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1 Forord 

Projektet har til formål at undersøge og komme med anbefalinger til styrkelse af sammenhængen mellem 

teori og praksis inden for udvalgte samfundsvidenskabelige fag på bioanalytikeruddannelsen. Formålet her-

med er at sikre, at professionsrelevante kompetencer inden for det samfundsvidenskabelige fagområder bli-

ver en værdsat dimension af bioanalytikeres professionsidentitet. Endvidere har sammenhæng mellem teori 

og praksis stor betydning for de studerende, og manglende oplevelse af sammenhæng er en dokumenteret 

årsag til frafald (Jensen og Haselmann 2010). 

 

På bioanalytikeruddannelsen er det samfundsvidenskabelige fagområde tildelt 20 ECTS point (ud af uddan-

nelsens 210 ECTS point) og indeholder fagene kommunikation og socialpsykologi, videnskabsteori, studie-

teknik og forskningsmetodik, kulturforståelse og samarbejde samt sundhedsvæsenets organisation, økonomi 

og funktion. Nærværende undersøgelse sætter fokus på kommunikation og socialpsykologi, kulturforståelse 

og samarbejde samt sundhedsvæsenets organisation og funktion. Fagene er fordelt på uddannelsens modu-

ler og delt mellem undervisning på uddannelsesinstitutionen og undervisning i praktikken. 

 

Baggrunden for at beskæftige sig med disse emner er, at uddannelsens undervisere oplever, at de stude-

rende har svært ved at koble undervisningen på uddannelsesinstitutionen til det praktiske arbejde i praktik-

ken. De føler ikke, at undervisningen på skolen er relevant for det, de oplever i praktikken, til trods for at un-

dervisningen ofte tager udgangspunkt i de studerendes egne oplevelser fra praktikken. Samtidig møder vi 

nyuddannede bioanalytikere, der fortæller, at de ikke føler, at de er klædt tilstrækkeligt på til mødet med me-

get syge patienter og psykiatriske patienter i deres arbejde med bl.a. blodprøvetagning og fysiologiske og 

nuklearmedicinske undersøgelser.  

 

På bioanalytikeruddannelsen samarbejder undervisere fra institutionen (I-undervisere) og undervisere fra de 

kliniske uddannelsessteder (K-undervisere) bl.a. med at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Når 

de studerende kommer ud i praktikforløb, er der naturligt et stort fokus på de biomedicinske laboratorieanaly-

ser med udgangspunkt i de natur- og sundhedsvidenskabelige fag. Inden for disse fag har underviserne gen-

nem tiden arbejdet tæt sammen i forhold til at koble teori og praksis. I relation til de samfundsvidenskabelige 

fag, har samarbejdet ikke været prioriteret i samme grad. Det er derfor en nærliggende hypotese, at mang-

lende konsensus om teoretisk forståelsesramme og terminologi er en medvirkende årsag til, at de stude-

rende har svært ved at se koblingen mellem teori og praksis, fx inden for kulturforståelse samt den psykolo-

giske og kommunikative side af bioanalytikerprofessionens arbejdsopgaver. I rapporten ”Brobygning mellem 

teori og praksis i professionsuddannelserne” peges bl.a. på vigtigheden af, at undervisere, praktikvejledere 

og studerende har fælles teori/praksisbegreber, samt at teorien er praksisnær og praksis er teorinær 

(Haastrup, et al. 2013). I et systematisk review over strategier i form af didaktiske og pædagogiske tiltag og 

metoder, som uddannelsesstederne kan tage i brug for at fremme sammenhæng mellem teori og praksis for 

de studerende, vises det ligeledes, at kommunikation, samarbejde og vidensdeling mellem institution og 

praktiksted kan skabe bedre sammenhæng mellem teori og praksis for de studerende (Nielsen 2014). 

 

Vi vil gerne takke uddannelseskoordinatorerne fra de kliniske uddannelsessteder for at forestå indsamlingen 

af de kliniske studiedokumenter samt kliniske undervisere, undervisere fra uddannelsesinstitutionen samt 

dimittender for at deltage i fokusgruppeinterviews. En særlig tak til uddannelseskoordinator og bioanalytiker-

underviser Jette Kofod-Nielsen og bioanalytikerunderviser Christian Skyum Dinesen Juhl for sparring i pro-

jektets første del. 

Februar 2016 
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2 Rammer 

2.1 Teoretisk perspektiv 

Teoretisk tager projektet udgangspunkt i John Goodlads teori om fem curriculumdomæner (Goodlad, Klein 

og Tye 1979). I pædagogisk sammenhæng betegner curriculum ”… mængden af tilsigtede læreresultater og 

erfaringer, sådan som de er foreskrevet i fagkredse, læseplaner, studieordninger, kursusbeskrivelser mv. 

Begrebet udvides undertiden til også at omfatte de erfaringer, både tilsigtede og utilsigtede, som den læ-

rende tilegner sig i løbet af uddannelsen” (Englev og Winther-Jensen 2015). Goodlad et al. finder fem for-

skellige perspektiver på curriculum, der kan betragtes som særskilte domæner i studier af curriculum 

(Goodlad, Klein og Tye 1979): 1. Ideologisk curriculum, 2. formelt curriculum, 3. opfattet curriculum, 4. opera-

tionelt curriculum og 5. oplevet curriculum. Opdelingen i disse fem domæner viser, at det ikke er enkelt at 

definere, hvad curriculum er, at studiet af curriculum er komplekst, og at det er vigtigt med fælles begreber, 

når vi diskuterer curriculum samt analyserer og udvikler curriculum på tværs af domænerne (Ibid.). 

 

Goodlad et al. beskriver curriculumudvikling som en proces, hvor beslutninger træffes socialpolitisk og tek-

nisk-professionelt (Goodlad, Klein og Tye 1979). Dvs. at såvel politikere som lokalbefolkning, bestyrelses-

medlemmer, ledelse, undervisere, studerende m.fl. har indflydelse på curriculumudvikling. Udvikles et curri-

culum alene på baggrund af studerende og underviseres praktiske erfaringer, så det indeholder det, de per-

soner finder, er bedst for studerende på et givet tidspunkt i uddannelsen, er det ifølge Goodlad et al. et ideo-

logisk curriculum. Et ideologisk curriculum ændres normalt gennem den socialpolitiske og teknisk-professio-

nelle proces med adoptering og implementering af curriculum og bæres derfor kun sjældent igennem til de 

studerende i den oprindelige form (Ibid.). 

 

Det formelle curriculum (fx bekendtgørelser og studieordninger) har fået formel godkendelse af regering og 

lokale bestyrelser. Det formelle curriculum er ofte et produkt af socialpolitiske processer og samfundsmæs-

sige beslutninger, hvorfor det er her, at samfundets interesse kan ses. Således kan analyse af det formelle 

curriculum vise værdier, overbevisninger, holdninger og lign., som samfundet eller dominerende grupper i 

samfundet ønsker, at de unge skal erhverve. Indholdet, som kan være det uredigerede eller tilpassede ideo-

logiske curricula, er taget ind af institutioner og lærere valgfrit eller ved tvang (Goodlad, Klein og Tye 1979). 

Det opfattede curriculum er sindets curriculum. Det er ikke givet, at dette curriculum er det samme som det 

formelle curriculum. Specielt undervisernes opfattelse er interessant at undersøge (fx hvilken opfattelse de 

har til, hvad der skal undervises i, og hvad de mener er realistisk), idet underviserne let kan effektuere juste-

ringer i curriculum (Goodlad, Klein og Tye 1979). Det opfattede curriculum kommer bl.a. til udtryk i bioanalyti-

keruddannelsens modulbeskrivelser, læseplaner og individuelle studieplaner, som er den planlagte udmønt-

ning af uddannelsens formelle curriculum. 

 

Det, der sker i klasserummet time efter time, dag efter dag, er det operationelle curriculum. Hvordan undervi-

sere opfatter curriculum, og hvordan de reelt underviser i klasserummet (den operationelle fortolkning) kan 

være modsætningsfyldt. Undervisere kan fx blive overrasket over at se dem selv i aktion, hvis de bliver fil-

met, hvis de ikke kontinuerligt evaluerer deres undervisning med de studerende (Goodlad, Klein og Tye 

1979). Det, de studerende oplever i klasserummet, er det sidste perspektiv på curriculum. Det er det erfa-

rede curriculum. Dette curriculum er svært at undersøge, fordi det ved observation er svært at se, hvad der 

foregår i studerendes hoveder, og ved interview kan det være svært at få valide svar. Fx kan både de stude-

rendes forhold til faget og til underviseren have betydning for validiteten af data (Goodlad, Klein og Tye 

1979). 

2.2 Indsamling af empiri 

I projektet betragtes Goodlads fem forskellige perspektiver på curriculum som 5 niveauer i curriculumudvik-

ling: Niveau 1 (ideologisk curriculum), niveau 2 (formelt curriculum), niveau 3 (opfattet curriculum), niveau 4 

(operationelt curriculum) og niveau 5 (erfaret curriculum). 

Den metodiske tilgang er inspireret af Grounded Theory som beskrevet af Brinkmann og Tanggaard (Brink-

mann & Tanggaard, 2010), Thisted (Thisted, 2010) m.fl. og i rapportens afsnit ”Uddybning af metoden”, bilag 
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1. Således er projektets resultater fremkommet i en proces, hvor vi startede med at analysere bioanalytiker-

uddannelsens formelle curriculum (niveau 2): Studieordningen (Undervisningsministeriet 2009). Derefter 

analyserede vi følgende underliggende studiedokumenter, der repræsenterer det erfarede curriculum (ni-

veau 3): 1. Modulbeskrivelser for 6 udvalgte moduler, der beskriver tema, læringsudbytte, fordeling af fag, 

ECTS-point og bedømmelse af modulet. 2. Læseplaner for samme moduler, der beskriver overordnede em-

ner, indhold, læringsudbytte, undervisningsformer, evaluering og litteratur for modulet. 3. Bilag til de stude-

rendes individuelle studieplaner for klinisk undervisning for samme moduler. Bilagene er fælles for stude-

rende på et givet modul og praktiksted. Her indsamlede vi i alt 36 individuelle studieplaner fra praktiksteder i 

hele uddannelsens geografiske dækningsområde og alle kliniske specialeområder. Den samlede dokument-

analyse var inspireret af dokumentanalysemetoden som beskrevet af Brinkmann og Tanggaard og som ud-

dybet i bilag 1. 

