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Indledning 

I henhold til ”Bekendtgørelse om lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelse og andre 

institutioner for mellemlange videregående uddannelser” (Undervisningsministeriet, 2004a) anmodes 

hermed om lektorbedømmelse.  

Jeg blev ansat i min adjunktstilling den 1. august 2005 ved Ernæring og 

Sundhedsuddannelsen VIA University College (dengang JCVU). Som det fremgår af ”Vejledning om 

lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner 

for mellemlange videregående uddannelser” (Undervisningsministeriet, 2004b, s. 6) skal adjunkten senest 

seks måneder inden adjunktperiodens udløb på normalt fire år, anmode om at få sine kvalifikationer 

bedømt med henblik på at kunne overgå til lektorvilkår. Grundet barsel har jeg fået forlænget min 

adjunktperiode med længden af min barselsorlov i overensstemmelse med ovennævnte vejledning afsnit 

4.2 punkt 3 (ibid., s. 7) (se endvidere bilag 1). 

Nærværende lektoranmodning vil centrere sig om mine didaktiske overvejelser omkring 

egen undervisning og faglige udvikling gennem min adjunktperiode. For at kaste lys over disse overvejelser, 

vil jeg tage udgangspunkt i tre fokuspunkter. Det drejer sig om faget psykologis udvikling og legitimitet ved 

Ernæring og Sundhedsuddannelsen, professionsidentitet samt projekt JobForm – et erhvervsrettet 

forsøgsprojekt for ledige med overvægtsproblemer. I det følgende vil disse tre fokuspunkter blive uddybet.     

Faglig baggrund for lektoranmodningen 

Jeg er uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet pr. 1. februar 2007 (se bilag 2), og blev som nævnt 

ovenfor ansat i august 2005 ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Ifølge ”Vejledning om 

lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner 

for mellemlange videregående uddannelser” (Undervisningsministeriet, 2004b) gør det sig gældende, at 

man ved ansættelse i en adjunktstilling ”har dokumenteret teoretiske, faglige eller professionsbaserede 

kvalifikationer inden for de fagområder, som den pågældende ansættes til at varetage. Disse skal ligge 

højere end afgangsniveauet for de pågældende fagområder…” (ibid. s. 5-6). Da jeg blev ansat, manglede jeg 

kun at skrive mit speciale, hvorfor min ansættelse i første omgang blev en ”tidsbegrænset ansættelse med 

henblik på faglig opkvalificering” (ibid., s. 10) (se endvidere bilag 3)1.  

Mine primære arbejdsområder ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen er undervisning i 

psykologi, kommunikation og sundhedspædagogik med dertilhørende vejledning i forhold til opgaver og 

                                                 
1
 At det skulle komme til at tage 1½ at få afsluttet specialet, var ikke planen, men den nye stilling kom ofte til at 

”stjæle” billedet, samtidig med, at specialet voksede sig til et større og mere omfattende projekt end oprindeligt 
planlagt. 
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eksaminer. Derudover er jeg studievejleder samt koordinator for praktik- og studieophold i Thailand. Jeg 

fungerer endvidere som koordinerende underviser på flere moduler (tidligere semestre), bl.a. har jeg i år 

været meget involveret i det nyligt opstartede tværprofessionelle modul 5 om tværfaglig virksomhed.   

Som det fremgår af mit CV (bilag 4), har jeg forud for min ansættelse ved Ernæring og 

Sundhedsuddannelsen undervist i psykologi og kommunikation som timelærer ved 

Fysioterapeutuddannelsen i Odense CVSU Fyn (i dag University College Lillebælt) i perioden januar 2003 til 

december 2004, sideløbende med mit eget studie. Dette var indgangen til min interesse for ”psykologien 

indenfor sundhedsprofessionerne”, og det var ligeledes mine første erfaringer med at skulle undervise og 

formidle til studerende. I 1998-1999 var jeg ansat som lærervikar i en integrationsklasse i folkeskolen (hvor 

målgruppen var elever) og selvom man derfor kunne mene, at jeg havde noget undervisningserfaring med 

derfra, var der alligevel en væsensforskel mellem at skulle undervise elever og studerende2 (som 

studerende selv!). Til gengæld blev jeg med det samme grebet af en interesse for, hvordan psykologien 

spiller ind og har sin berettigelse i det sundhedsfaglige felt, bl.a. fordi jeg nu oplevede nogle gange at skulle 

forklare (og forsvare) mit fag. Det blev ikke bare taget for givet, at psykologi kunne være et væsentligt fag 

ligesom fx fysiologi – en tendens, jeg også har mødt på ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Da jeg 

startede på Ernæring og Sundhedsuddannelsen, blev der udtrykt ønske om, at faget psykologi gerne måtte 

nytænkes. Faget psykologis udvikling og legitimitet ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen, bliver derfor et 

centralt fokuspunkt i nærværende lektoranmodning.  

Overgangen fra Fysioterapeutuddannelsen til Ernæring og Sundhedsuddannelsen blev mødet 

med en ny kultur. Jeg havde forud for min ansættelse ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen en idé om, at 

jeg måtte være forholdsvis godt klædt på, idet meget af det, jeg skulle undervise i, ifølge studieordningen, 

var tilsvarende det, jeg havde undervisningserfaring med fra Fysioterapeutuddannelsen. Samtidig havde jeg 

nu erfaring med at formidle til studerende – endda indenfor det sundhedsprofessionelle felt. Men Ernæring 

og Sundhedsuddannelsen var noget sværere at forholde sig til end Fysioterapeutuddannelsen.  En del af 

forklaringen kan bl.a. ligge i uddannelsens forholdsvis unge alder3 samt mangefacetterede 

professionsidentitet. Allerede forud for, at jeg skulle undervise på Fysioterapeutuddannelsen, havde jeg et 

ret klart billede af samt viden om, hvad en færdiguddannet fysioterapeut laver, mens det var meget mere 

uklart for mig, hvad en professionsbachelor i ernæring og sundhed beskæftiger sig med. I forsøget på at få 

                                                 
2
 Elev kommer af fransk élève, der betyder at løfte op, hæve eller opdrage, og en elev henviser således til en, der 

”løftes fra ét niveau til et andet, et arbejde, der påhviler læreren” (Den Store Danske, 2009a). Studerende kommer af 
latin studere, der betyder at stræbe (Den Store Danske, 2009b) – hvori ligger en formodning om, at det således ikke 
længere i samme grad påhviler læreren/underviseren at ”løfte” den studerende. I ordets betydning ligger der 
nærmere en formodning om, at man som studerende selv har valgt og selv stræber (et ansvar, jeg godt ved, det ikke 
helt er gået op for alle studerende, hviler på dem selv) – men derved stilles der også krav til en som underviser – bl.a. i 
form af, at der i højere grad kan blive stillet spørgsmålstegn ved det, man fremlægger, hvis det er i 
uoverensstemmelse med det, den studerende mener at stræbe efter.  
3
 Til sammenligning kan nævnes, at den første formaliserede fysioterapeutiske uddannelse (dengang benævnt 

masøseuddannelse) så dagens lys i 1887 (Højvang, 2005), mens Ernæring og Sundhedsuddannelsen først blev oprettet 
i 2002 (Bekendtgørelse nr. 112, 2002). 
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et tydeligere billede af praksis, har jeg i løbet af mit adjunktur bl.a. været på praktikbesøg, ligesom jeg har 

forsøgt at deltage, når vi har haft praktikværter på besøg på uddannelsen. Det har bestemt givet mig et 

tydeligere billede af profession og praksis, og jeg tænker også, det har været et godt input i forhold til mine 

kompetencer som underviser, fordi det har gjort det nemmere for mig (og forhåbentlig også nemmere for 

de studerende) at relatere teori til den brede vifte af praksismuligheder, der er for en professionsbachelor i 

ernæring og sundhed4. Betydningen af uddannelsens forholdsvis unge alder samt en mangefacetteret 

professionsidentitet5 vil derfor blive endnu et fokuspunkt. 

I henhold til lektorkvalificeringsgrundlaget (jf. Undervisningsministeriet, 2004b), har mine 

primære arbejdsopgaver i adjunktperioden været centreret omkring undervisning ved en grunduddannelse. 

