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Professionsbachelorens ABC 

Et forsøg på at definere professionsbachelorbegrebet.
1
 

Af Christian Bundgaard Svendsen, cand. mag. og cvu-lektor. 

Med professionsbachelorbekendtgørelsen i 2002 blev det danske sprog beriget med et nyt ord, men 

det var ikke helt klart fra starten, hvilket indhold der skulle tillægges dette begreb. Betød det at en 

professionsbachelortitel var en akademisk titel, som det er tilfældet med bachelortitlen? Nej ikke 

som jeg ser det, for man kan ikke tage en professionsbacheloruddannelse ved noget dansk 

universitet. På universitetet kan man i stedet for tage en akademisk bacheloruddannelse. Men måske 

skal man blot forstå det som et smart udtryk for uddannelser af en vis længde, der indeholder både 

praktik og skoleforløb.  

Der hersker i det hele taget stadigvæk en del uklarhed omkring, hvad professionsbachelor betyder, 

og hvilken indflydelse det kan have på indholdet i f.eks. pædagoguddannelsen. 

Jeg vil her give mit bud på en forståelse af begrebet professionsbachelor udfra en model, som rektor 

for Danmarks Pædagogiske Universitet Lars-Henrik Schmidt har udviklet, og som han betegner 

som det sociales ABC.
 2

  

Man kan forstå hans model for det sociales ABC som en videreudvikling af et berømt afsnit fra 

Søren Kierkegaards værk ”Sygdommen til døden”. Denne videreudvikling er meget værdifuld, fordi 

den har præciseret og aktualiseret indholdet af Søren Kierkegaards indsigter, og samtidig gør den 

det mere anvendeligt i et lærings- og professionsperspektiv. Kierkegaard skriver: 

”Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men hvad er Selvet. Selvet er et Forhold, 

der forholder sig til sig selv, eller er det i Forholdet, at Forholdet forholder sig til sig selv; Selvet er 

ikke Forholdet, men at Forholdet forholder sig til sig selv.” (Søren Kierkegaard: Samlede Værker 

bd. 15, p. 73.)
3
. 

Dette temmeligt kryptiske citat bliver i Lars-Henrik Schmidt model (se figur 1.) ganske enkelt og 

overskueligt: 

 

                                       
1
 Denne artikel bygger på afsnit i min lektor ansøgning, der er skrevet med fokus på pædagoguddannelsen. Artiklen her 

er dog omredigeret og forkortet 
2
 Første gang præsenteret i ”Læring i praksis” i ”Unge pædagoger” nr. 7 1997 særligt p. 21-23, senere har han forenklet 

modellen i bd. 1. af ”Diagnosis”, 1999, særligt p. 49ff. og 175ff.  
3 De indlysende problemstillinger, det rummer at tolke Kierkegaards tekster sekulært og på tværs af pseudonymerne, vil 

ikke blive berørt her. 
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Jeg vil her kort præsentere modellen og dernæst anvende den i en bearbejdet version til en 

definition af professionsbachelorbegrebet. 

I Lars-Henrik Schmidts model for det sociales ABC er der to typer af sociale forhold. Dels 

forholdet mellem A og B. Dels forholdet mellem C og B. Samt det selvrefleksive forhold A og C 

ligesom hos Kierkegaard. 

 

 A – B: Forholdet mellem disse er, at en person (A) er til stede i det sociale rum midt i en 

situation (B). Personen (A) reagerer på en bestemt måde på situationen (B). 

 

 C – B: Fordi det sociale rum er befolket af mennesker, er man tvunget til at tage højde for, at 

man kunne have handlet anderledes. Dermed opstår det refleksive forhold at forholde sig til 

forholdet (A – B) fra et andet perspektiv, nemlig (C - B).  

 

 A – C: Det er altså på grund af den mulige diskrepans mellem A – C og det deraf følgende 

selvrefleksive forhold, at mennesket er et selv indlejret i det sociale rum. 