 

Inspireret af resultaterne fra dokumentanalysen afholdte vi i perioden fra september til november 2015 en 

række fokusgruppeinterviews med K-undervisere, I-undervisere og dimittender. I forhold til at indsamle viden 

om undervisernes curriculumopfattelse (niveau 3) afholdte vi 3 fokusgruppeinterviews med i alt 19 I-undervi-

sere og 3 fokusgruppeinterviews med i alt 26 K-undervisere fra praktiksteder placeret forskellige steder i ud-

dannelsens geografiske dækningsområde. Til disse underviserinterview anvendte vi samme spørgeguide 

(bilag 2). Disse fokusgruppeinterviews tangerer det operationelle curriculum (niveau 4), men er dog ikke til-

strækkelige til at udfolde dette niveau, da fortællingerne ikke belyser, hvad der reelt sker i undervisningsrum-

met. Derudover afholdte vi 3 fokusgruppeinterviews med i alt 9 dimittender til belysning af curriculumople-

velse (niveau 5). Spørgeguiden fra dimittendinterviewene kan ses i bilag 3. Både K-undervisere og dimitten-

der blev rekrutteret gennem uddannelsens områdespecifikke praktikkoordinatorer i en åben invitation til alle 

praktiksteder og dermed alle kliniske specialer, hvilket betød, at alle deltagende dimittender var i arbejde i 

professionen. 

 

Gennem hele projektet har vi haft fokus på at tilgå undersøgelsen objektivt, fx ved vi i databehandlingen at 

udelade interviewdata i de tilfælde, hvor interviewer har stillet et supplerende, men ledende spørgsmål. Vi 

har dog brugt vores indsigt som undervisere på uddannelsen i udvælgelse af studiedokumenter til dokument-

analysen, og vores professionelle netværk til rekruttering af informanter til de forskellige fokusgruppeinter-

views. 

 

Projektet har i projektperioden sat fokus på de samfundsvidenskabelige emner i en bioanalytikerfaglig kon-

tekst. Forud for dataindsamling blevet projektet præsenteret på et stormøde med deltagelse af I- og K-under-

visere fra bioanalytikereuddannelsen, og i invitationen til fokusgruppeinterviewsene blev projektets formål 

ligeledes præsenteret. Dette medførte bl.a., at en gruppe kliniske undervisere i fokusgruppeinterviewet præ-

senterede en nyudviklet og endnu ikke afprøvet studieaktivitet, der sætter fokus på sundhedsvæsenets orga-

nisering ind i bioanalytikerfaglig kontekst – og har dermed påvirket underviserne og projektets resultater. Set 

i perspektiv af projektets formål, ser vi ikke denne påvirkning som en egentlig ulempe, men mere som et tegn 

på den udvikling, som vi ønsker at se i forhold til styrkelse af sammenhængen mellem teori og praksis inden 

for udvalgte samfundsvidenskabelige fag på bioanalytikeruddannelsen. 

3 Anbefalinger  

I Grounded Theory betragtes udvikling af teori som en proces, hvor udviklet teori ikke er endegyldigt, men 

løbende videreudvikles (Thisted 2010). Således finder vi i projektet fænomener, mønstre og begreber, som 

knytter sig til undervisningen i de undersøgte samfundsvidenskabelige emner. De fund, som bidrager til un-

dersøgelsen af, hvordan sammenhængen mellem teori og praksis inden for de udvalgte samfundsvidenska-

belige fag styrkes, præsenteres i det følgende som anbefalinger. Anbefalingerne er rettet mod fremtidige for-

bedringer og generel understøttelse af undervisningen i de samfundsvidenskabelige fag, bl.a. i forbindelse 

med den igangværende revision af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser i Danmark, som 

forventes afsluttet i september 2016 (Haldbæk vant Veen og Hørsted Jensen 2015). Hver enkelt anbefaling 

er ledsaget af en uddybende baggrund for anbefalingen og med inddragelse af udvalgte konkrete fund fra 

dokumentanalyse og fokusgruppeinterviews. Derudover er der tilknyttet teoretiske perspektiver. Detaljer om 

de præsenterede fund samt projektets øvrige fund kan ses i bilag 4. 
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3.1 Anbefaling 1: Fortolkningsfleksibilitet i det formelle curriculum 

Det anbefales, at det formelle curriculum (niveau 2) rummer en vis grad af fortolkningsfleksibilitet, 

således uddannelsen har mulighed for at justere det opfattede curriculum (niveau 3) over tid, i takt 

med at samfundet, sundhedssystemet og teknologien udvikler sig.  

 

Analyse af studiedokumenterne viser, at bioanalytikeruddannelsens studieordning 

(Undervisningsministeriet 2009) rummer forskellige grader af fortolkningsfleksibilitet. Ligeledes ses, at un-

derviserne i forskellig grad udnytter mulighederne for fortolkning af studieordningens tekst. Eksempelvis 

har underviserne inden for emnerne kommunikation og socialpsykologi mulighed for at udvælge, hvilke 

teorier og begreber der skal inddrages i undervisningen. For nogle moduler udnyttes denne mulighed, hvil-

ket ses i en konkretisering af emnet i læseplanen. For andre moduler fortolker underviserne ikke studie-

ordningens tekst, som blot gentages i læseplanen, der er ét af de dokumenter, som beskriver studieord-

ningens udmøntning i større detaljeringsgrad. I de tilfælde er det ikke tydeligt for læseren (studerende, un-

dervisere og andre interessenter), hvilke teorier og begreber der inddrages i undervisningen, og dermed 

hvad der skal læres i forløbet. Samtidig har underviserne relativt frie rammer til at udvikle undervisningen 

efter behov. Modsætningen hertil er fx emnet sundhedsvæsenets organisation og funktion, hvor studieord-

ningen i højere grad foreskriver, hvilke underemner der skal inddrages i undervisningen. Det gør, at un-

derviserne er mere bundet af studieordningens tekst, og at fortolkningsfleksibiliteten dermed er lille.  

 

Fortolkningsfleksibilitet tillader, at underviserne kan udvikle undervisningen i takt med udviklingen i den 

praksis, der uddannes til. Det giver også mulighed for kontinuerligt at inddrage nyeste og evident viden.  

For at undgå, at fortolkningsfleksibiliteten resulterer i uhensigtsmæssige fortolkninger af curriculum, forud-

sættes det jf. Goodlad et al., at beslutningstagerne, som i denne situation er underviserne, har tilstrække-

lig viden og erfaring til at fortolke det formelle curriculum (Goodlad, Klein og Tye 1979). ”… it is rare for 

elements of some ideal curriculum to be carried through to students in their original form. Even if the con-

tent remains reasonably intact, the methodological structure of a discipline may be distorted through the 

pedagogy employed” (Goodlad, Klein og Tye 1979)(s. 60). Underviserne bør derfor have tilstrækkelig ind-

sigt i profession, uddannelse og grundlæggende teorier til at kunne fortolke studieordningens indhold og 

følgelig designe undervisningsforløb og -aktiviteter, som er tro mod det formelt besluttede curriculum. Idet 

undervisningen på bioanalytikeruddannelsen varetages af både K- og I-undervisere fra hhv. praktiksteder 

og skole er det vores vurdering, at fortolkningen af det formelle curriculum bedst sker i et tæt samarbejde 

mellem skole og praktik. På den vis fortolkes curriculum ud fra en samlet bred indsigt i profession, uddan-

nelse og grundlæggende teorier. 

 

 

3.2 Anbefaling 2: Kollektiv fortolkning af curriculum 

Det anbefales, at uddannelsen har en kollektiv fortolkning af det formelle curriculum (niveau 2) til 

det opfattede curriculum (niveau 3), hvor grundlæggende teorier og begreber afstemmes.  

 

En kollektiv fortolkning af studieordningen, hvor grundlæggende teorier og begreber afstemmes, eksplici-

terer det fælles udgangspunkt for undervisningen på tværs af skole og praktik. Samtidig kan en kollektiv 

fortolkning af studieordningen sikre uddannelsen en vis grad af ensartethed, i det curriculum de stude-

rende oplever (niveau 5), såfremt den laves i et tæt samarbejde mellem underviserne på hhv. skolen og 

praktikstederne. Herved opnås, at det fx er de samme grundlæggende kommunikationsteorier og de 

samme socialpsykologiske begreber, der anvendes i undervisning på hhv. skole og praktiksted. Dette for-

moder vi, vil give de studerende en øget oplevelse af sammenhæng og helhed i uddannelsen og medvirke 

til, at undervisningens indhold på hhv. skole og praktiksted bliver genkendeligt, og noget de let kan bygge 

videre på ved skift mellem skole og praktik. En kollektiv fortolkning vil også hjælpe nye undervisere i deres 

planlægning af undervisningen og derved forebygge evt. uhensigtsmæssige fortolkninger af curriculum. 

Eksempelvis er der på institutionens del af modul 4 tradition for at anvende løst tilkoblede eksterne under-

visere. Disse har forskellige uddannelser og erhvervskompetencer og vil derfor ikke kunne lave ensartede 
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fortolkninger (niveau 3), lige som de heller ikke har tilknytning til praktikstederne, så de på egen hånd kan 

afstemme deres undervisning med det, de studerende lærer i praktik.  

 

Data fra fokusgruppeinterviews med kliniske undervisere viser, at den teori, der gennemgås på skolen i de 

samfundsvidenskabelige fag samt de anvendte begreber, ikke inddrages i den kliniske undervisning. De 

kliniske undervisere fortæller, at de ikke har ressourcer til og/eller prioriterer, at sætte sig ind i, hvilken te-

ori de studerendes har arbejdet med på skolen. Underviserne er derfor udfordret ift. at hjælpe de stude-

rende med at koble teori og begreber fra skolen til den praksis, de studerende oplever på de kliniske ud-

dannelsessteder. Inden for de samfundsvidenskabelige emner, som nærværende projekt har behandlet, 

er vi ikke stødt på eksempler på teoribaseret refleksion i det tredje læringsrum som beskrevet i artiklen 

”Transfer trives i det trygge tredje læringsrum – Lessons learned fra bioanalytikeruddannelsen” (Olesen, 

Larsen og Aarkrog 2015). De kliniske undervisere oplever heller ikke, at de studerende selv referer til den 

undervisning, de har haft på skolen. 