Herudover har jeg været tilknyttet diverse udviklingsopgaver, hvorunder skal nævnes udvikling af 

studieordning(er) for Ernæring og Sundhedsuddannelsen, studievejledningen (med det resultat, at vi i dag 

har et tredelt studievejlederteam), internationale samarbejdsaftaler i Thailand samt projekt JobForm – et 

erhvervsrettet forsøgsprojekt for ledige med overvægtsproblemer. Sidstnævnte projekt bliver 

anmodningens tredje fokuspunkt. Det overordnede formål med projektet var at få ledige med overvægt 

som barriere tættere på eller helt ind på arbejdsmarkedet. Projekt JobForm har været et stort projekt for 

mig på flere måder. For det første fordi, jeg allerede tidligt i min ansættelse fik mulighed for at møde (én) 

praksis. Det har været meget lærerigt for mig ikke kun at skulle stå og formidle teorier og modeller til de 

studerende, men rent faktisk også møde praksis, handle, agere og praktisere – og prøve noget af det af, jeg 

ellers kun primært har forholdt mig til i teorien6. Det har således været en vigtig indgang i forhold til min 

forståelse for og erfaringer med forholdet mellem teori og praksis. For det andet har det været et stort 

projekt i den forstand, at projektet krævede meget tid såvel som professionelle og personlige ressourcer. 

Målgruppen skulle vise sig at være en tung målgruppe på flere planer, og samtidig lå der et stort og lærerigt 

arbejde i dokumentation og evaluering.  

Anmodningens struktur 

Som baggrund for at kunne beskæftige mig med de tre fokuspunkter centreret omkring mine didaktiske 

overvejelser omkring egen undervisning og faglige udvikling, vil jeg i det følgende ridse Ernæring og 

Sundhedsuddannelsens historie og udvikling op, hvorunder jeg også vil komme ind på, hvilken betydning 

                                                 
4
 På uddannelsens basisdel (de første 1½ år) skal vi give en bred indgang til uddannelsens fagområder og metoder (jf. § 

1 stk. 2, Bekendtgørelse nr. 221, 2006), hvilket jeg i starten oplevede som lidt af en udfordring, fordi der er tale om 
meget forskellige praksismuligheder alt afhængig af, hvilken studieretning, man vælger efter basisdelen. Dette blev 
yderligere problematisk, fordi jeg ofte havde lettere ved at relatere mig (og undervisningen) til klinisk diætetik og 
human ernæring (og sidenhen ernæring og fysisk aktivitet) på bekostning af cateringledelse, der adskiller sig 
væsentligt fra de andre studieretninger (uddybes senere). 
5
 Jeg er vidende om, at der er mange, der har beskæftiget sig med netop professionsidentitetsbegrebet i relation til de 

(nye) professionsbacheloruddannelser med afsæt i professionsteori og professionsudvikling (se fx Eriksen & 
Jørgensen, 2005 eller Moos, Krejsler & Laursen, 2008). Grundet anmodningens begrænsede sideantal, vil jeg ikke gå 
ind i en teoretisk diskussion af begrebet. 
6
 Bestemt nogle erfaringer, jeg tænker, har gavnet mine kompetencer som underviser. 
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det har haft for uddannelsen at være placeret i forskelligt organisatorisk regi. Efterfølgende vil jeg beskrive 

uddannelsen, som den ser ud nu med perspektiver til de udfordringer og muligheder, der ligger i 

uddannelsens fremtid. Disse overvejelser følges op af mine tanker omkring professionens identitet og 

udvikling. Herefter følger en nærmere beskrivelse af faget psykologi og kommunikation, som lægger op til 

mine tanker og didaktiske overvejelser omkring fagets udvikling og legitimitet samt egen 

undervisningspraksis og faglige udvikling. Sidstnævnte overvejelser perspektiveres til forholdet mellem 

teori og praksis i det efterfølgende afsnit om udviklingsprojektet JobForm, som også bliver en gennemgang 

af de metodiske og erfaringsmæssige tanker, jeg har gjort mig i relation hertil.  

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i et historisk perspektiv 

I 1945 blev Specialkursus i Husholdning oprettet ved Aarhus Universitet, som i første omgang var et tilbud 

om videreuddannelse til husholdnings- og hjemkundskabslærere (Jakobsen, 2009). Det var meget 

banebrydende, idet uddannelsen primært henvendte sig til kvinder, og samtidig var det den første 

videregående uddannelse i husholdning i hele Norden (ibid.). Hermed fik husholdningsuddannelsen – og et 

primært kvindedomineret fag – endelig den videnskabelige anerkendelse, som de så længe havde kæmpet 

for (jf. fx Elbæk, 2003). Omkring 30 år senere, nærmere bestemt i 1976, blev de første kliniske diætister 

uddannet fra Specialkursus i Husholdning (ibid.; Terp, 2008). Det var en etårig overbygningsuddannelse til 

økonomaer eller husholdningslærere (Bekendtgørelse nr. 314, 1987). I 2002 blev de tre uddannelser til 

økonoma, ernærings- og husholdningsøkonom samt klinisk diætist slået sammen til 

professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed (Bekendtgørelse nr. 112, 2002), og det var her, at 

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus, som den ser ud i dag, så dagens lys for første gang. Således kan 

man sige, at Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en forholdsvis ung uddannelse, men med rødder 

i en tradition, der lægger meget vægt på en (natur)videnskabelig tilgang til husholdning/ernæring og 

sundhed.  

I dag er der fire udbudssteder i landet, hvor man kan læse til professionsbachelor i ernæring 

og sundhed. Ser vi på de andre Ernæring og Sundhedsuddannelser, er det et lidt andet grundlag, de hviler 

på. Ankerhus Seminarium (University College Sjælland) blev grundlagt i 1902 og var Danmarks første 

husholdningsskole7. Dvs. her er en lang tradition for at uddanne husholdningslærere, og netop på Ankerhus 

blev der lagt meget vægt på, at man skulle have kendskab til ”landkøkkenet” (Nedergaard, 2003). SUHR’s 

seminarium (i dag fusioneret til Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne) blev ligeledes grundlagt i 

begyndelsen af 1900-tallet og var den første husholdningsskole i København (ibid.). Tidens opfattelse af 

aktuelle ernærings- og sundhedsproblemer var dengang, at det for arbejderklassen var et problem, at de 

ikke kendte til ”ordentlig husholdning”, hvorfor de trængte til ”opdragelse i rationel, økonomisk og 

                                                 
7
 Begyndte allerede i lejede lokaler i 1895. 
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hygiejnisk husholdning” (Overgaard, 2005, s. 19-20), mens det for borgerskabet var et problem, at de 

decideret havde et overforbrug af mad og drikke (ibid.). Den primære målgruppe for SUHR’s seminarium 

var, i modsætning til Ankerhus, borgerskabets fruer (Søndergaard, 2003). Det fjerde udbudssted ligger i 

Haderslev under University College Syd og er det allernyeste skud på stammen med opstart fra 2006 af, og 

man kan således sige, at de først er ved at skabe deres historie og traditioner. 

Historie, tradition og kultur er relevant at have med i betragtning, når man skal forholde sig 

til, hvordan og hvorfor, Ernæring og Sundhedsuddannelsen ser ud som den gør i dag. Ovenstående tegner 

et billede af, at de fire Ernæring og Sundhedsuddannelser i Danmark udspringer af et forskelligt historisk 

ophav, har forskellige traditioner, og derfor også forskellige prioriteringer og mærkesager. Samtidig kan 

man sige, at professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed er forholdsvis ung i den forstand, at 

sammenlægningen af økonoma, ernærings- og husholdningsøkonom samt klinisk diætist (først) kom i 2002. 

Som jeg vil komme ind på senere, mener jeg, at disse forhold har væsentlig betydning for, hvordan 

uddannelserne tager sig ud de forskellige steder i landet, hvordan undervisere, studerende og andre forstår 

og fortolker ernæring og sundhed som profession, ligesom det spiller afgørende ind på det igangværende 

samarbejde på tværs af udbudsstederne omkring udviklingen af en national studieordning. 

Fra specialkursus i husholdning til professionsbachelor i ernæring og sundhed 

Som nævnt ovenfor startede Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus op i 2002. I den forbindelse kan 

man tale om fire store skift. For det første blev tre uddannelser samlet til en 3½-årig uddannelse, hvor det 

endvidere blev muligt at specialisere sig inden for 6 specialelinjer (Bekendtgørelse nr. 112, 2002). I Århus 

valgte man at udbyde følgende tre specialelinjer8: Klinisk diætetik, Human ernæring og Cateringledelse 

(Studieordning, 2006a). For det andet blev uddannelsen udbudt som en professionsbacheloruddannelse. I 

”Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor” (Bekendtgørelse nr. 113, 2001), står der om 

professionsbachelorbetegnelsen: 

”§ 1. En uddannelse til professionsbachelor er en mellemlang videregående uddannelse, hvor 

undervisningens vidensgrundlag er karakteriseret ved professionsbasering, udviklingsbasering og 

forskningstilknytning, jf. § 5, nr. 9 og nr. 10, samt § 6, stk. 1.” (min fremhævelse) 

”§ 2. Formålet med uddannelsen er, at de studerende erhverver sig et grundlag for at udøve 

erhvervsfunktioner og fungere selvstændigt inden for det eller de professionsområder, som uddannelsen 

retter sig mod, og erhverver sig forudsætninger for videreuddannelse, jf. § 3, stk. 2, i lov om mellemlange 

videregående uddannelser.” 