 

Baggrunden for denne model af det sociales ABC er altså, at man i det sociale rum altid kunne have 

handlet anderledes.
4
 Man er tvunget ud i den selvrefleksion, som Kierkegaardcitatet meget kryptisk 

beskriver og som Schmidts model meget enkelt formidler. Det findes ikke kun en korrekt handling i 

en given situation i menneskelivet, således som der gør i en given opgave i aritmetikken.
5
 

                                       
4
 Schmidt, Lars-Henrik (1997): Læring i praksis. Unge Pædagoger, p. 21ff. Min tolkning ligger sig tæt op af den måde 

Schmidt bruger modellen i denne artikel. 
5
 Jf. Schmidt, Lars-Henrik: Diagosis. 1999, p. 39ff. 

A B 

C 

Figur 1. 
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Med pædagogen som eksempel vil jeg her vise, hvordan man med fordel kan anvende denne 

generelle model for socialanalytik til en definition af professionsbachelorbegrebet. 

 

 Forholdet mellem A – B er et forhold mellem en pædagog (A) og en pædagogisk situation 

(B). Den pædagogiske situation indeholder altid en eller flere personer, som antages ikke at 

være fuldt ud myndige, og derfor er overdraget til pædagogens faglighed. Det er 

pædagogens opgave at bidrage til personens(-ernes) fortsatte myndiggørelsesproces.
6
 

Pædagogen er i kraft af sit professionelle ansvar for den pædagogiske situation underlagt en 

handletvang. Det vil sige, at pædagogen i øjeblikket skal afgøre, hvordan vedkommende vil 

handle.
7
 Uanset, om man vælger at handle aktivt eller passivt, er man underkastet 

handletvangen, på grund af det professionelle ansvar pædagogen er underlagt. 

 I forbindelse med forholdet mellem C – B er pædagogen, som repræsentant for samfundet i 

forhold til individer og/eller grupper der har brug for særlig hjælp og støtte, forpligtet til at 

forholde sig til andre perspektiver på en pædagogisk situation (A – B). Der vil altid være en 

mulighed for at en af de mange aktører (C), som pædagogen er forpligtet overfor, kunne 

mene at pædagogen kunne have handlet anderledes.  

 Denne evige tilstedeværende mulige diskrepans mellem A – C tvinger pædagogen til 

selvrefleksion. I og med at den professionelle pædagog repræsenterer samfundet, skal 

pædagogen kunne begrunde, hvorfor hun handlede, som hun gjorde og tilmed kunne 

reflektere kvalificeret over, hvorfor hun ikke handlede anderledes i den pædagogiske 

situation.  

 

Jeg vil prøve at give professionsbachelorbegrebet mere kød på ved at kombinere Lars-Henrik 

Schmidts model for det sociales ABC med henholdsvis Dreyfus brødrenes taksonomi og Blooms 

taksonomi. 

Fordelen ved at anvende Bloom og Dreyfus i denne sammenhæng og min begrundelse for at bruge 

dem her er, at de hver for sig opstiller en taksonomi. En taksonomi er en klassifikation, i denne her 

sammenhæng er det en inddeling af færdigheder i forskellige niveauer. Ved at inddrage både 

Blooms taksonomi og Dreyfus’ taksonomi tager man højde for de to forskellige vidensformer, som 

                                       
6
 Myndighed bruges her som et dannelsesbegreb, ligesom Immanuel Kant gør. Myndighed bruges altså ikke som et 

juridisk begreb. Vedrørende myndighed som dannelsesbegreb, se endvidere artiklen: ”Pædagogens kernefaglighed” af 

Bitten Trold og Christian Bundgaard Svendsen in: Nyhedsbrev marts 2005 fra Holstebro pædagogseminarium. 
7
 Det er vigtigt at være opmærksom på, at det også betragtes som en handling at vælge at afstå fra at handle aktivt i 

situationen ud fra en forventning om, at brugeren selv kan håndtere situationen.  
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er i centrum i en professionsbacheloruddannelse. På den ene side den kognitive vidensform, som er 

beskrevet i Blooms taksonomi og som refererer til bachelordelen og på den anden side den 

kropsbaserede vidensform, som er beskrevet i Dreyfus’ taksonomi, og som refererer til 

professionsdelen. Fra et uddannelsesperspektiv gør disse taksonomier det mere overskueligt, hvilke 

krav der stilles til de studerende i en professionsuddannelse. Det er en fordel for de studerende, 

fordi de dermed har mulighed for at vurdere deres egne evner i forhold til nogle sammenhængende 

og eksplicitte krav. Det er ligeledes en fordel for alle dem, der skal vurdere de studerendes 

præstation i forbindelse med eksaminer og godkendelser af praktikforløb, dvs. undervisere, censorer 

og praktikvejledere. Jeg vil her meget kort vise de to taksonomiers niveauer: 