 

Bioanalytikeruddannelsen har, som en professionsuddannelse med vekslende undervisning mellem sko-

len og praktikstederne, en konstant udfordring ift. koordinering på tværs af uddannelsesstederne med 

henblik på sammenhæng og transfer hos de studerende. Transfer af læring defineres som anvendelse af 

viden og kunnen lært i en sammenhæng til at kvalificere handling i en anden sammenhæng (Wahlgren og 

Aarkrog 2012). Dette kan eksempelvis være anvendelse af en kommunikationsteori, der er lært på skolen, 

som en forståelsesramme for mødet med patienten i et praktikforløb. Teori kan også være direkte hand-

lingsanvisende eller en ramme for forståelse af, hvilke handlemuligheder man har. Teori beskriver ofte et 

ideal, som det kan være svært at genkende i praksis. Transformation af teori til handling involverer der-

med en fortolkning af teorien i forhold til den konkrete praksis (Ibid.), hvilket den studerende ofte vil have 

brug for vejledning til. 

 

Det er vores vurdering, at en fælles fortolkning af eksempelvis kommunikationsteorier og sundhedspsyko-

logiske begreber mellem K- og I-undervisere er en forudsætning for, at underviserne kan vejlede de stude-

rende i sådanne fortolkninger. En anden forudsætning er, at underviserne gives mulighed for både at sam-

arbejde om den kollektive fortolkning af curriculum og om udviklingen af samme, så uddannelsen løbende 

holdes opdateret. 

 

 

3.3 Anbefaling 3: Fokus på undervisningen i de samfundsvidenskabe-
lige emner 

Det anbefales, at der sættes fokus på undervisningen i de samfundsvidenskabelige emner og 

overvejes, om der er brug for kompetenceudvikling blandt såvel I- som K-undervisere. 

 

De kliniske underviseres beskrivelse af hvorledes de arbejder med de samfundsvidenskabelige emner vi-

ser, at en del af undervisningen er struktureret i specifikke læringsaktiviteter, mens andre dele af undervis-

ningen ikke er struktureret. Den ikke strukturerede undervisning kommer til udtryk, når undervisere fortæl-

ler, at de sætter fokus på kommunikation, psykologi, organisering og lign., når de ser, at der er behov for 

det, jfr. udsagn som ”det inddrages, når det falder sig for” og ”det er tilfældigt”. En manglende struktur i 

undervisningen i de samfundsvidenskabelige fag stiller store krav til den enkelte underviser, idet det her-

ved er op til underviseren selv at sikre, at undervisningen understøtter målopfyldelse for hver enkelt stude-

rende. Biggs og Tang (Biggs og Tang 2011) arbejder med læringsudbytter (intended learning outcomes, 

ILO) på tre curriculumniveauer (institutionel niveau, som kan sidestilles med det formelle curriculum, samt 

programniveau og kursusniveau, som kan sidestilles med det opfattede curriculum). Biggs og Tang påpe-

ger vigtigheden af alignment; det at justere og tilpasse læringsudbytterne på de forskellige niveauer, såle-

des der ikke opstår overlap og for at sikre, at alle aspekter af professionens kompetenceprofil rummes i 

den faktiske undervisning (Ibid.). 

 

Når undervisningen ikke struktureres i specifikke læringsaktiviteter kan der være en risiko for, at lærings-

mål nedprioriteres til fordel for andre læringsmål, som den enkelte underviser finder mere relevante. Ud-
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sagn som ”vi har ikke tid til meget andet end det faglige” og ” det er svært at relatere bioanalyse til kultur-

forståelse” samt ”jeg er bange for at miste fokus på det naturvidenskabelige” viser, at der er en tydelig for-

forståelse af, hvad der er ”det faglige” i professionen, og at det er vanskeligt at knytte ”det faglige” til em-

nerne i det samfundsvidenskabelige fagområder. 

 

Det fremgår af data, at den forforståede faglighed er forankret i natur- og sundhedsvidenskab, hvor de fle-

ste I-undervisere har deres primære uddannelsesbaggrund. Ligeledes opfatter K-underviserne sig som 

naturvidenskabeligt uddannede. ”Det faglige” har altså så stærk en forankring i uddannelsen, at det priori-

teres som fokus og tidsmæssigt i undervisningen frem for de samfundsvidenskabelige emner og lærings-

mål. Samtidig udtrykker flere I- og K-undervisere bekymring for, om de selv er klædt på til at undervise i 

andet end det natur- og sundhedsvidenskabelige fagområde. Der stilles også spørgsmålstegn ved, hvilket 

kompetenceniveau, der er nødvendigt hos underviserne for at afholde kvalificeret undervisning i sam-

fundsvidenskabelige emner. På enkelte moduler har der været tradition for at anvende løst tilkoblede eks-

terne undervisere, med højt kompetenceniveau inden for eksempelvis psykologi og etik. Udfordringerne 

her er dog, at disse undervisere ikke har tilknytning til professionen og praktikstederne og derfor kan have 

svært ved at relatere fagene til de særegne forhold, der findes i bioanalytikerpraksis.  

 

Resultater fra fokusgruppeinterviews med I- og K-undervisere viser, at nogle af emnerne inden for det 

samfundsvidenskabelige område er svære for underviserne at konkretisere og inddrage i bioanalyti-

kerpraksis. Flere undervisere kobler de samfundsvidenskabelige fag til dannelse, jfr. udsagn som ”det hø-

rer med til det at være menneske”, ”det hører med til at opføre sig ordentligt” og ”jeg vil kalde det almen 

dannelse ind i vores fag”. En K-underviser fortæller, at det kan være grænseoverskridende at fortælle den 

studerende, hvorledes han/hun skal ændre sig. Den manglende følelse af at have de rette kompetencer til 

at kunne undervise i de samfundsvidenskabelige emner skaber usikkerhed blandt underviserne, og formo-

des at være medvirkende til en prioritering af ”det faglige” i undervisningen. 

 

 

3.4 Anbefaling 4: Strategisk placering af ETCS point i samfundsviden-
skab og praktik/teori forløb 

Det anbefales, at det i arbejdet med den nye studieordning overvejes at samle de samfundsviden-

skabelige ECTS point i større enheder og at didaktiske begrundelser inddrages ved placering af 

praktik/teori forløb. 

 

Bioanalytikeruddannelsens i alt 20 ECTS point inden for det samfundsvidenskabelige fagområde er fordelt 

på 11 af uddannelsens 14 moduler (Undervisningsministeriet 2009), og disse er igen fordelt mellem un-

dervisning på skole og klinisk uddannelsessted. Det medfører, at det samfundsvidenskabelige fagområde 

ofte har et omfang på 0,5 - 2 ECTS point ud af et moduls i alt 15 ECTS point. Kun modul 5 adskiller sig 

herfra ved at have samlet fem ECTS point til området. I interviewes med dimittender var netop modul 5 

det eneste modul, dimittenderne direkte refererede til, da de blev spurgt om, hvad de kunne huske fra un-

dervisningen i de samfundsvidenskabelige fag. Det kan være et bias i vores resultater, idet alle interview-

ere er undervisere på modul 5 og dermed kan have inspireret dimittenderne til at tænke på modul 5. Om-

vendt er modul 5 det modul, hvor der er mest undervisning inden for det samfundsvidenskabelige fagom-

råde og dermed væsentligt for projektets undersøgelsesemne. 

 

Projektets resultater viser, at dimittenderne ud over modul 5 har svært ved at huske konkret indhold og 

læringsaktiviteter fra undervisningen i de samfundsvidenskabelige emner. Vi kan ikke udlede, hvad årsa-

gen er. Ideelt set skyldes det en vellykket integration af emnerne i uddannelsen. Det er dog ikke det, vores 

data peger på. Det er vores vurdering, at årsager kan være: Utilstrækkeligt fokus på emnerne i undervis-

ningen, manglende alignment mellem læringsmål og læringsaktiviteter i de samfundsvidenskabelige fag 

og manglende koordinering af teori- og begrebsanvendelse mellem I- og K-undervisere. Dimittenderne 

fortæller endvidere, at korte praktikforløb kan være begrænsende ift. deres læringsudbytte. Nogle dimit-

tender har oplevet undervisningsforløb, der blev overfladiske, fordi deres deltagelse i det praktiske arbejde 

var begrænset. Andre dimittender har oplevet stort læringsudbytte på et kort praktikforløb, idet undervis-

ningen var centreret om en afgrænset og specifik opgave. De kliniske undervisere nævner også tid som 
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en betydningsfuld faktor. Underviserne fortæller, at der i de korte praktikforløb er behov for at italesætte 

de samfundsvidenskabelige emner mere end tidligere, hvor praktikforløbene var længere. Emner som kul-

turforståelse og samarbejde er svære at definere, det kræver tid og ”det er noget de (studerende) skal 

have tid til at fornemme og føle, vokse ind i”. 

 

En jævn fordeling af samfundsvidenskabelige ECTS points over mange moduler samt korte praktik/teori 

forløb forudsætter altså opmærksomhed på, at læringsmålene er tydelige for de studerende og inkluderes 

i undervisningsaktiviteterne både på skole og i praktik. Et alternativ er, at samle de samfundsvidenskabe-

lige ECTS point på færre undervisningsenheder end i dag, så det bliver tydeligere for de studerende, hvor-

når i uddannelsen der er læring, som knytter an til samfundsvidenskabelige læringsmål og så sammen-

hængen til professionsudøvelsen fremstår tydeligt for dem. Desuden formoder vi, at denne model vil give 

mere plads til at evaluere de studerendes læring på området, fx ved eksamen. 

 

 

3.5 Anbefaling 5: Refleksion som metode 

Det anbefales, at refleksion anvendes systematisk som metode gennem hele uddannelsen.  