Centralt er således, at man med vægt på professionsbachelor ønsker at fremhæve, at der her er tale om en 

uddannelse med tæt forbindelse til profession og praksis (til forskel fra universiteternes 

                                                 
8
 I resten af teksten vil specialelinje blive benævnt studieretning, da det er den betegnelse, vi bruger nu.  
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bachelorprogrammer). Samtidig ønsker man også at fremhæve, med vægt på professionsbachelor, at der er 

tale om en uddannelse på niveau med universiteternes bacheloruddannelser. 

 For det tredje blev uddannelsen lagt ind under Jysk Center for Videregående Uddannelse 

(JCVU). JCVU var en fusion mellem flere uddannelser indenfor områderne sundhed, pædagogik, ledelse og 

vejledning. I 2000 blev det vedtaget at samle de mellemlange videregående uddannelser i de såkaldte 

centre for videregående uddannelser (CVU) med henblik på at styrke uddannelserne og samle 

uddannelsesmiljøerne (LOV nr. 481, 2000). ”Et af de vigtigste formål med en institutionel reform i Danmark 

er en fremtidssikring af attraktive regionale uddannelsesmuligheder” (Undervisningsministeriet, 1999, s. 

120). Det skal bl.a. ses som konsekvensen af en forholdsvis stor spredning af de videregående uddannelser, 

med for få, der søgte yderområderne. Endvidere var det CVU’ernes opgave at udbyde efter- og 

videreuddannelse samt fungere som udviklings- og videnscenter (JCVU, 2007a). Dannelsen af CVU’erne kan 

kobles til Bologna-erklæringen i 1999 (Undervisningsministeriet, 1999). Her blev man enige om at arbejde 

frem imod ”et europæisk rum” for videregående uddannelser, dvs. en større ensartethed og 

sammenlignelighed på tværs af Europa, med dertilhørende større mulighed for undervisere og studerende 

at kunne bevæge sig på tværs af landegrænser samt mere samarbejde omkring kvalitetssikring og 

evaluering (Folketinget, 2006)9. Denne måde at tænke i mere ensartede uddannelsesstrukturer på afspejler 

sig i CVU’erne.  

 I 2006 blev JCVU godkendt som University College10.  

”Tildeling af "University College"-betegnelsen er en kvalitetsstempling af CVU'et… Et University College 

er kendetegnet ved en samlet større ”kapacitet”: Det har præciseret krav til og grundlag for 

institutionens videnomsætning, det har skabt et fællesskab mellem CVU’ets faglige miljøer, det har skabt 

en udviklingsenhed, der indgår og forestår veludviklede modeller for forskningstilknytning og 

netværksdannelser, det har etableret en stærk efter- og videreuddannelsesenhed, der indgår i synergi 

med grunduddannelsesaktiviteterne…[og] I relation til omverdenen skal et University College markere 

CVU’ers særlige videnprofil.” (Undervisningsministeriet, 2004c, s. 2). 

Udover, at der med University College betegnelsen er tale om en kvalitetsstempling, signaleres det 

endvidere (med den engelske betegnelse), at her er tale om en uddannelsesinstitution, der også sigter 

internationalt – igen helt i tråd med Bologna-processen.  

                                                 
9
 Bologna-processen kan også tilskrives vores måde at opgøre et ”akademisk studieår” på i dag, med indførelsen af 

ECTS-systemet (European Credit Transfer and Accumulation System), hvor 60 ECTS-point svarer til et årsværk. ECTS-
systemet er udviklet med henblik på at få et fælles meritoverførselssystem, og systemet beskriver det tidsmæssige 
omfang og faglige indhold på de enkelte uddannelser (CIRIUS, 2009). Således omfatter Ernæring og 
Sundhedsuddannelsen 210 ETCS-point (Bekendtgørelse nr. 221, 2206).  
 
10

 Det er ikke lykkedes mig at finde en skriftlig kilde herpå, men det er den oplysning, jeg har fået ved henvendelse 
internt i organisationen. Oplysningen bakkes endvidere op af EVA’s anbefaling fra 2006 (Danmarks Evalueringsinstitut, 
2006). 
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 Det fjerde store skift indtræder i 2008, hvor JCVU fusionerer med CVU Vita, Vitus Bering 

Danmark, CVU Midt-Vest og CVUalpha, for til sammen at danne én professionshøjskole for videregående 

uddannelser i Region Midtjylland: VIA University College (VIA UC). Fusionen sker som resultat af 

vedtagelsen af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, hvoraf det fremgår, at alle 

landets professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser skal samles i syv 

professionshøjskoler (jf. § 51 i LOV nr. 562, 2007). Etableringen af syv store professionshøjskoler kan både 

ses som endnu et skridt på vejen lagt med Bolagna-erklæringen, men skal også i høj grad kobles til 

globaliseringsaftalen, hvoraf det kan læses, at der, med henblik på at nå uddannelsesmålet; mindst 50 % af 

alle unge i 2015 skal have en videregående uddannelse, er bred enighed om at samle de mellemlange 

videregående uddannelser i ”flerfaglige vidensbaserede professionshøjskoler” (Finansministeriet, 2006, s. 

54). Ønsket er at skabe stærkere og mere robuste uddannelsesinstitutioner, fagligt såvel som økonomisk, 

bl.a. ved at øge samarbejdet med forskningsinstitutioner såvel som at styrke relationerne mellem 

uddannelse og aftagere samt mellem tværfaglige miljøer. Ligeledes er der fokus på, at man kan efterleve et 

højt internationalt fagligt niveau (ibid.). Med sådanne indsatser er håbet således også, at det i kraft af mere 

attraktive uddannelsesmiljøer er muligt at tiltrække og fastholde flere studerende (JCVU 

Ledelsessekretariatet, 2007). 

 Overgangen til VIA UC har for Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus betydet et skift fra 

en forholdsvis stor organisation til en endnu større organisation. Fra at være (en lille uddannelse) i en 

organisation med omtrent 550 medarbejdere (JCVU, 2007b) befinder Ernæring og Sundhedsuddannelsen 

sig nu i en organisation med tæt ved 2000 medarbejdere (VIA UC, 2009a). Ud af denne store flok udgør 

Ernæring og Sundhedsuddannelsens medarbejderstab 17 personer.  

Fra JCVU til VIA University College 

VIA UC kan bryste sig af at være den største professionshøjskole i Danmark (ibid.), fordelt på syv campusser 

i Region Midtjylland. VIA UC samler alle professionsbacheloruddannelserne i Region Midtjylland fordelt på 

fem faglige højskoler, hvor Ernæring og Sundhedsuddannelsen ligger placeret i den sundhedsfaglige 

højskole (se figur 1). Herudover rummer VIA UC også kortere videregående uddannelser, erhvervsrettede 

ungdomsuddannelser, tekstile og kreative uddannelser, HF, HTX m.fl., og på tværs af hele organisationen 

udbydes efter- og videreuddannelsesaktiviteter og udviklingsaktiviteter. Der er altså tale om mange og 

forskellige uddannelses- og udviklingstilbud samlet under ét. Derfor er det måske ikke så mærkeligt, at VIA 

UC’s tre værdier er originalitet, åbenhed og mangfoldighed (VIA UC, 2009c). 

 Man kunne måske fristes til at spørge, hvordan så mange – og forskellige – uddannelser kan 

have gavn af at være samlet under ét? Én måde, hvorpå forskelligheden og flerfaglighedens muligheder kan 

ses udnyttet, er indenfor den sundhedsfaglige højskole. 
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Figur 1: Organisationsdiagram over Via University College 2009 (VIA UC, 2009b).  

 

Her er sygeplejerskeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, 

bioanalytikeruddannelsen samt ernæring og sundhedsuddannelsen er gået sammen om at udbyde et 

tværfagligt modul (modul 5) omhandlende tværprofessionel virksomhed11. Alle uddannelser er blevet 

”rystet sammen” og nye tværfaglige hold blevet dannet – for derved ikke kun i teorien at tale om 

tværfaglighed, men også i praksis er gøre sig nogle erfaringer hermed. Grundidéen er, at tværfaglig 

undervisning og indblik i de øvrige sundhedsprofessioner på uddannelsesniveau skal være med til at skabe 

grobund for en styrket flerfaglig opgaveløsning i sundhedssektoren (Undervisningsministeriet, 2006).  Det 

er første gang, modulet bliver afviklet, så det er endnu for tidligt at evaluere på projektet, men uanset det 

endelige resultat, er jeg ikke i tvivl om, at de involverede undervisere (og uddannelsesinstitutioner) har fået 

udvidet deres horisont under hele forberedelsesoptakten og lært meget om de andres såvel som egen 

profession og faglighed.  