 

Blooms kognitive taksonomi: 

Benjamin S. Bloom var professor i pædagogik ved Chicago Universitet fra 1943 – 1970. Hans navn 

er blevet udødeliggjort på grund af begrebet ”Blooms taksonomi” og det til trods for, at han ikke var 

alene om at udforme denne taksonomi. Taksonomien var et resultat af en arbejdsgruppe, som skulle 

udarbejde et redskab til vurdering af elever og studerendes præstationer ved eksamen og prøver for 

på den måde at sikre et mere ensartet vurderingsgrundlag. Opstillet i punktform ser Blooms 

kognitive taksonomi således ud: 

1. Trin: Viden: Man kan skelne fænomener og ting fra hinanden og gengive de informationer, man 

har tilegnet sig. 

2. Trin: Forståelse: Man kan forklare begreber og fænomener med egne ord via en fortolkning eller 

en omformning. 

3. Trin: Anvendelse: Man bruger sin viden i den rette sammenhæng og kan lave analogier til andre 

områder, således at de er relevante i flere sammenhænge. 

4. Trin: Analyse: Her kan man sætte sin viden i struktur og system. Sammenligne forskellige 

videnselementer i systemet på et generaliseret og abstrakt plan. 

5. Trin: Syntese: Her kan man sammenligning forskellige systemer og strukturer med henblik på at 

se nye sammenhænge eller forskelle. 

6. Trin: Vurdering: Her er det centrale, at man kan tage stilling til, hvilken betydning det har at 

anvende systemerne i disse nye sammenhænge, og perspektivere den betydning det har. 

 

Dreyfus’ taksonomi for intuitiv ekspertise: 
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Hubert og Stuart Dreyfus’ taksonomi blev oprindeligt præsenteret som fem stadier af 

færdighedstilegnelse ved hjælp af undervisning, der beskriver udviklingen fra nybegynder til 

ekspert.
8
 Det er en taksonomi, der er fænomenologisk inspireret bl.a. af Maurice Merleau-Pontys 

kropsfænomenologi, idet den vægter regelløs kropsbaserede vidensformer højt. Opstillet punktvis 

ser den således ud: 

 

1. Trin: Nybegynder: Man øver sig på en given færdighed vha. nogle enkle regler uden selv at 

foretage en bedømmelse af i hvilke situationer, disse regler er mest anvendelige. Disse regler er 

kontekstfrie og dermed så generelle, at de ofte ikke passer præcis til den konkrete situation.  

2. Trin: Avanceret begynder: Der opbygges en vis erfaring med at anvende de simple regler, det 

betyder, at det bliver muligt at inddrage flere regler. Begyndende forståelse af at regler også er 

situationsbundne. 

3. Trin: Kompetence: Man frigør sig mere og mere fra regler og vælger strategier til at foretage 

situationsbundne vurderinger. 

4. Trin: Kyndighed: Her begynder man at handle mere intuitivt, men man anvender stadigvæk 

analytiske strategier til løsning af problemer. Det bliver vanskeligere at sprogliggøre 

bevæggrundene for de konkrete handlinger i et diskursivt sprog. Støtter sig til gestik og metaforer. 

5. Trin: Ekspert: Gør det rigtige i situationen straks. Handler primært intuitivt og regelløs i 

situationen på baggrund af sprogløst erfaringsmateriale. Efterrationaliserer når de bliver bedt om en 

forklaring. 

 

Hvis man tager det opsplittede professionsbachelorbegreb, hvor bachelordelen altså henviser til 

Blooms taksonomi og professionsdelen til Dreyfus’ taksonomi, og placerer det i modellen for det 

sociales ABC, så kommer den til at se således ud (figur 2): 

                                       
8
 Jf. Intuitiv ekspertise. 1991, Munksgaard. Hubert Dreyfus har selv (uden sin bror) 

beskrevet yderligere to trin i bogen: Livet på nettet. Jeg holder mig her til den oprindelige udgave.  