 

Læringsmålene i modul 13 rummer både refleksion over bioanalytikerfaget og over egne faglige og per-

sonlige ressourcer og udviklingsfelter. Per Fibæk Laursen definerer begreberne refleksion og refleksivitet 

som følger: Refleksion er det, der gør oplevelser til erfaringer, hvor erfaringer er bearbejdet, sat på begreb 

og gjort relevant ikke blot for fortiden, men også for fremtiden. Refleksivitet er en særlig form for reflek-

sion, der er karakteriseret ved, at man reflekterer over sig selv (Laursen 2005). Flere kliniske undervisere 

nævner modul 13 som et modul, der qua læringsmål om refleksion kan åbne op for ”åbenbaringer” hos de 

studerende. Dimittenderne peger ligeledes på, at det har været lærerigt, men også svært at reflektere på 

modul 13, fordi det er første gang på uddannelsen, der stilles direkte krav om dokumentation af deres re-

fleksive kompetencer. En dimittend påpeger, at refleksion bør placeres tidligere end på modul 13, mens 

en anden dimittend tilføjer, at man som studerende har behov for en vis teoretisk ballast for at kunne re-

flektere. 

 

Det er vores erfaring, at systematisk anvendelse af refleksion som metode kan skabe tid og rum for reflek-

sion før, under og/eller efter handling i praktik, bidrage til at skabe sammenhæng mellem teori og praktik 

samt støtte de studerende i deres personlige udvikling. Samtidig vil det være en hjælp til underviserne, når 

de skal sætte fokus på og prioritere de samfundsvidenskabelige fag, teorier og begreber, således de ind-

drages i bioanalytikerpraksis og ikke drukner blandt de natur- og sundhedsvidenskabelige fag. Som optakt 

til studieordningsrevisionen for de mellemlange sundhedsuddannelser er der udarbejdet og udgivet dels et 

uddannelsesfremsyn (New Insight A/S 2014) og dels en afrapportering af Sundhedskartellets uddannel-

sesprojekt (Implement Consulting Group og Aalborg Universitet, Inst. for Læring og Filosofi 2014). Herud-

fra er der, i det efterfølgende arbejde med at revidere de sundhedsfaglige professionsuddannelser, priori-

teret fem generiske kompetencer, der skal beskrives inden for hver sundhedsuddannelse. En af de fem 

generiske kompetencer omhandler refleksiv kompetence og lyder: ”At kunne agere refleksivt og selvstæn-

digt, herunder at kunne handle i et rum, der er præget af forskellige interesser (etiske, økonomiske, politi-

ske og professionsmæssige) og kunne afveje vidensformer (evidens/forskning, erfaring, borgerens/patien-

tens, brugerens viden) ” (Styrelsen for Videregående Uddannelser 2015). Vi formoder, at en systematisk 

anvendelse af refleksion som metode i de samfundsvidenskabelige fag vil fremme udvikling af denne 

kompetence hos de studerende. 
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3.6 Anbefaling 6: Træning af kommunikative færdigheder 

Det anbefales, at der skabes læringsrum, hvor de studerende trygt kan træne deres kommunika-

tive færdigheder.  

 

Såvel undervisere som dimittender giver eksempler på svære situationer med patienter. Flere dimittender 

giver udtryk for, at de gerne ville have været klædt bedre på til patientkontakt. De har følt patientkontakt 

som grænseoverskridende og har en oplevelse af, at patientkontakt er noget, man skal lære hen af vejen. 

De oplever ikke at have fået konkrete redskaber under uddannelsen, de kan anvende i patientkontakten. 

Dimittenderne udtrykker ønske om, at der bruges mere tid på at snakke om patientcases/situationseksem-

pler, således de i højere grad kan være på forkant med de forskellige situationer, de kan opleve i praksis, 

og aktivt arbejde med egne grænser. Det fremgår også af projektets resultater, at dimittenderne anser 

kommunikative kompetencer som væsentlige for en bioanalytiker bl.a. i patientmødet og i inter- og intra-

professionelle samarbejder. 

 

De kliniske undervisere oplever, at det tager tid for de studerende at lære god kommunikation og at 

vænne sig til mødet med syge mennesker. Flere undervisere nævner, at de korte praktikforløb forudsætter 

et tydeligt fokus på kommunikation, hvor det tidligere, hvor praktikforløbene var længere, kom mere natur-

ligt og integreret i anden undervisning. Patientkontakt fylder meget for mange studerende. Ifølge K-under-

viserne kan de studerende have svært ved at ”gribe det an”, have svært ved at reflektere over deres ople-

velser, og de opleves som værende ”sky”. Dette kobler underviserne til, at mange studerende vælger bio-

analytikeruddannelsen, fordi de prioriterer uddannelsens natur- og sundhedsvidenskabelige indhold frem 

for det humanistiske. 

Transfer kan styrkes ved at træne i at anvende det lærte. Træning kan gennemgå færdigheder, som skal 

anvendes, og gøre de studerende bevidste om eventuelle vanskeligheder ved anvendelsen. Træning kan 

inspirere de studerende til at undersøge muligheder og begrænsninger for anvendelsen samt diskutere, 

hvordan man kan overvinde disse gennem konkrete handlingsforslag (Wahlgren og Aarkrog 2012) (s. 

128). Eksempelvis kan simulationsbaseret undervisning anvendes i både den kliniske og den teoretiske 

del af uddannelsen. Ud over at tilbyde de studerende mulighed for at træne eksempelvis kommunikative 

færdigheder i et trygt rum koblet til refleksion, kan simulationsbaseret undervisning også bidrage til at øge 

sammenhæng mellem teori og praksis. Det kan derfor tænkes, at simulationsøvelser på skolen kan sikre, 

at studerende, der i deres praktikforløb har begrænset patientkontakt, også opøver kommunikative færdig-

heder. 

 

 

3.7 Anbefaling 7: Samarbejde med relevante sundhedsprofessioner 

Det anbefales, at uddannelserne arbejder på at etablere tværprofessionelt samarbejde med rele-

vante samarbejdspartnere i klinisk undervisning med henblik på at udvikle bioanalytikerstuderen-

des kompetencer til at samarbejde om diagnostikken i det samlede patientforløb. 

  

Dimittenderne nævner en lang række eksempler fra deres praksis, hvor de oplever, at der er behov for at 

kunne samarbejde med andre faggrupper, både i driften og ift. udvikling af sundhedsydelser. Læger, ra-

diografer og sygeplejersker bliver nævnt som vigtige samarbejdspartere i praksis. Via undervisning på 

skolen i modul 5 oplever nogle af dimittenderne, at de er blevet klædt på til tværprofessionelt samarbejde, 

bl.a. fordi de er blevet sikre på egne kompetencer, opgaver og begrænsninger. En dimittend nævner, at 

modul 5 har medført refleksion over egen profession bl.a. i forhold til hendes syn på patient/borger samt 

det at blive sygeliggjort.  Andre dimittender mener, at sundhedsprofessionerne kan klædes bedre på til at 

forstå hinanden. De vil gerne vide mere om, hvad de andre professioner laver og forstå deres arbejds-

gange som baggrund for at kunne prioritere og blive enige om mål i det tværprofessionelle samarbejde. 

Endvidere nævner flere dimittender, at det tværprofessionelle modul ligger for tidligt på uddannelsen, da 



 

 

 

12/24 

 

de på modul 5 stadig er i gang med at lære professionens opgaver og identitet at kende. Dimittenderne 

foreslår, at tværprofessionelle undervisningsforløb skal indeholde praktiske aspekter i praktikken. 

 

Flere kliniske underviser fortæller om gode erfaringer med studerende fra radiografuddannelsen. Undervi-

serne fortæller, at radiografstuderende i langt højere grad end bioanalytikerstuderende inddrager teoreti-

kere, når de reflekterer over deres praksis generelt og over kommunikation specifikt. I forhold til kulturfor-

ståelse og samarbejde har nogle K-undervisere gode erfaringer med at lade bioanalytikerstuderende, ra-

diografstuderende og sygeplejerskestuderende samarbejde om tværgående cases i praktikken. Dette un-

dervisningstiltag eksisterer dog ikke længere, idet de studerendes praktikforløb tidsmæssigt ikke længere 

overlapper hinanden. 

Ud fra disse resultater vurderer vi, at det er værdifuldt at bevare og udvikle samarbejdet med relevante 

sundhedsprofessionsuddannelser, bl.a. for at udvikle bioanalytikerstuderendes kompetencer til at samar-

bejde om diagnostikken i det samlede patientforløb, som er bioanalytikernes reviderede genstandsfelt 

(Danske Bioanalytikeres hovedbestyrelse 2009). 

4 Perspektivering ift. studieordningsrevisionen 2016 

Projektet har undersøgt og udvundet anbefalinger til styrkelse af sammenhængen mellem teori og praksis 

inden for udvalgte samfundsvidenskabelige fag på bioanalytikeruddannelsen. Vi håber, at projektet fokus og 

dets anbefalinger kan bidrage til en fortsat udvikling af uddannelsen og bioanalytikernes professionsidentitet. 

Det er vores overbevisning, at ovenstående anbefalinger, der er baseret på indhentning og analyse af data, 

som på forskellig vis belyser VIA Bioanalytikeruddannelsens curriculum, er anvendelige for alle landets bio-

analytikeruddannelser i forbindelse med den igangværende studieordningsrevision. Vi håber, at anbefalin-

gerne vil bidrage til drøftelser om og udarbejdelse af studieordninger og undervisningsplaner, som uddannel-

sesrevisionen 2016 foranlediger.  

 

Jf. Grounded Theroy er denne undersøgelse kun et skridt på vejen. Goodlad et al. har gennem et litteratur 

review identificeret en række faktorer, der har betydning for undersøgelse af curriculum (Goodlad, Klein og 

Tye 1979) (s. 66-67). Blandt disse er to faktorer, som vi finder særligt interessante i en perspektivering. En af 

faktorerne er beslutningsindflydelse, altså hvilken indflydelse man har haft på beslutninger om curriculum 

(”man” afhænger af det domæneniveau, man kigger på). Ud over undervisernes beslutningsindflydelse, som 

er behandlet i anbefaling 2, er det værd at nævne de studerendes beslutningsindflydelse, der ikke umiddel-

bart er indeholdt i Goodlads beskrevne curriculumdomæner. På hvert modul udarbejder den enkelte stude-

rende i samarbejde med det kliniske uddannelsessted og uddannelsesinstitutionen en individuel studieplan 

(VIA Bioanalytikeruddannelsen 2016). Den enkelte studerende bør herved have indflydelse på modulets cur-

riculum ift. indhold og en vægtning af læringsmålene. De studerende har også mulighed for beslutningsind-

flydelse, ved at evaluere det curriculum de oplever både i teori og praktik (niveau 5). Herved kan de påvirke 

det operationelle curriculum, altså det, der sker i undervisningslokalet (niveau 4) og evt. også det opfattede 

curriculum (niveau 3). I forlængelse af projektets resultater, kunne det være interessant at undersøge, i hvor 

høj grad de studerende anvender denne beslutningsindflydelse, idet en sådan beslutningsindflydelse vil 

medvirke til, at de oplever læringsforløbene som relevante og anvendelige.  