Hvad har det betydet for Ernæring og Sundhedsuddannelsen at blive en del af VIA UC? Jeg 

mindes overgangen som noget fjern og samtidig overvældende, idet jeg havde svært ved at forholde mig til 

                                                 
11

 Et tiltag, der i øvrigt falder helt i tråd med Undervisningsministeriets anbefalinger fra 2006, hvor det anbefales, at 
”…[sundheds]uddannelserne tilrettelægges med fælles flerfaglige undervisningsforløb, som kan medvirke til at 
understøtte en flerfaglig opgaveløsning i sundhedssektoren.” (Undervisningsministeriet 2006, s. 8). 

Ernæring og  
Sundhedsuddannelsen 
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den store organisation uden om min lille isolerede arbejdsplads. Men i dag ser jeg flere fordele og 

muligheder ved at være en del af en større organisation som VIA UC. Bl.a. har vi i dag lettere adgang til et 

meget større netværk ved behov for faglig sparring. Det samme gør sig gældende i forhold til fx 

samarbejdsaftaler i udlandet, hvor vi i dag kan drage nytte af de eksisterende samarbejdsaftaler, der 

allerede ligger i VIA UC hos nogle af de andre uddannelser12. Ligeledes er det omtalte tværfaglige modul 5 

et godt eksempel på, hvordan vi er kommet tættere på vores beslægtede 

sundhedsprofessionsuddannelser, samt hvordan vi kan drage nytte af at være en del af én og samme 

professionshøjskole. Måske kunne man være bange for, at en uddannelse som Ernæring og 

Sundhedsuddannelsen, der nok kan synes lille i det store VIA landskab, helt vil drukne i udbuddet af alle de 

øvrige uddannelser. Men det er bestemt ikke min oplevelse. Min oplevelse er tværtimod, at uddannelsen er 

blevet mere synlig, og det at have en stor organisation som VIA UC i ryggen, kan være med til at styrke 

uddannelsens troværdighed. 

Det vil altid være en udfordring for en organisation som VIA UC at opnå en (fælles) 

institutionsidentitet, men med tværfaglige tiltag som modul 5, samt hele det flerfaglige samarbejde, der 

ligger i udviklings- og efter- og videreuddannelsesdivisionen, mener jeg, at vi er godt på vej. 

Ernæring og Sundhedsuddannelsen, VIA UC – nationalt og globalt 

Ernæring og Sundhedsuddannelsen, som den ser ud i dag, er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse 

svarende til 210 ECTS point, der er delt op i en basisdel på 1½ år og en overbygningsdel på 2 år.  

”§ 1. Formålet med den samlede uddannelse er at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse 

selvstændigt at varetage kommunikations-, undervisnings-, ledelses- og behandlingsopgaver inden for 

ernæring, sammenhængen mellem ernæring og fysisk aktivitet, fødevarer, forbrug, service og 

husholdningsfaglige områder til sundheds- og miljøfremme med henblik på national og international 

beskæftigelse i privat og offentlig virksomhed. Uddannelsen skal tillige kvalificere de studerende til at 

kunne fortsætte i videre uddannelse” (Bekendtgørelse nr. 221, 2006).  

 

Hvis man skal prøve at sammenfatte dette i nogle lidt mere overordnede termer, kan man sige, at formålet 

med professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed er at uddanne de studerende til at ”… bidrage 

til menneskets sundhed gennem sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende 

virke” (Studieordningen, 2006b). 

Undervisningen består af en teoretisk og en praktisk del, med størst vægtning på det 

teoretiske (ifølge bekendtgørelsen skal praktikken udgøre mindst 30 ECTS point ud af de samlede 210 ECTS 

                                                 
12

 Her tænker jeg specifikt på aftaler omkring udenlandspraktik- og studieophold.  
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point13). Uddannelsen har så at sige fire videnskabelige ben at stå på: naturvidenskab, sundhedsvidenskab, 

samfundsvidenskab og humanvidenskab, som vægtes således, at natur- og sundhedsvidenskab udgør 80-

100 ECTS point, samfundsvidenskab 30-40 ETCS point og humanvidenskab 30-40 ECTS point 

(Bekendtgørelse nr. 221, 2006). Basisdelen skal give en grundlæggende indføring i ernæring, fødevarer, 

ernæring i et samfundsperspektiv, vejledning og undervisning, som udgør uddannelsens kerneområder 

(VIAUC, 2009e). En del af basisdelen udgøres også af en praktikdel, som primært ligger i relation til de 

human- og samfundsvidenskabelige fag.   

Der er mulighed for at fordybe sig inden for syv studieretninger14 på overbygningsdelen. På 

Ernæring og Sundhedsuddannelsen ved VIA UC er det muligt at vælge én af fire studieretninger: 

Studieretning  Formål 

Human ernæring ”varetage sundhedsfremmende og forebyggende opgaver i relation til ernæringsområdet” 

Klinisk diætetik ”varetage diætetiske opgaver inden for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme rettet 

mod det enkelte menneske og grupper af mennesker” 

Cateringledelse  ”varetage drift og ledelse af mad- og måltidsproduktion med henblik på sundhedsfremme, 

forebyggelse og behandling af sygdom” 

Ernæring og fysisk 

aktivitet
15

 

”varetage sundhedsfremmende og forebyggende opgaver i relation til sammenhængen 

mellem ernæring og fysisk aktivitet” 

Figur 2: Oversigt over studieretninger ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen, VIA UC (efter Bekendtgørelse nr. 221, 

2006)  

Alt afhængig af valg af studieretning, vil der være forskellig vægtning og fordeling af fag, men overordnet 

kan siges, at der er tale om en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor praktikdelen til forskel fra 

basisdelen kommer til at udgøre en større del. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, der efter den 

gældende studieordning udgør 30 ECTS point.  

 Fra september 2009 har vi også kunnet udbyde professionsbacheloruddannelsen i ernæring 

og sundhed på engelsk: ”Global Bachelor in Nutrition and Health”. Den er tilsvarende en 3½-årig 

uddannelse, men med det internationale marked som sigte. Således hedder det i bekendtgørelsen, at 

formålet er at kvalificere de studerende til at kunne varetage opgaver med et sundhedsfremmende og –

forebyggende sigte indenfor ”… multikulturelle og globale virksomheder og organisationer” samt ”… at 

kunne fortsætte i videre uddannelse i og uden for Danmark” (Bekendtgørelse nr. 1106, 2006). Efter 

basisdelen kan man fortsætte inden for en af følgende studieretninger: ”Public Health Nutrition and Food 

                                                 
13

 For studieretningen klinisk diætetik gælder lidt andre regler. Det er den eneste studieretning, der har en 
autorisationsordning, og for denne studieretning skal praktikken udgøre mindst 42 ECTS point (Bekendtgørelse nr. 
221, 2006).  
14

 I gældende bekendtgørelse bruges betegnelsen specialelinjer, men under udarbejdelsen af en ny bekendtgørelse og 
national studieordning er betegnelsen udskiftet og erstattet med ordet studieretning, formentlig fordi, specialeretning 
kan vække misforståede associationer til et højere niveau (kandidatniveau). Foruden de i figur 2 nævnte 
studieretninger, kan man fordybe sig i serviceledelse, sundhedskommunikation og produktudvikling fordelt på de 
øvrige Ernæring og Sundhedsuddannelser i landet.  
15

 Udbydes fra efteråret 2006. 
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Policy” eller ”Lifestyle Coaching and Fitness Management”. Uddannelsen er et tilbud til danske såvel som 

udenlandske studerende16. Vi har haft fuldt optag, hvilket tyder på, at interessen for det internationale 

islæt er der. Udbydelsen af en international uddannelse i ernæring og sundhed falder godt i tråd med VIA 

UC’s vision om at ”… blive blandt de førende globale udbydere af professionsuddannelser og 

professionsorienteret viden” (VIA UC, 2009d). Det bliver spændende at se, hvilken betydning, det globale 

input kommer til at få for uddannelsesstedet generelt såvel som for den nationale uddannelse17. Jeg er pt. 

ikke tilknyttet den globale uddannelse andet end som studievejleder, hvorfor jeg ikke vil beskæftige mig 

med den yderligere her.  

En uddannelse under udvikling 

I relation til at skulle beskrive Ernæring og Sundhedsuddannelsens struktur og opbygning, såvel som 

psykologifagets udvikling, føler jeg det nødvendigt at knytte et par kommentarer til den igangværende 

udvikling af en national studieordning18 for den ”danske” uddannelse, såvel som den udvikling, der har 

været af den ”lokale” studieordning i den periode, jeg har været ansat ved Ernæring og 

Sundhedsuddannelsen.  

 Da jeg påbegyndte mit adjunktur i 2005, var uddannelsen semesterinddelt svarende til 30 

ECTS point afviklet over ½ år, og der blev udbudt tre studieretninger (fra 2006 fire). Det er fortsat 

forskelligt, hvilke og hvor mange studieretninger, der udbydes på de respektive Ernæring og 

Sundhedsuddannelser i landet, men pt. udbydes syv forskellige studieretninger på landsplan.  