 6 

 

De to perspektiver lægger op til to forskellige, men gensidigt afhængige praksiser: 

Bachelorperspektivet: Kognitiv praksis
9
 (verbalt diskursivt sprog) udvikling af nuancerede 

refleksions evner og færdigheder i faglige begrundelser. 

Professionsperspektivet: Habituel praksis (primært indirekte verbalt sprog og gestik) udvikling af 

kropsbaserede professionsvaner. 

Begge praksiser den kognitive og den habituelle bliver anvendt både i praktikken og i 

undervisningen på uddannelsesinstitutionerne. Forskellen på den læring, der foregår i praktikken og 

på seminariet, er ikke, at praktikken er praksis og seminariet er teori. Forskellen er, at læringen i 

praktikken foregår indenfor en professionskontekst, hvorimod læringen på seminariet foregår 

udenfor en professionskontekst. Der er altså det fællestræk ved praktikken og seminariet, at de 

begge arbejder med at udvikle både en kognitiv og en habituel praksis. Derfor er denne forståelse af 

professionsbachelorbegrebet også et forsøg på at komme væk fra at se teori og praksis som to 

                                       
9 Hvis man anskuede det fra et Bourdieu perspektiv, kan man muligvis forstå de to praksiser som symbolsk mesterskab 

og praktisk mesterskab.  

A B 

C 

Figur 2. 

Mulig  

diskrepans 

Professionsperspektivet: Den habituelle praksis: 
Forholdet A – B: Handletvang i udøvelse af pædagogisk 

praksis. Vurderet ud fra Dreyfus’ taksonomi. 

De andres mulige perspektiv: 
Forholdet C – B: f.eks. brugernes, 

kollegers, pårørendes, eksperters, 

forvaltningens perspektiver. 

Bachelorperspektivet: Den kognitive praksis: 
Det selvrefleksive forhold A – C: Refleksion over og 

faglig begrundelse for pædagogisk praksis. Vurderet 

udfra Blooms taksonomi. 
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modsætninger. Tværtimod er det et forsøg på at se det som forskellige, men integrerede praksiser. 

Det kan man illustrere som vist i figur 3.
10

 

 

Jeg vil straks gøre opmærksom på, at jeg ikke forventer, at de studerende skal nå til det højeste 

niveau på alle relevante områder i de to taksonomier i løbet af uddannelsen. Det ser jeg ikke som en 

svaghed ved denne forståelse af professionsbachelorbegrebet. Tværtimod mener jeg, at det er en 

fordel, at modellen også kan bruges til færdiguddannede og erfarne professionsudøvere. Der er i 

virkeligheden ikke nogen professionsudøvere, der er på det øverste trin i begge taksonomier i 

forhold til hele professionens arbejdsfelt. Jeg mener kun, det er muligt at være på øverste trin i 

begge taksonomier indenfor et afgrænset område af et professionsarbejdsfelt, fordi det er udtryk for, 

at man er specialist på netop dette afgrænsende område af arbejdsfeltet. Det er ikke menneskeligt 

muligt at favne en hel professions arbejdsfelt som specialist. Derfor skal professionsbachelorens 

læringskurve opfattes som udtryk for et samlet gennemsnit af de to praksiser i hele 

professionsudøvelsen.
11

 

 

                                       
10 Figuren er inspireret af Mihaly Csikszenmihalyis flow-figur fra hans bog ”Flow: optimaloplevelsens psykologi”. 

1991, Munksgaard. 
11 Fra et aristotelesk perspektiv kunne man også tale om Tehnai (habituel praksis), Episteme (kognitiv 

praksis) og Phonesis (professionsbachelorens læringskurve).  

Kognitiv 
praksis: 

Blooms 

taksonomi 

Habituel 
praksis: 

Dreyfus’ 

taksonomi 
Figur 3. 

Professions- 
bachelorens 

læringskurve 
Praksisfjern 

teori 

Teorifjern praksis 
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