 
En anden faktor, der har betydning for undersøgelse af curriculum, er rationale, altså hvordan et givet ele-

ment i curriculum fungerer, hvordan det er implementeret samt hvilke begrundelser, der gives (Goodlad, 

Klein og Tye 1979) (s. 66-67). I fokusgruppeinterviewene spurgte vi underviserne, hvordan de arbejder med 

de forskellige emner sammen med de studerende. Underviserne angav både konkrete undervisningsaktivite-

ter samt mere generelle didaktiske tilgange til det at have studerende inkluderet i hverdagspraksis. Undervis-

ningsaktiviteterne blev ikke direkte koblet til læringsmål og evaluering af disse til eksamen. I nærværende 

undersøgelse har vi ikke undersøgt, i hvilken grad de samfundsvidenskabelige fag inddrages i eksamen. Ek-

samensmål og -metode har afgørende betydning for de studerendes valg af fokus og indsats. Fænomenet 

kaldes washback og er den indflydelse, som den valgte eksamensform har på studerendes læring (Alderson 

og Wall 1993). Det vil være relevant at undersøge, hvorledes washback kan bidrage til at skabe synlighed og 

sammenhæng for samfundsvidenskabelige fag og emner i bioanalytikeruddannelsen. 

 



 

 

 

13/24 

 

I undersøgelsen har vi heller ikke forholdt os til, hvilke begrundelser der har været for de valgte emner inden 

for det samfundsvidenskabelige fagområde. Goodlad et al finder: ”One of the many interesting questions for 

inquiry is this slippage that occurs when one of these ideological or ideaistic curricula is adopted for use in 

an educational system. There is a tendency in our society to blame some supposed change or innovation for 

falling standards. But even when approved as policy, as in the adoption of “new” mathematics, key elements 

of the change do not always find their way through to students” (Goodlad, Klein og Tye 1979). Studieord-

ningsdokumenterne indeholder ikke sådanne begrundelser, som i stedet evt. vil kunne findes i referater og 

arbejdsdokumenter fra det forrige arbejde med at revidere studieordningen.  Kunne man i højere grad have 

hjulpet underviserne i den fortolkning de skal lave fra studieordning til læseplan m.m.? 
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6 Bilag 1: Uddybning af metoden 

Projektets metodiske tilgang er inspireret af Grounded Theory (Brinkmann og Tanggaard 2010) (Thisted 

2010), som er en analysemetode, der er særlig anvendelig til at undersøge komplekse og kontekstaf-

hængige fænomener. Grounded Theory er hyppigt anvendt inden for forskning i sociale interaktioner og pro-

cesser, og er særligt anvendt i omsorgs- og uddannelsesarbejde (Hyllander og Guvå 2005). Metoden anven-

des til at opdage, udvikle og verificere teori: ”Dataindsamling og dataanalyse er gensidigt afhængige, fordi 

dataindsamlingen bestemmer teorien, og teorien bestemmer dataindsamlingen” (Brinkmann og Tanggaard 

2010)(s. 207). Således kombineres induktive og deduktive arbejdsprocesser i analytisk induktion, hvor syste-

matisk indsamlede kvalitative data analyseres, og deraf fremkomne årsagskæder undersøges ved indsam-

ling og analyse af nye data (Ibid.). Dvs. at metoden udgår fra empirien, man ”lader materialet tale”, og de 

idéer og antagelser, der fremkommer, leder frem til nye analyser, og så fremdeles (Hyllander og Guvå 2005). 

Forskeren indleder altså ”… ikke et projekt med en teori (med mindre formålet er at elaborere på eksiste-

rende teori). Nej, forskeren starter sine undersøgelser, således at teorien så at sige udspringer eller opstår 

fra data” (Brinkmann og Tanggaard 2010)(s. 208), hvorved forudindtagede hypoteser undgås. 

 

Brinkmann og Tanggaard beskriver, at Grounded Theory bygger på to basale strategier til indhentning af vi-

den: 1) At stille spørgsmål og 2) at foretage sammenligninger (Brinkmann og Tanggaard 2010). Projektets 

resultater er fremkommet ved analyse af følgende studiedokumenter: Bioanalytikeruddannelsens studieord-

ning (Undervisningsministeriet 2009) (niveau 2) samt udvalgte modulbeskrivelser, læseplaner og individuelle 

studieplaner (niveau 3). Derudover er der afholdt fokusgruppeinterviews med I-undervisere og K-undervisere 

(niveau 3) samt fokusgruppeinterviews med dimittender. Hensigten med sidstnævnte interviews er at ind-

hente viden om det erfarede curriculum (niveau 5). Da der jf. Goodlad et al (Goodlad, Klein og Tye 1979) er 

risiko for, at data vedr. det erfarede curriculum er biased bl.a. pga. faglige præferencer og relationen til os 

som ansatte/undervisere på uddannelsen, vælger vi at interviewe nyuddannede bioanalytikere. De er ikke er 
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forbundne med os på samme måde, som da de var studerende, og forventes at kunne anskue det sam-

fundsvidenskabelige indhold i deres uddannelse i et større perspektiv end blot ud fra personlige præferen-

cer. Samtidig er vi opmærksomme på, at interview af nyuddannede har den ulempe, at de kan have dele af 

uddannelsen i svag erindring pga. den tid der er gået, siden de var studerende på uddannelsens første mo-

duler. Dette har vi forsøgt at råde bod på ved bl.a. at planlægge interviewene, så de får tid til at hente erin-

dringerne frem. 

 

Vi anvender de udvalgte studiedokumenter til at indhente viden om graden af overensstemmelse mellem de 

dokumenter, som udleveres til de studerende, ift. anvendelse af teori og begreber samt om undervisernes 

måde at fortolke og prioritere de samfundsvidenskabelige emner. Med blik for den kritik Thisted (Thisted 

2010) præsenterer af Grounded Theory i forhold til overbetoning af dataindsamling på bekostning af dataind-

samlingens design, vælger vi at anvende dokumentanalyse som kvalitativ metode til analyse af studiedoku-

menterne. En dokumentanalyse er jf. Brinkmann og Tanggaard en analyse af primære, sekundære og/eller 

tertiære dokumenter som er fikseret i tid og sted og typisk ikke har det primære formål at indgå i et data-

grundlag (Brinkmann og Tanggaard 2010). I overensstemmelse med Brinkmann og Tanggaard der skriver, 

at ”Nogle gange vil det nødvendige dokumentmateriale nærmest være defineret af undersøgelsesspørgsmå-

let” (Brinkmann og Tanggaard 2010)(s. 140), er de valgte dokumenter nærmest givet på forhånd, idet de ind-

går i uddannelsens samling af studiedokumenter og som sådan har indehold om uddannelsens samfundsvi-

denskabelige fag.  

 

Jf. Grounded Theory er dokumenterne indsamlet og herefter analyseret ved at ”lade materialet tale” i en 

åben kodning, hvor vi har gennemlæst materialet flere gange for identificere centrale fænomener (det, der 

viser sig) samt lede efter mønstre og begreber, der kan hæftes på fænomenerne. Dernæst har vi jf. doku-

mentanalysemetoden anvendt studieordningen som ”moderdokument” i en sammenligning af dokumenter-

nes indhold med henblik på at vurdere, om der er overensstemmelse mellem dem, fx i forhold til indhold om 

”Kommunikation og socialpsykologi” (Undervisningsministeriet 2009). I denne proces indsamler vi desuden 

de mønstre og begreber, som vi støder på og finder betydningsfulde. Resultaterne fra dokumentanalysen 

bruger vi i en strategisk udvælgelse af, hvad vi ønsker uddybet i efterfølgende fokusgruppeinterviews. 

 

Fokusgrupper er anvendelige, når man ønsker at producere data om sociale gruppers fortolkninger, interakti-

oner og normer. Det er den sociale interaktion, som er kilden til data (Halkier 2010). Da vi indhentede studie-

dokumenter fra praktikken, konstaterede de kliniske undervisere, at det, der reelt sker i den kliniske under-

visningen, kun udtrykkes begrænset i de skrevne studiedokumenter. I dokumentanalysen konstaterer vi lige-

ledes en begrænsning i deltaljeringsgrad samt i angivelsen af teorier og begreber i de individuelle studiepla-

ner. Det skal bemærkes, at vi i projektet kun har adgang til de generelle dele af de individuelle studieplaner, 

der ligesom de øvrige studiedokumenter i undersøgelsen er sekundære dokumenter og ikke indeholder per-

sonfølsomme oplysninger jf. dokumentanalysemetoden (Brinkmann og Tanggaard 2010). Formålet med fo-

kusgruppeinterviews med underviserne er derfor, at få belyst det samfundsvidenskabelige indhold ved at un-

dersøge, hvorledes underviserne forstår og fortolker indholdet ind i underviserpraksis (det opfattede curricu-

lum). Det gør vi ved at udarbejde en spørgeguide, hvor vi stiller åbne spørgsmål til underviserpraksis og der-

ved ”lader underviserne tale”, jf. Grounded Theory, og for at identificere evt. nye fænomener og få så mange 

mønstre og begreber frem som muligt. Fx spørger vi i relation til ”Kommunikation og socialpsykologi” ind til, 

hvordan underviserne arbejder med kommunikation og socialpsykologi sammen med de studerende, og 

hvilke begreber der er centrale i undervisningen. Interviewet med dimittenderne gennemføres på tilsvarende 

vis, men med det formål at få belyst hvorledes dimittenderne oplevede uddannelsens samfundsvidenskabe-

lige indhold (det erfarede curriculum).  
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7 Bilag 2: Spørgeguide, fokusgruppeinterviews I- og K-undervisere 

Tema 1: Kommunikation og socialpsykologi 

 Hvordan arbejder I med kommunikation og socialpsykologi sammen med de studerende? 