Lokale forandringer 

Lokalt på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus, har der været flere justeringer af studieordningen i 

den tid, jeg har været ansat. I relation til mine egne fag (primært psykologi og kommunikation), er der 

blandt andet sket en udvikling fra, at fagene har været adskilt, til at de er blevet lagt sammen. Derudover er 

der blevet ændret væsentligt i formåls- og indholdsbeskrivelsen, såvel som det berammede antal ETCS 

point (se bilag 5 og 6)19.  

Det har været centralt at få ændret beskrivelsen af 3. semester, hvor der i ”den gamle 

studieordning” fra 2002 bl.a. blev refereret til pædagogik, psykologi og kommunikation som (udelukkende) 

værktøjsfag, ligesom praktikken blev låst fast i kun at kunne omhandle undervisning af voksne i grupper. 

Målbeskrivelsen sigtede her alene mod tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af undervisning (se 

bilag 5). Som det fremgår af den gældende studieordning (Studieordningen, 2006b), stemte dette ikke helt 

                                                 
16

 og dette første år fordeler de sig på 1/3 udenlandske studerende og 2/3 danske. 
17

 Men med et ansøgertal på 355 i år til 71 pladser, tænker jeg ikke, de to uddannelser bliver en trussel for hinanden. 
Snarere bliver der nok tale om global ”afsmitning” på den nationale uddannelse.  
18

 Se fx Holm (2009) for en udmærket indføring i det igangværende arbejde. 
19

 I relation til uddannelsen generelt set, har der også været mange ændringer gældende for de øvrige fag. Nogle fag 
er udgået, andre er blevet flyttet eller opsplittet til at ligge på flere semestre, og som én af de større ændringer kan 
også nævnes indførelsen af studieretningen ernæring og fysisk aktivitet. 
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overens med min og mine kollegers forståelse af indhold og sigte for 3. semester (se endvidere bilag 6). 

Pædagogik, psykologi og kommunikation er ikke blot redskabsfag, og målet er heller ikke alene at opnå 

kompetencer i at undervise. Derimod ser vi det overordnede mål som at give de studerende en skærpet ”… 

analytisk, kritisk og nuanceret tilgang til det ernærings- og sundhedsmæssige praksisfelt…” 

(Studieordningen, 2006b, s. 11) gennem indsigt i etisk, pædagogisk, psykologisk og kommunikativ litteratur 

og teori. Denne formulering skulle gerne afspejle vores ønske om, at de studerende lærer at tænke selv og 

forholde sig kritisk og nuanceret til den teori såvel som praksis, de bliver forelagt, ligesom vi gerne vil væk 

fra, at pædagogik, psykologi og kommunikation kun relaterer sig snævert til undervisning. Derfor står der i 

den gældende studieordning, at ”Indsigt i ovenstående fag er af afgørende betydning for forståelse for og 

udøvelse af væsentlige funktioner inden for professionen så som undervisning, formidling, ledelse, 

behandling og vejledning” (Ibid., s. 11, min fremhævelse). Basisdelen på Ernæring og Sundhedsuddannelsen 

skal give en grundlæggende indføring i uddannelsens kerneområder, og skal derved også forsøge at dække 

alle studieretninger. Det mener vi, at ovenstående formulering i højere grad lægger op til. 

Ligeledes er der også blevet foretaget ændringer under målbeskrivelsen til psykologi- og 

kommunikationsundervisningen. Det skyldes først og fremmest, at fagene blev lagt sammen, men 

ydermere ønskede vi også en (kortere og) mere præcis formulering, hvoraf det gerne skulle fremgå, at det 

overordnede mål for 3. semester om at skærpe de studerendes analytiske og kritiske sans, også er tænkt 

ind i målbeskrivelsen for semesterets fag (se bilag 5 og 6).   

Et interessant aspekt i revideringen af studieordningen er, at jeg er blevet fortalt, at det var 

folk primært indenfor det natur- og sundhedsvidenskabelige felt, der i sin tid udformede ”den gamle 

studieordning”. Jeg tænker, det forklarer en del i forhold til, hvordan de humanvidenskabelige fag er blevet 

udlagt, og måske er dette et godt eksempel på den naturvidenskabelige tradition, uddannelsen i Århus 

tager sit afsæt i. Samtidig finder jeg det yderst positivt, at alle medarbejdere i dag bliver inddraget i 

arbejdet med udviklingen af studieordningen, så alle ”videnskabelige ben” får mulighed for at sætte deres 

aftryk og byde ind der, hvor de står stærkest.  

Nationale forandringer 

Lige nu står vi midt i en forandringsproces, idet arbejdet omkring en national studieordning er i fuld gang. 

Intentionen om en national studieordning, der skal gælde på tværs af alle landets Ernæring og 

Sundhedsuddannelsesinstitutioner, udspringer af de anbefalinger Undervisningsministeriet fremkom med i 

2006, hvor det bl.a. anbefales, at sundhedsuddannelserne arbejder frem imod en styrket flerfaglig 

opgaveløsning og ligeledes påpeges det hensigtsmæssige i en modulisering og større ensartethed i 

opbygningen af uddannelserne (Undervisningsministeriet, 2006; Holm, 2009). I udarbejdelsen af en 

national studieordning står vi især over for to store udfordringer: Fire udbudssteder med meget forskellige 

traditioner og forskellige studieordninger, skal blive enige om (og tilfredse med) en fælles gældende 

studieordning, og dernæst skal studieordningen rumme plads til, at det bliver muligt at udbyde tværfaglig 
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undervisning i samarbejde med beslægtede sundhedsuddannelser – med yderligere anderledes 

studieordninger. Som jeg har været inde på tidligere, er vi fire uddannelsesinstitutioner med forskellige 

udviklingshistoriske baggrunde, og deraf følgende forskellige prioriteringer samt forståelser af, hvad der er 

”den rigtige måde” at strukturere vores uddannelse på. Ser vi fx på de gældende studieordninger for 

henholdsvis Århus og SUHR’s, springer det i øjnene, at biokemi i Århus udgør 12,5 ECTS point, mens det på 

SUHR’s udgør 7 ECTS point. Omvendt udgør de human- og samfundsvidenskabelige fag på basisdelen i 

Århus samlet ”kun” 35 ECTS point, mens de på SUHR’s udgør 41,5 ECTS point20 (jf. Studieordning, 2006b, 

SUHR’s studieordning, 2009). Sådanne forhold, skal tages med i betragtning, når vi nu forsøger at lave en 

fælles gældende studieordning for alle udbudssteder i landet.  

Den nationale studieordning er stadig under udarbejdelse, men da vi, som nævnt allerede 

har påbegyndt den tværfaglige undervisning med de andre sundhedsfaglige uddannelser, betyder det, at vi 

fra efteråret 2008 gik i gang med det, der kommer til at tegne den nye struktur for uddannelsens 

opbygning. Det har betydet, at vi er gået fra en semesterinddeling af studieåret til modulinddeling 

(svarende til 15 ETCS point, lig med et halvt semester). Med modulinddelingen bliver der for vores (Århus) 

vedkommende ikke blot tale om en anden måde rent tidsmæssigt at inddele undervisningen i. Med 

modulindførslen kommer undervisningen også til i højere grad at være mere temaorienteret på tværs af de 

forskellige fag. Til eksempel kan nævnes, at der på 3. semester ifølge studieordningen af 2006 er blevet 

undervist i hhv. etik, psykologi og kommunikation, pædagogik og spørgeskemametode (Studieordningen, 

2006b). Selvfølgelig med et vist indblik fra undervisernes side i de øvrige fag21, men ellers blev der undervist 

separat i fagene og hvert fag havde hver sin fagbeskrivelse og undervisningsplan. 

 Til sammenligning har hvert modul ifølge den kommende nationale studieordning en 

overskrift, der ikke bare hedder ”modul 1”. Fx hedder modul 6 ”Ernæring og sundhed i et 

formidlingsperspektiv”. Og frem for at beskrive modulet i forhold til specifikke fag, der skal undervises i, 

tales der mere i tematikker. For mit vedkommende har det betydet, at psykologi- og 

kommunikationsundervisningen, der tidligere på basisdelen lå på 3. semester, nu er blevet spredt lidt mere, 

således at der både er noget psykologi og kommunikation på modul 2 (”ernæring og læring”), modul 4 

(”ledelse, kvalitet og miljø”), modul 5 (”tværprofessionel virksomhed – det nationale sundhedsmodul”) og 

modul 6 (”ernæring og sundhed i et formidlingsperspektiv”). 

