 forholder sig til den problemstilling, 

der er fremhævet her og som måske er medskyldig i at mange sygeplejersker ikke finder der er  

sammenhæng mellem den teoretiske beskrivelse af sygeplejen og livet i klinikkens praksis 

Tekst 24. At inddrage studerende i nystartede eller igangværende projekter synes at være en rigtig 

god ide, både for de øvrige deltager i forskningsprojektet, men bestemt også for de studerendes 

forståelse for forskningsprocessen og kompetence til at arbejde med udvikling i klinisk praksis.  

Sammenskrivning 

Hvordan har teksterne øget vores viden og forståelse? 

              Der henvises til narrativ i hovedteksten.   
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