 Hvilke begreber er centrale?  

 Er der emner, der er vanskelige at integrere undervisningen? 

 Eksempler/cases. 

Tema 2: Kulturforståelse og samarbejde 

 Hvordan arbejder I med kulturforståelse og samarbejde sammen med de studerende? 

 Hvilke begreber er centrale?  

 Er der emner, der er vanskelige at integrere undervisningen? 

 Eksempler/cases. 

Tema 3: Sundhedsvæsenets organisation og funktion 

 Hvordan arbejder I med sundhedsvæsenets organisation og funktion sammen med de stu-

derende? 

 Hvilke begreber er centrale?  

 Er der emner, der er vanskelige at integrere undervisningen? 

 Eksempler/cases. 

Generelt omkring alle 3 temaer 

 Anvender I teorier fra skolen? 

 Didaktik/pædagogik – Hvad virker godt i den kliniske undervisning? 

 Forslag til øget sammenhæng mellem skole og praktik. 

Informanterne blev præsenteret for et tema med underspørgsmål af gangen.  
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8 Bilag 3: Spørgeguide, fokusgruppeinterview dimittender 

Ud fra nedenstående spørgsmål blev de tre temaer behandlet 

 Kan I huske, at I har haft undervisning i disse emner? 

 Hvilke udfordringer/opgaver møder I i jeres arbejde?  

 Oplever I, at uddannelsen har klædt jer på til at håndtere udfordringerne/opgaverne? 

 Hvis ja, hvad har været frugtbart/lærerigt i undervisningen, hvad har fremmet læringen? 

 Hvis nej/med forbehold, hvad manglende I af viden, færdigheder og kompetencer i situationen, hvad 

har hæmmet læringen? 

Informanterne blev præsenteret for kort med de tre temaer og angivelse af de moduler, hvor der ifølge stu-

dieordningen skulle have været undervisning i temaerne. Kortene lå på bordet under hele interviewet.  

 

Tema 1: Kommunikation og socialpsykologi 

 M1: Kommunikation, herunder introduktion til grundlæggende kommunikationsteorier 

 M4: Teoretiske begreber, herunder socialpsykologiske, til forståelse af patientmødet 

 M5: sundhedsinformatik 

 M6: psykiske reaktioner i forhold til sundhed og sygdom og betydningen af livssituation og livsbetin-

gelser i denne sammenhæng 

Tema 2: Kulturforståelse og samarbejde 

 M1: Herunder kulturteori og teorier om samarbejde af betydning for studie- og professions-

udøvelse 

 M4: Teoretiske perspektiver på fagidentitet 

Tema 3: Sundhedsvæsenets organisation og funktion 

 M5: Herunder sundhedsvæsenets opbygning, organisering og placering i samfundet, sundhedsøko-

nomi og sundhedspolitik, retlige aspekter af sundhedsvæsenets arbejde, patientens/borgerens/bru-

gerens retssikkerhed, metoder til kvalitetsudvikling og dokumentation 

 M6 Herunder biobanker, komitésystemer, beskyttelse af individet, patienters retsstilling 

 M8 Herunder sundhedsøkonomiske perspektiver på screening 

 M9: økonomi og funktion 

 M12: Velfærdsstatsteori og sundhedsøkonomi i forhold til kvalitet og prioriteringer i sundhedsvæse-

net  
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9 Bilag 4: Opsamling af projektets kondenserede resultater 

9.1 Fund fra analyse af studieordning, modulbeskrivelse, læseplan (I) 
og individuelle studieplaner (K) 

Studieordning tolkes som en del af det formelle curriculum, idet det er et formelt dokument, der er godkendt 

af Undervisningsministeriet (Goodlad niveau 2). 

 

Modulbeskrivelsen tolkes som en del af det opfattede, erkendte curriculum (Goodlad niveau 3), idet det er 

dokumenter, der er udviklet af undervisere fra på bioanalytikeruddannelsen, både fra skolen og praktikken, 

på baggrund af studieordningsdokumentet1. Det er dokumenter, der er skrevet til en årgang af studerende, 

og dækker både institutionel og klinisk undervisning. Dokumentet er forholdsvist stabilt, idet tema, formål, 

forudsætninger og læringsudbytte, indhold og ECTS-fordeling er kopi fra studieordningen. Dokumenterne 

ændres kun, når der er større ændringer til eksempelvis metoder samt undervisnings- og arbejdsformer. 

 

Læseplan (I) tolkes ligeledes som en del af det opfattede, erkendte curriculum (Goodlad niveau 3). Det er 

dokumenter, der er udviklet af institutionens undervisere og skrevet til en årgang af studerende, hvor emner, 

indhold, læringsudbytter, undervisningsformer, evaluering og litteratur er angivet for hvert af uddannelsens 

14 moduler. Dokumenterne revideres, når underviserne skønner det nødvendigt. 

 

Individuelle studieplaner (K) tolkes som en del af det opfattede, erkendte curriculum (Goodlad niveau 3). Det 

er dokumenter, der er udviklet af de kliniske undervisere og skrevet til den individuelle studerende. Projektet 

har kun analyseret bilag 1 til studieplanerne, idet disse er gældende for flere studerende på samme uddan-

nelsessted og ikke indeholder personfølsomme data. Dokumenterne revideres løbende af de kliniske under-

visere.  

9.1.1 Kommunikation og socialpsykologi 

Studieordningens tekst: 

 M1: Kommunikation og socialpsykologi: Kommunikation, herunder introduktion til grundlæg-

gende kommunikationsteorier (1 ECTS) 

 M4: Kommunikation og socialpsykologi: Teoretiske begreber, herunder socialpsykologiske, 

til forståelse af patientmødet (1 ECTS) 

 M5: Kommunikation og socialpsykologi: Herunder sundhedsinformatik (1 ECTS) 

 M6: Kommunikation og socialpsykologi: Fx psykiske reaktioner i forhold til sundhed og syg-

dom og betydningen af livssituation og livsbetingelser i denne sammenhæng (1 ECTS) 

 M13: Kommunikation og samarbejde 

Studieordningen er skrevet på et overordnet niveau, der overlader til underviserne at afgøre hvilke grund-

læggende kommunikationsteorier, der inddrages på modul 1, hvilke teoretiske socialpsykologiske begreber 

der anvendes på modul 4, hvorledes sundhedsinformatik defineres og afgrænses på modul 5 osv. Denne 

fortolkningsfleksibilitet tillader, at underviserne kan udvikle undervisningen i takt med udviklingen i den prak-

sis, der uddannes til, samt giver mulighed for kontinuerligt at inddrage nyeste viden og udviklingstendenser. 

Det ses bl.a., at studieordningens tekst til modul 1: ”Kommunikation, herunder introduktion til grundlæggende 

kommunikationsteorier” oversættes af I-underviserne til ”Optrappende/afspændende sprog ift. Konflikttrap-

pen”, ”Kropssprog”, ”Kommunikationsmodeller, teori om fakta, følelser, behov og handling” samt ”Principper 

for en dialog”. Som modsætning hertil oversættes studieordningens tekst til modul 4: ”Kommunikation og so-

cialpsykologi: Teoretiske begreber, herunder socialpsykologiske, til forståelse af patientmødet” ikke, men 

                                                      
1 Da undersøgelen blev gennemført var det muligt for underviserne at revidere modulbeskrivelsen. I dag er modulbeskrivelsen integreret 

i den lokale studieordning og indgår dermed i det formelle curriculum 
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gentages blot i læseplanen som ”Teoretiske begreber, herunder socialpsykologiske, til forståelse af patient-

mødet”. 

 

I studieplanerne (K) er der ligeledes ikke angivet konkrete kommunikationsteorier eller anvendt socialpsyko-

logiske begreber. Ingen af de studieplaner for modul 1, som vi fik adgang til i projektet, anvendte ordet ”kom-

munikation”. Derimod indgik ordene ”patientkontakt” og ”information til patient”.  

 

For modul 6 oversættes ”socialpsykologi” fra studieordningen til ”sundhedspsykologi” i modulbeskrivelsen og 

videreføres herefter til læseplanen som sundhedspsykologi med fokus på stress, mestring, krise og angst. 

Der er ingen definitioner af de to begreber, og det er uvist, hvad baggrunden er for ændringen fra socialpsy-

kologi til sundhedspsykologi. På modul 6 starter de studerende med et praktikforløb og slutter med et under-

visningsforløb på skolen. I læseplanen angives, at de studerende skal indsamle cases, små historier fra 

praksis, som vedrører angst, stress og/eller krise. Dette er et tiltag, der skal fremme sammenhængen mellem 

teori og praksis. Det er uklart, i hvilken grad de studerende introduceres til denne opgave, inden de kommer i 

praktik, samt i hvor høj grad de kliniske undervisere faciliteter de studerende i denne opgave.  Der er ingen 

af de indsamlede studieplaner, der beskriver denne opgave.  

9.1.2 Sundhedsvæsenets organisation og funktion 

Studieordningens tekst: 

 M5: Sundhedsvæsenets organisation og funktion: Herunder sundhedsvæsenets opbygning, 

organisering og placering i samfundet, sundhedsøkonomi og sundhedspolitik, retlige aspek-

ter af sundhedsvæsenets arbejde, patientens/borgerens/brugerens retssikkerhed, metoder 

til kvalitetsudvikling og dokumentation (3 ECTS) 

 M6: Sundhedsvæsenets organisation og funktion: Herunder biobanker, komitésystemer, 

beskyttelse af individet, patienters retsstilling (½ ECTS) 

 M8: Sundhedsvæsenets organisation og funktion: Herunder sundhedsøkonomiske per-

spektiver på screening (1 ECTS) 

 M9: Sundhedsvæsenets organisation, økonomi og funktion 

 M11: Sundhedsvæsenets organisation, økonomi og funktion 

 M12: Sundhedsvæsenets organisation og funktion: Velfærdsstatsteori og sundhedsøko-

nomi i forhold til kvalitet og prioriteringer i sundhedsvæsenet, fx MTV (1 ECTS) 

Mens der i dele af det formelle curriculum dvs. studieordningen er en vis fortolkningsfleksibilitet til det er-

kendte curriculum i form af læseplaner (I) og individuelle studieplaner (K), ses der i andre dele af studieord-

ningen en mindre fleksibilitet. Dette ses bl.a. for emnet sundhedsvæsenets organisation og funktion, hvor der 

for nogle moduler tydeligt angives specifikke underemner, der skal indgå i undervisningen. Eksempelvis ”bio-

banker, komitésystemer, beskyttelse af individet og patienters retsstilling” for modul 6 og ”sundhedsøkonomi-

ske perspektiver på screening” for modul 8.  