 Den igangværende forandringsproces betyder, at man skal holde tungen lige i munden som 

underviser, da der pt. er flere studieordninger i spil, og samtidig er der tale om nogle ret omfattende 

ændringer i uddannelsens struktur og opbygning med den nationale studieordning, som kræver en god 

portion omstillingsparathed, nytænkning og åbenhed i forhold til undervisningens indhold, placering og 

opbygning. 

                                                 
20

 Hvilket jeg tænker, afspejler den meget naturvidenskabelige tradition i Århus. 
21

 Særligt hvad angår pædagogik, psykologi og kommunikation, hvor der bl.a. er blevet arbejdet sammen om 
praktikforberedelse og praktikopsamling, og ligeledes eksamineret samlet. 
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 Et yderligere resultat af den nationale studieordning bliver, at de syv studieretninger 

reduceres til tre (der på tegnebrættet hedder ”Intervention, sundhedsfremme og forebyggelse”, ”Ledelse, 

fødevarer og service” samt ”Klinisk diætetik”). Overgangsfasen fra ”lokal” til national studieordning har i 

relation til netop antallet af studieretninger betydet en vis usikkerhed og uklarhed blandt studerende såvel 

som undervisere, men det er ikke desto mindre en interessant udvikling, som måske på sigt kan bidrage til 

en styrket professionsidentitet. Dette vil jeg se nærmere på i det følgende.  

Professionsidentitet   

Før professionsbachelortitlen blev en realitet, kunne man uddanne sig til økonom, ernærings- og 

husholdningsøkonom eller diætist. I henhold til gældende studieordning har vi i dag syv studieretninger. 

Det betyder, at man som professionsbachelor i ernæring og sundhed kan uddanne sig til at varetage 

sundhedsfremmende og forebyggende opgaver i relation til ernæringsområdet (Human ernæring), 

diætetiske opgaver inden for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme (Klinisk diætetik), drift og 

ledelse af mad- og måltidsproduktion med henblik på sundhedsfremme, forebyggelse og behandling 

(Cateringledelse), drift og ledelse af service-, indretnings- og vedligeholdelsesopgaver med henblik på 

sundhedsfremme og forebyggelse (Serviceledelse), kommunikations-, vejlednings- og undervisningsopgaver 

i relation til sundhed og miljø (Sundhedskommunikation), udviklings- og markedsføringsopgaver af 

fødevarer og serviceydelser i relation til sundhed og miljø (Produktudvikling) samt sundhedsfremmende og 

forebyggende opgaver i relation til sammenhængen mellem ernæring og fysisk aktivitet (Ernæring og fysisk 

aktivitet) (jf. Bekendtgørelse nr. 221, 2006). 

Ernæring og Sundhedsuddannelsen giver altså mulighed for, at man kan gå i mange (syv) 

forskellige retninger, hvilket er medvirkende til, at jeg taler om en mangefacetteret professionsidentitet. 

Der er ydermere tale om en ung uddannelse, og derved også nye ”titler”, der skal ud og markedsføres. 

Derfor tænker jeg ikke, at det er så mærkeligt, at jeg (og andre) har en uklar fornemmelse af professionens 

identitet. Og man kan ikke rede alle professionsbachelorer i ernæring og sundhed over én kam, for der er 

forskel på, i hvilken retning, man vælger at gå. Har man valgt studieretningen human ernæring, så kan man 

ikke blive ansat som diætist, ej heller som cateringleder. Men nogle af de andre studieretninger synes 

sværere at adskille. Hvor stor forskel er der egentlig på studieretningerne human ernæring og 

sundhedskommunikation22? Eller mellem cateringledelse og serviceledelse? Jeg kan ikke lade være med at 

stille mig selv det spørgsmål, om vi har skudt os selv i foden med så mange forskellige studieretninger? Det 

positive er, at vi viser en bred vifte af kompetencer, men har vi skabt et problem for os selv i form af, at 

nært beslægtede studieretninger bliver hinandens konkurrenter, når de kommer ud på arbejdsmarkedet?  

                                                 
22

 At varetage sundhedsfremmende og forebyggende opgaver i relation til ernæringsområdet, indebærer det ikke også 
kommunikations-, vejlednings- og undervisningsopgaver?  
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Når jeg skal forklare udenforstående, hvor jeg arbejder, så er det fortsat de færreste, der 

kender til uddannelsen, og det er måske vilkårene for en ung uddannelse. Men så snart jeg siger, at vi 

uddanner diætister og det, der i ”gamle dage” blev kaldt økonomaer, så vækker det, for de fleste, 

genkendelse. Derfor synes jeg, det er yderst interessant, at der i udkastet til den nationale studieordning nu 

lægges op til, at vi skal tilbage til de tre ”klassiske” specialer: økonomaen, ernærings- og 

husholdningsøkonomen og diætisten, blot i nye navne. 

Før 2002 2002 – nu  Fremtiden? 

Økonoma  Cateringleder Ledelse, fødevarer og service 

Ernærings- og husholdningsøkonom Human ernæring Intervention, sundhedsfremme og forebyggelse 

Klinisk diætist Klinisk diætetik Klinisk diætetik  

Figur 3: Oversigt over specialernes udvikling fra 2002 til nu. 

Jeg tænker, at det er en stor styrke for professionsidentiteten, at man arbejder frem mod en større 

ensartethed i uddannelsen blandt de forskellige udbudssteder, og endnu vigtigere er det, at antallet af 

studieretninger bliver skåret ned til (de oprindelige) tre, da dette forhåbentlig er med til at tydeliggøre, 

hvilke (tre) primære kompetenceområder Ernæring og Sundhedsuddannelsen uddanner 

professionsbachelorer til. 

Undervisning i psykologi og kommunikation på Ernæring og 
Sundhedsuddannelsen 

Mit primære beskæftigelsesområde ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen er varetagelse af psykologi- og 

kommunikationsundervisningen. Som studieordning(er) og bekendtgørelse har set ud frem til nu, har den 

største blok ligget på basisdelen (på 3. semester og fra 2008 af primært på modul 6), og det vil være min 

undervisning i relation hertil, jeg vil koncentrere mig om i det følgende23.  

År Fag  Studieordning  Placering  ECTS 

2005 Psykologi og 
Kommunikation adskilt  
Praktik  

2002  3. semester 5 
2,5 
5,5 

2006 Psykologi og kommunikation 
Praktik  

2002 revideret 3. semester 7,5 
5,5 

2007+ 
2008 

Psykologi og kommunikation 
Praktik  

2006 3. semester 10 
5,5 

2009 Ernæring og sundhed i et formidlingsperspektiv  
(pædagogik

24
, psykologi og kommunikation) 

Praktik  

2006, 2009 
(udkast) 

Modul 6 12 
 
3 

Figur 4: Oversigt over placering og antal ECTS point for psykologi og kommunikation på basisdelen   

                                                 
23

 Jeg underviser også i psykologi, sundhedspædagogik og skriftlig kommunikation på overbygningsdelen.  
24

 I de foregående år har pædagogik udgjort hhv. 6,5 ECTS point (2005-2006) og 7,5 ECTS point (2007-2008) 
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Som det fremgår af figur 3, blev psykologi- og kommunikationsundervisningen samlet i 2006, og året efter 

blev ECTS fordelingen forhøjet med 2,5 point. Flere ECTS point, har betydet flere timer at gøre med, og det 

har således også været noget af en omstilling at gå fra 10 ECTS point til at skulle dele 12 ECTS point med 

pædagogik, som det ser ud i dag på modul 6.  

 Målet for undervisningen i psykologi og kommunikation er ifølge studieordningen anno 

200625:  

”at den studerende opnår indsigt i grundlæggende psykologiske og kommunikative teorier, begreber og 

metoder af relevans for formidling samt analyse af og kritisk stillingtagen til væsentlige psykologiske 

eller kommunikative problemstillinger i et praktisk virke med et sundhedsfremmende, forebyggende, 

behandlende og rehabiliterende sigte” (Studieordningen, 2006b). 

Dette skal jf. studieordningen søges nået gennem indsigt i: 

Udviklings- og personlighedspsykologi Social- og organisationspsykologi 

Neuropsykologi Kommunikationsteori 

Pædagogisk psykologi Den professionelle samtale 

Sundhedspsykologi Konflikthåndtering 

 

På 3. semester skal de studerende også i pædagogisk praktik (3 uger). Det arbejdes der hen 

imod på tværs af undervisningen i pædagogik, psykologi og kommunikation, ligesom der også er en fælles 

opsamling efter praktikken. Praktikken afsluttes med en mindre opgave i form af en praksisfortælling, som 

bestås ved godkendt/ikke godkendt.  

Psykologi- og kommunikationsforløbet afsluttes med en samlet eksamen, hvor pædagogik 

også indgår. Der er tale om en individuel skriftlig opgave, der bedømmes med ekstern censur og karakter. I 

2005 tog den form af en uge eksamen, hvor de studerende skulle besvare opgaven ud fra nogle af 

underviserne fastlagte spørgsmål, der relaterede sig til en casebeskrivelse. Fra 2006 af ændredes prøven til 

en 2-døgns eksamen, fortsat skriftlig og individuel besvarelse26.  

Didaktiske refleksioner i forhold til psykologi- og 
kommunikationsundervisningen på Ernæring og Sundhedsuddannelsen 

Når man skal planlægge og gennemføre et undervisningsforløb, kan det være relevant at tænke lidt 

længere end til, hvad der står i studieordningen om mål og indhold. Der findes mange bud på og modeller 

for, hvordan man kan planlægge sin undervisning (jf. fx Laursen, 2007). Jeg har især fundet støtte i den 

didaktiske relationsmodel, som den er blevet præsenteret hos Hiim & Hippe (1999), ligesom Illeris’ 

”læringstrekant” (Illeris, 2006) også har været en inspirerende kilde.  

                                                 
25

 Jf. ovenstående kommentarer til udviklingen af studieordningen, vælger jeg her at fremhæve målbeskrivelsen, som 
den tager sig ud i gældende studieordning. Det er ligeledes den, jeg har størst ejerforhold til, bl.a. fordi, jeg selv har 
været med til at udvikle den/formulere den samt det er den, jeg har mest undervisningserfaring med.  
26

 Hvilket primært har begrundelse i økonomiske overvejelser.  
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”Planlægning af undervisning handler om at forestille sig et kommende undervisningsforløb” 

(Rasmussen, 2006, s. 109). Et interessant aspekt ved planlægning af undervisning er netop, at man forsøger 

at forestille sig mange forskellige scenarier – Hvordan passer det her indhold til disse studerende, på dette 

niveau, på denne uddannelse og under disse omstændigheder? Hvordan passer det til målbeskrivelserne (i 

studieordningen), og hvordan harmonerer det med det, jeg gerne vil have, de studerende skal lære noget 

om etc.? Ved forud for undervisningen at have gjort sig nogle tanker og forestillinger om indhold, mål, 

forudsætninger etc., har man forsøgt at forebygge eventuelle udfordringer, der måtte komme og samtidig 

også forsøgt at tilpasse forløbet til de studerende, rammerne og mål(ene).  Planlægning kan dermed ikke 

siges at foregribe undervisningsforløbet, men det giver én et grundlag at handle ud fra (ibid.).  

At man har et mål og en plan, er ikke ensbetydende med målopfyldelse og succesfuld 

undervisning, og heller ikke nødvendigvis læring. I Dolins (2006) termer handler det om, at der er forskel på 

det intenderede, det realiserede og det lærte. Det intenderede pensum handler om, hvad der står 

foreskrevet i diverse bekendtgørelser, love og studieordninger, at de studerende skal lære. Det realiserede 

pensum er det, som de studerende bliver præsenteret for gennem undervisningen, det vil sige det udpluk, 

underviseren har valgt at inddrage, udlagt med dennes tolkninger heraf. Det lærte pensum er det, som de 

studerende i sidste ende tager med sig, det udbytte, de har fået af undervisningen, og det kan være meget 

individuelt (individuelle forudsætninger, interesser/motivation, forstyrrende kontekst etc.), og ikke 

nødvendigvis det, som der var intentionen og ønsket fra undervisers og uddannelsessteds side. Man kan 

altså ikke med sin planlægning forudsige, hvordan undervisningen kommer til at forløbe samt om de 

studerende lærer det, man havde en intention om, de skulle. Men planlægning kan være et godt 

styringsværktøj (hvor er det, vi skal hen, hvordan kommer vi derhen, og hvorfor er dette den bedste 

måde?), og det sætter gang i nogle overvejelser, forestillinger og refleksioner forud for undervisningen (om 

mål, indhold, rammeforhold, forudsætninger etc.), så man måske kommer på forkant med nogle af de 

mange forhold, der er i spil i en undervisningssituation. 

Mål og indhold 

Ifølge bekendtgørelsen er målet at uddanne professionsbachelorer i ernæring og sundhed, der gennem 

sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og/eller rehabilitering kan bidrage til menneskets sundhed. For 

at nå derhen, er det ifølge studieordningen relevant at få indblik i bl.a. psykologisk og kommunikativ teori, 

begreber og metoder med henblik på at skærpe de studerendes analytiske og kritiske sans samt give dem 

en mere nuanceret tilgang til det ernærings- og sundhedsmæssige praksisfelt.  

 Da jeg selv har været med til at udforme formuleringen i studieordningen, stemmer 

målsætningen godt overens med mine intentioner for, hvad det er, jeg gerne vil have, de studerende kan 

tage med sig fra undervisningen i psykologi og kommunikation. Til gengæld tænker jeg i dag, at det kan 

være en hæmsko, at der i studieordningen så specifikt står, lige præcis hvilke områder/emner inden for 
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psykologi og kommunikation, undervisningen skal indeholde. Jeg kan frygte, at det kan komme til at 

fastlåse undervisningen (på sigt) og måske endda være en hæmsko for at følge med udviklingen. For det 

indhold, der er stillet op, afspejler også den tid, det er blevet bestemt på og nye teorier og områder 

udvikles fortsat, ligesom der hele tiden kommer nye forskningsresultater. I udkastet til den nationale 

studieordning ser det anderledes ud. Her bliver der ikke stillet specifikke retningslinjer op for indholdet, og 

målet beskrives i form af, hvad det forventes, den studerende har fået af læringsudbytte efter modulet 

(viden og forståelse, færdigheder og kompetence) (se bilag 727). Det åbner op for en større fleksibilitet og 

frihed hos den enkelte underviser såvel som på det enkelte udbudssted i forhold til, hvordan målet nås.  

 Som det fremgår af bilag 8, 9 og 10, har indholdet for undervisningen i psykologi og 

kommunikation ændret sig fra jeg startede og frem til nu. Undervisningsplanerne for 2005 og 200628 bærer 

tydeligt præg af, at jeg har lagt mig meget op af, hvad der stod i studieordningen. Det afspejler en vis 

usikkerhed og mangel på det store forkromede overblik. Og, tænker jeg i dag, desværre også med det 

resultat, at det blev en meget statisk og opdelt måde at præsentere psykologi og kommunikation på, som 

også gjorde det til en udfordring, ikke kun for de studerende men også for mig selv, altid at kunne lave 

koblingen til det ernærings- og sundhedsfaglige felt. Jeg arbejdede sammen med pædagogikunderviserne i 

det omfang, at vi planlagde praktik og eksamen sammen, men eftersom der ikke var en kultur for at arbejde 

mere på tværs af fagene, blev undervisningsplanerne for vores fag ikke tilpasset hinanden yderligere, 

hvilket vi i løbet af undervisningen erfarede, kunne have været hensigtsmæssigt. 

 Undervisningsplanen for 2008 adskiller sig fra de foregående, idet den er mere 

temaorienteret og forsøgt tænkt sammenhængende i forhold til, hvilke temaer, der bliver præsenteret 

hvornår, samt i hvilken rækkefølge. Det er gældende for alle temaerne, at de er tænkt ind i en ernærings- 

og sundhedsfaglig kontekst (hvad er det, de studerende kan have gavn af at få indsigt i af psykologisk og 

kommunikativ teori, og hvordan kan den medtagne teori relateres til det ernærings- og sundhedsfaglige 

felt?). Ligeledes er planen søgt tilrettelagt efter, hvilke temaer, der sideløbende bliver taget op i 

pædagogikundervisningen, da vi har flere overlappende emner samt en fælles interesse i, at de studerende 

oplever en sammenhæng imellem fagene, bl.a. med sigte på, at de skal op til en samlet eksamen til sidst. 

Det har været yderst givende at kigge ud over egne faglige briller og medtage pædagogikundervisningen i 

sine planlægningsovervejelser. Bl.a. fordi vi arbejder sammen omkring praktik og eksamen, men især fordi 

der er mange af de samme temaer, vi har taget op. Det har været godt at høre baggrunden for min kollegas 

synsvinkel samt at få indblik i tekstvalg.  

 I planlægningen af modul 6, har vi taget skridtet videre og nu lavet en samlet 

undervisningsplan og et samlet pensum for pædagogik, psykologi og kommunikation (se bilag 10). Det 

                                                 
27

 Bilag 7 er vores (Århus) udgave af modul 6, som det kommer til at se ud her i overgangsfasen. 
28

 Indholdet i undervisningsplanen for 2006 ligner i høj grad den fra 2005, men der er kun én samlet plan, da fagene jo 
blev lagt sammen i 2006. Ligeledes er der foretaget nogle litteraturændringer.  
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hænger til dels sammen med modulbeskrivelsen, der lægger op til et samlet forløb29, men er nok i højere 

grad resultatet af den proces, vi har været igennem de foregående år, hvor vi har nærmet os hinanden 

mere og mere og tydeligt kunnet se det hensigtsmæssige i et endnu tættere samarbejde. Undervisningen 

er endnu ikke startet, men det har været en meget berigende og spændende proces med udarbejdelsen af 

en samlet undervisningsplan. Jeg tænker, vi er endt ud med et godt – og sammenhængende – resultat, hvor 

vi har skåret helt ind til benet. Det skyldes til dels, at vi ikke har det samme antal ECTS point at gøre med, og 

ligeledes er profilbeskrivelsen meget centreret omkring formidling, hvorfor det er, hvad vi har at gå ud fra. 