9.1.3 Kulturforståelse og samarbejde 

Studieordningens tekst: 

 M1: Kulturforståelse og samarbejde: Herunder kulturteori og teorier om samarbejde af betydning for 

studie- og professionsudøvelse (1½ ECTS)   

 M4: Kulturforståelse og samarbejde: Teoretiske perspektiver på fagidentitet (½ ECTS)    

 M13: Kommunikation og samarbejde (ikke ECTS-sat) 

 

Igen ses der en fortolkningsfleksibilitet, hvor underviserne skal beslutte hvilke kulturteorier samt teorier om 

samarbejde og fagidentitet, der skal videreføres til læseplaner og individuelle studiedokumenter.  
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9.2 Fund fra fokusgruppeinterview med I og K-undervisere  

9.2.1 Kommunikation 

I og K-underviserne betragter undervisningsemnet ”kommunikation” som den nære kommunikation mellem 

underviser/skole/praktiksted og studerende. Dette kobles til dannelse af de studerende og det at kunne begå 

sig på en arbejdsplads og i en uddannelsessituation samt de kulturmønstre, der findes disse steder. Derud-

over ser underviserne emnet som relevant for bioanalytikerprofessionens kommunikation med andre profes-

sioner (fagsprog, at kunne argumentere for faget, formidling af faget og tværprofessionel kommunikation) 

samt for professionens kommunikation med patienter/donorer (patienttyper, patientmateriale som repræsen-

tation af en patient, professionel adfærd, bevidsthed om egen rolle, bevidsthed om stedet, hvor man møder 

patienten, donorer som værende forskelligt fra patienter samt  situationsbestemt kommunikation). 

Endvidere angiver I-underviserne skriftlig kommunikation, som et væsentligt emne inden for kommunikation, 

herunder brugen af IMRAD formatet. 

På nogle kliniske uddannelsessteder er en del af undervisningen omhandlende kommunikation tilrettelagt 

ved brug af eksempelvis rollespilsfilm, patientcases og prækonstruerede sætninger til at åbne kommunikatio-

nen. Specielt modul 13 nævnes som et modul, hvor modulets krav om refleksion kan åbne op for ”åbenbarin-

ger” hos de studerende. Det er et modul, hvor der er gjort plads til ”emnerne”, hvor der på andre moduler 

ikke er ”tid til meget andet end det faglige”. Flere K-undervisere nævner, at de tidsmæssigt adskiller under-

visningen i de praktiske elementer (fx prøvetagning og egnethedsvurdering af prøvemateriale) og undervis-

ningen i kommunikation, idet ”Kommunikationen forstyrrer dem i det praktiske arbejde”. 

Underviserne oplever, at tid er en betydningsfuld faktor. Der er behov for et bevidst fokus på eksempelvis 

kommunikation i praktikforløbene, hvor det tidligere, hvor praktikforløbene var længere, kom mere naturligt. I 

dag er de praktiske moduler korte, og den praksis, hvor bioanalytikerstuderende kommunikerer med patien-

ter/donorer og samarbejdspartnere er både meget varierende (de møder alle typer af patienter) og afhængig 

af praktiksted (ikke alle praktiksteder har patient/donor kontakt). Derfor opnår de studerende ikke megen 

kommunikativ øvelse i praktikken. Det tager tid for de studerende at lære god kommunikation og til at vænne 

sig til det at møde syge mennesker. De kliniske undervisere fortæller, at patientkontakt fylder meget for 

mange studerende, de kan have svært ved at ”gribe det an”, svært ved at reflektere over deres oplevelser, 

og de opleves som værende ”sky”, hvilket underviserne kobler til det facto, at mange studerende vælger bio-

analytikeruddannelsen, fordi de prioriterer det naturvidenskabelige frem for det humanistiske. 

På andre undervisningsforløb er undervisningen omhandlende kommunikation ikke planlagt. Underviserne 

sætter fokus på kommunikation, når de ser, at der er behov for det/ad hoc.  

Der er ingen af de kliniske undervisere, der anvender kommunikationsteori fra skolen. De kliniske undervi-

sere fortæller, at de ikke har ressourcer til/prioriterer ikke, at sætte sig ind hvilken teori, de studerendes har 

arbejdet med på skolen. De kan derfor ikke hjælpe de studerende med at koble teorien til den praksis, de 

oplever på de kliniske uddannelsessteder. Samtidig er det svært for de kliniske undervisere at overskue, 

hvornår de studerende har haft undervisning i eksempelvis kommunikation. Det kan være i et andet modul 

end det aktuelle. De kliniske undervisere oplever heller ikke, at de studerende refererer til den undervisning, 

de har haft på skolen. En underviser føler at han/hun kommer tæt på de studerende: ”det er også lidt græn-

seoverskride, at vi skal ind og pointere hvor det er, at vi synes at de skal ændre sig”. Flere kliniske undervi-

sere har erfaringer med studerende fra radiografuddannelsen. De fortæller, at studerende herfra i langt hø-

jere grad inddrager teoretikere, når de reflekterer over deres praksis generelt og kommunikation specifikt. 

Underviserne oplever, at det er gavnligt for de studerendes læreproces. 

9.2.2 Socialpsykologi 

Det var generelt svært for både I og K-undervisere af beskrive/konkretisere, hvad undervisning i socialpsyko-

logi handler om i bioanalytikerpraksis. Der blev ikke refereret til teorier. Informanterne relaterede til kommuni-

kation, etik samt sundhedsvæsenets organisation og funktion. Gennemgående blev der i alle interviews talt 
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om emner, der kan relateres til patientologi (dette begreb, blev dog ikke anvendt). Socialpsykologi blev be-

handlet som ”Det hører med til det at være menneske… som den måde man selv vil mødes på… det hører 

med til det at opføre sig ordentligt”. Emnet betragtes umiddelbart som noget, man ikke direkte kan undervise 

i, men som hører ind under dannelsesaspektet. 

9.2.3 Kulturforståelse 

For I- og K-underviserne handler kulturforståelse om, at de studerende får en opmærksomhed på og erfaring 

med at indgå i forskellige kulturer, dels på holdet/skolen (studiekultur) og dels på de forskellige praktikforløb 

(afdelinger og sygehuse). Dette indebærer skrevne og uskrevne regler om eksempelvis mødetider, gruppe-

ringer og det talte sprog i kaffestuen. Derudover handler kulturforståelse om patienternes forskellige kulturer 

relateret til etnicitet og social ulighed.  

 

Kulturforståelse ekspliciteres ikke og italesættes ikke systematisk. De studerende præsenteres ikke for kul-

turteorier bortset fra en enkelt tekst af E. Schein på modul 5 i det tværprofessionelle undervisningsforløb på 

skolen. På modul 5 arbejder de studerende konkret med professionsidentitet, det særegne/kendetegnene 

ved bioanalytikerprofessionen ift. de andre sundhedsprofessioner, intra- og interkulturelt samarbejde, profes-

sionskultur, professionens selvforståelse og lign. Modul 5 foregår udelukkende på skolen. I praktikforløb er 

der enkelte eksempler på undervisere, der systematiserer emnet bl.a. med ”Kulturens ti bud”. 

9.2.4 Samarbejde 

Samarbejde handler om bioanalytikerens samarbejdsrelationer med andre bioanalytikere, andre faggrupper 

og patienter/donorer. På skolen deltager bioanalytikerstuderende i et undervisningsforløb med studerende 

fra sygeplejerskeuddannelsen, ergo- og fysioterapeutuddannelserne samt uddannelsen til ernæring og sund-

hed. I dette undervisningsforløb, som er placeret på modul 5, præsenterer de studerende deres professioner 

for hinanden, og de indgår i et samarbejde omkring et entreprenørskabsprojekt med udgangspunkt i udfor-

dringer fra praksis. I forløbet inddrages teori om tværprofessionelt samarbejde.  

 

I praksis er samarbejde et vilkår, der ikke altid er synligt for den studerende. Dette kan være tilfældet, når 

samarbejdet består af en tidligere forhandlet rolleafklaring, eller når samarbejdet er på et organisatorisk plan, 

som den studerende ikke tilhører/oplever i praktikforløbet fx mellem koordineringsgrupper fra forskellige af-

delinger. Samarbejde er synligt for den studerende, når den foregår i praktikken og den studerende oplever 

et reelt samarbejde mellem bioanalytikere og andre faggrupper eksempelvis samarbejde mellem sygeplejer-

ske og bioanalytiker ved blodprøvetagning på demente eller børn. Flere undervisere i praktikken inddrager 

tværprofessionelt samarbejde, idet nogle studerende deltager i undervisningsforløb sammen med radiograf-

studerende, nogle studerende følger en sygeplejerske i hendes arbejde og andre studerende konfererer med 

lægen om patologiske prøver. Undervisningen i praktikken tager udgangspunkt i de kliniske underviseres 

erfaringer frem for teori om samarbejde. K-underviserne har ikke kendskab til den teori, der arbejdes med på 

skolen. K-underviserne fortæller, at det er svært at få plads til emner som kulturforståelse og samarbejde, 

det er emner, som er svære at definere, det kræver tid og ”det er noget de (studerende) skal have tid til at 

fornemme og føle, vokse ind i”. 

 

En I-underviser nævner, at det er svært at relatere bioanalyse til kulturforståelse. En anden I-underviser fore-

slår, at hvis undervisningen tager udgangspunkt i et patientforløb, vil det være lettere at integrere emner som 

kulturforståelse og samarbejde. Flere K-undervisere har oplevet, at studerende med baggrund i social – og 

sundhedsuddannelsen og radiografuddannelsen har et udvidet fokus på relation til patienten, som bioanalyti-

keruddannelsen kunne inspireres af. I forhold til kulturforståelse og samarbejde har nogle K-undervisere 

gode erfaringer med at lade bioanalytikerstuderende, radiografstuderende og sygeplejerskestuderende sam-

arbejde om tværgående cases i praktikken. Dette undervisningstiltag eksisterer dog ikke længere, idet de 

studerendes praktikforløb tidsmæssigt ikke længere overlapper hinanden. 
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9.2.5 Sundhedsvæsenets organisering og funktion 

I-underviserne nævner en lang række underemner inden for emnet sundhedsvæsenets organisation og funk-

tion: Hvordan sundhedsvæsenet er opbygget, forskelle mellem afdelinger, organisationsændringer og IKT 

løsninger, diagnostik og screening, smitteopsporing, at sætte analyserne i kontekst, kvalitetssikring, svarafgi-

velse, folkesundhed og økonomi, økonomi og sygehusudgifter, patienten i centrum, lovtekster, europæiske 

standarder, fælles nordiske referenceintervaller, den danske kvalitetsmodel m.m. De kliniske undervisere 

nævner generel introduktion til afdelingen, love og regler, økonomi ift. analyser og stigende sygehusudgifter, 

kvalitet på selvtests.  

 

Igen er der forskel mellem de kliniske uddannelsessteder ift. hvor systematiseret undervisningen inden for 

sundhedsvæsenets organisation og funktion er. Nogle undervisere nævner, at det ”inddrages, når det falder 

sig for” og ”det er tilfældigt”, mens andre undervisere anvender oplæg fra ledende bioanalytikere, artikler, 

temadage på tværs af specialerne, opgaver og deltagelse af studerende på afdelingernes møder. 

 

Det er ikke tydeligt, hvad der anvendes af teori ind i emnet, men i interviewet anvender underviserne en lang 

række begreber, der kan relateres til emnet eksempelvis politisk styring, hierarki, regioner, regionrådsudvalg, 

kommune, patientforeninger, folketing, pressen, økonomi, fusioner, optageområde, ventetider, praksiskonsu-

lenter, primær og sekundær sektor, patientens gang m.m.  En K-underviser mener, at det er almen dannelse 

ind i faget. 

 

Igen nævner de kliniske undervisere tid som en begrænsende faktor ift. undervisning i sundhedsvæsenets 

organisation og funktion. Nogle undervisere nævner, at de i korte praktikforløb kun når den helt nære organi-

sering (fx placering af toiletter, køleskab til madpakker og lign.). Der er blandt K-underviserne ikke enighed 

om, hvorvidt viden om sundhedsvæsenets organisation og funktion er nødvendig i den daglige drift. En un-

derviser fortæller: ”Vi italesætter mange ting, men de studerende opfatter ikke, at det handler om organise-

ring”. ”De skriver talkoder (DRG-takster) på undersøgelser uden at vide hvad det betyder”. 

9.2.6 Kompetenceudvikling 

En I-underviser stiller spørgsmålstegn til, hvilket kompetenceniveau underviserne skal have inden for de 

samfundsvidenskabelige fag, for at kunne undervise i fagene og/eller inddrage fagene i den naturvidenska-

belige undervisning, og gøre dem relevante for praksis. Hovedparten af I-underviserne er uddannet inden for 

det naturvidenskabelige videns felt. De er ikke uddannet inden for professionen, og de har derfor ikke egne 

erfaringer fra praksis fx ift. patientkontakt. En klinisk underviser er bange for at miste fokus på det naturvi-

denskabelige, idet hun ikke ser de samfundsvidenskabelige fag som relevante i grundfagene. Generelt ople-

ves der en usikkerhed hos både I- og K-underviserne ift. egne kompetencer inden for fagfeltet samfundsvi-

denskab. En del I-undervisere har taget efteruddannelse i bl.a. kommunikation, sundheds-it og humanistisk 

sundhedsvidenskab, og der er fokus på fortsat kompetenceudvikling i bl.a. folkesundhedsvidenskab og 

sundhedsøkonomi. En K-underviser udtaler ”spørgsmålet er også om vi kan blive klædt bedre på, i form af at 

modtage et eller andet undervisning eller kursus fra jer af, hvad de studerende har gennemgået. Jeg ved 

godt, at der er litteraturlister og sådan noget, men vi ved jo heller ikke helt, hvad der bliver sagt, og hvor fo-

kus ligger henne”. En anden K-underviser fortæller ”altså det er jo begrænset, hvad vi har haft af undervis-

ning selv, dengang vi tog uddannelsen, jeg føler, jeg trænger til et spark i røven, hvis jeg skal sige det rent 

ud”. Flere K-undervisere nævner, at deres diplomuddannelse er vigtig. 

9.3 Fund fra fokusgruppeinterview med dimittender  

9.3.1 Kommunikation og socialpsykologi 

Dimittenderne oplever, at kommunikation og forståelse af patientens situation er vigtigt i deres arbejde. Di-

mittenderne er i tvivl om og har svært ved at skelne, om det de kan, kommer fra undervisning på skolen, fra 

undervisning i praktikken, fra tidligere uddannelser og ansættelser eller fra fritidsjob i sundhedssektoren. 
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Flere dimittenderne følte ikke, at de blev klædt tilstrækkeligt på til patientkontakt gennem uddannelsen. De 

har følt patientkontakt som grænseoverskridende, og de har en oplevelse af, at patientkontakt er noget man 

lærer hen af vejen. De oplever ikke at have fået redskaber under uddannelsen, de kan anvende i patientkon-

takten. Dimittenderne udtrykker ønske om, at der bruges mere tid på at snakke om patientcases/situations-

eksempler, således de i højere grad kan være på forkant med de forskellige situationer, de kan opleve i 

praksis, og arbejde med egne grænser. 

 

Dimittenderne nævner, at de har lært meget ved at observere andre bioanalytikere og social- og sundheds-

assistenter samt ved at prøve selv. En dimittend nævner, at bioanalytikere kan lære meget af social- og 

sundhedsassistenter ift. håndtering af patienter. Social- og sundhedsassistenter opleves som værende mere 

nærværende, hvor bioanalytikere holder en distance, har fokus på analysen og er resultatorienteret. Reflek-

sionsopgaver som eksempelvis i modul 13, nævnes som lærerige ift. refleksion over sig selv, sin adfærd og 

sin fremtid. Krav om refleksion bør dog placeres tidligere end på modul 13, men en dimittend nævner, at 

man som studerende har behov for en vis teoretisk ballast for at kunne reflektere. 

 

Dimittenderne nævner også tid som en begrænsende faktor ift. at nå at få erfaringer fra forskellige typer af 

afdelinger, at opleve kulturen og arbejdsfeltet og at nå at opbygge en gensidig forståelse for andre faggrup-

pers måde at arbejde på.  

9.3.2 Kulturforståelse og samarbejde 

Dimittenderne husker tydeligt det tværprofessionelle modul 5. Nogle har gode erfaringer/oplevelser fra un-

dervisningsforløbet og andre har mindre gode erfaringer/oplevelser. Generelt oplever dimittenderne, at de er 

klædt godt på til at indgå i samarbejdsrelationer. De foreslår, at det tværprofessionelle undervisningsforløb 

placeres senere på uddannelsen, således de studerende har større sikkerhed i egen profession og flere 

praksiseksempler at kunne byde ind med. Dimittenderne foreslår også, at forløbet er mindre teoretisk og 

mere praktisk. 

 

Dimittenderne nævner en lang række eksempler fra deres praksis, hvor de oplever, at der er behov for at 

kunne samarbejde med andre faggrupper, både i driften og ift. udvikling af sundhedsydelser. Flere dimitten-

der oplever, at nyuddannede bioanalytikere oplever færre konflikter i det tværprofessionelle samarbejde end 

ældre bioanalytikere. Dimittenderne overvejer, om det skyldes, at de yngre bioanalytikere er uddannet efter 

modul-uddannelsen, hvor modul 5 omhandler tværprofessionel virksomhed. 

9.3.3 Sundhedsvæsenets organisation og funktion 

Dimittenderne kan huske en række elementer fra undervisningen bl.a. hvordan det danske sundhedssystem 

er bygget op, sundhedsøkonomi ift. prioritering og screening, procedurer omkring analyser taget i lægeprak-

sis, patienters retsstilling, it-systemer m.m. 

 

En dimittend mener, at viden om sundhedsvæsenets organisation og funktion er ”nice to know”, men ser ikke 

et behov for denne viden i hendes hverdagspraksis. En anden dimittend oplever, at emnet er meget relevant 

i hendes hverdagspraksis bl.a. i forbindelse med uhensigtsmæssige arbejdsgange og it-systemer, der med-

fører overflødige prøver samt mangel på fleksibilitet i arbejdsgange. Dimittenden ser viden om sundhedsvæ-

senets organisation og funktion som en forudsætning for, at hun kan forholde sig til, reflektere over og ud-

vikle praksis.  

 

Dimittenderne udtrykker, at de har tilstrækkelig viden om sundhedsvæsenets organisation og funktion ift. de-

res arbejde og ift. at forstå mediernes behandling af forhold i sundhedsvæsenet, men oplever en gang i mel-

lem ikke at vide basale ting ift. sammenhænge i sundhedsvæsenet. En dimittend synes, at studerende har 

en forpligtigelse til at følge med i den organisation, som man er i gang med at uddanne sig til. Samtidig næv-

ner dimittenderne, at det er vigtigt, at man som studerende kan se relevansen, da det for mange studerende 

ikke er fag, som generelt prioriteres højt. 
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9.3.4 Yderligere fund, der vurderes relevant for projektet 

Dimittenderne har en oplevelse af, at de bedste praktikforløb er de lange forløb, eller der, hvor man kommer 

samme sted hen flere gange. Det kan ellers blive for overfladisk og man får som studerende ikke lov til no-

get. Dimittenderne har dog også oplevet at nå en masse på 1-2 uger på NUK (nuklearmedicinsk afdeling), 

hvor der var en specifik opgave, der skulle løses, afgrænset/fokuseret læring. 

 

 