Da det er et forholdsvis kort og komprimeret forløb, har vi fundet det hensigtsmæssigt at temainddele 

ugerne – og derudfra komme med forskellige psykologiske, pædagogiske og kommunikative input i relation 

hertil.  

 Den pædagogiske praktik har været placeret lidt forskelligt fra år til år, men primært i midten 

af 3. semester, så der har været undervisning før og efter. Intentionen har været, at vi gerne har villet 

klæde de studerende på i forhold til didaktiske, pædagogiske, psykologiske og kommunikative aspekter 

forud for praktikken, og samtidig kunne arbejde videre med den viden og erfaring, de har fået med sig fra 

praktikken, når de igen er tilbage på skolebænken. Altså en intention om sammenhæng mellem teori og 

praksis. Det er mit indtryk, at de studerende har fået rigtig meget ud af den pædagogiske praktik, som er 

den første større praktik i uddannelsen, og ud fra de studerendes tilbagemeldinger (se bilag 11 og 12), lader 

det til, at de selv har kunnet se nogle sammenhænge mellem teori og praksis. Jeg er meget spændt på, 

hvordan det kommer til at blive med modul 6, hvor vi har set os nødsaget til (logistik) at placere praktikken 

i slutningen af forløbet. Dog har vi fortsat en praktikopsamling efter endt praktik, men den efterfølgende 

praksis-teori kobling, får vi desværre ikke fornøjelsen af at kunne arbejde videre med30.  

 Som det fremgår af evalueringerne (bilag 11 og 12), har mængden af litteratur været noget, 

der har fyldt meget for de studerende. Der er blevet givet udtryk for, at der har været (for) meget at læse 

og at flere af teksterne var (for) komplicerede. Jeg har forsøgt at justere niveauet undervejs i forløbet samt 

fra år til år ved at skære ned i pensum samt erstatte nogle tekster med andre. Ved planlægningen af modul 

6 har vi forsøgt os med at sætte et loft for, hvor meget litteratur, der i snit må være pr. gang. Jeg vil tro, at 

der fortsat er nogen, der synes, at læsemængden er for stor, men til forskel fra tidligere år, er der ikke 

anden undervisning sideløbende med, som de også skal læse til. 

 Hvad angår disse litteraturudfordringer, har jeg skullet finde det rette niveau, samt den 

passende mængde for professionsbachelorstuderende ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Dette har 

skullet harmonere med, at jeg også gerne vil inddrage nyeste viden, teorier og forskning med relevans for 

netop det ernærings- og sundhedsfaglige felt. Det har bl.a. betydet, at det har været svært at finde én 

grundbog (som ellers har været et ønske fra de studerende såvel som uddannelsessted), der kunne rumme 

                                                 
29

 Men vi kunne også have valgt at tolke det således, at der fortsat kunne køre opdelt undervisning sideløbende med 
hinanden. 
30

 Man kan håbe, at der bliver mulighed for det på de efterfølgende moduler. 
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det hele. Jeg har gennem årene forsøgt mig med forskellige grundbøger suppleret med et kompendium, 

men da jeg endnu ikke har fundet bogen og da det ligeledes er meget at forlange af de studerende, at de 

skal købe en dyr bog, som vi måske kun kommer til at bruge en lille del af, har vi i år valgt, at pensum 

udelukkende består af et kompendium31. En faktor mere, der har haft indflydelse på de studerendes 

frustration i forhold til litteraturen er, at de har skullet vænne sig til overgangen fra primært kun at have 

haft naturvidenskabelige fag med dertilhørende anderledes tekster og væsentlig mindre læsestofmængde 

(som ofte har været at finde i en grundbog) til nu primært at have humanvidenskabelige fag. Dette vil jeg 

uddybe i de følgende to afsnit. 

De studerendes læringsforudsætninger 

For at komme ind på Ernæring og Sundhedsuddannelsen er det en forudsætning, at man har en gymnasial 

uddannelse eller anden relevant erhvervsuddannelse, samt at man har haft kemi og engelsk samt biologi 

eller matematik eller samfundsfag (VIA UC, 2009f). Det er mit indtryk, at vi med disse adgangskrav i højere 

grad tiltrækker studerende med en matematisk/naturvidenskabelig frem for en 

sproglig/humanvidenskabelig gymnasieuddannelse. Det er primært kvinder, der søger uddannelsen (det 

største antal mænd, jeg har oplevet på en årgang, er fem), og aldersgennemsnittet ligger typisk omkring 

starten af 20erne. Dog har vi også et antal ældre studerende (primært på revalidering), som er med til at 

hive aldersrepræsentationen op (30-50 år), men størstedelen af vores studerende kommer stort set direkte 

fra gymnasiet.   

 Det er min oplevelse, at de studerende ikke har den store erfaring med psykologisk (eller 

kommunikativ såvel som pædagogisk) teori, når de starter på uddannelsen, om end jeg ser en begyndende 

tendens til, at der er flere og flere, for hvert år, der går, der har haft psykologi (som et mindre fag) på 

gymnasiet. Det er ligeledes min oplevelse, at størstedelen af de studerendes primære interesse ligger inden 

for det natur- og sundhedsvidenskabelige felt.  

 Det forholdsvis unge aldersgennemsnit samt den overvejende interesse for det 

naturvidenskabelige felt, er afgørende at tænke med i relation til de studerendes læringsforudsætninger i 

mødet med de humanvidenskabelige fag. I Illeris’ (2006) termer tænker jeg her især på drivkraft- og 

indholdsdimensionen. Igennem indholdsdimensionen udvikles de studerendes viden, færdigheder og 

forståelse, og denne tilegnelsesproces er ydermere præget af drivkraftdimensionen, som handler om de 

studerendes motivation, følelser og vilje. Alder såvel som uddannelsesmæssig baggrund spiller således ind i 
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 At der ikke findes en grundbog, der præcist rammer Ernæring og Sundhedsuddannelsens behov, kan til dels 
relateres til uddannelsens forholdsvis unge alder. I 2006 kom bogen ”Perspektiver på kommunikation i 
sundhedsfaglige professioner”, som er den første bog jeg er stødt på, der decideret retter sig mod det sundhedsfaglige 
felt – og den er yderst kærkommen og inspirerende, men kan stadig ikke dække alt i relation til ernæring og sundhed. 
Det er heller ikke sådan, at jeg har kunnet genbruge kompendiet fra år til år, men det er trods alt lettere at skifte nogle 
tekster ud deri, end at udskifte nogle kapitler i en bog. 
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forhold til, hvor stort et erfaringsgrundlag, de studerende har at relatere sig til, og samtidig spiller interesse 

og motivation ind på, hvordan de møder et (nyt) fag som psykologi og kommunikation. 

Rammefaktorer 

Ernæring og Sundhedsuddannelsen er som tidligere påpeget en ung uddannelse, der stadig er under 

udvikling og ved at finde sig til rette. Jeg har også tidligere påpeget, at uddannelsen i Århus tager afsæt i en 

meget naturvidenskabelig tradition, hvilket også har sat sit præg på undervisningskulturen. Frem til nu kan 

man sige, at der har været tale om en meget traditionel tænkning omkring fag og undervisning. Der er en 

række fag, der skal undervises i, og det gør man så uden megen skelen til de øvrige fag. Det vil sige hvert 

fag lever så at sige sit eget liv, og de studerende præsenteres derved for en række af hinanden uafhængige 

fag. Undervisningen er typisk delt ind i forelæsninger (en hel årgang, på basisdelen omkring 70 studerende) 

efterfulgt af holdtimer (20-25 pr. hold). På 1. og 2. semester i overvejende grad af natur- og 

sundhedsvidenskabelig karakter (se bilag 6). Især fylder biokemi, fysiologi og ernæring meget. Således kan 

overgangen til 3. semester godt betegnes som lidt af et kulturchok, da det primært er kendetegnet ved 

humanvidenskabelige fag. At der de første semestre er så stor overvægt af naturvidenskabelige fag, 

kommer til at få betydning for, hvilken kultur de studerende socialiseres ind i, og det får afgørende 

betydning for, hvordan de studerende møder os i de humanistiske fag. De er på det tidspunkt blevet 

præget af perspektiver og forventninger af naturvidenskabelig karakter, og de har dannet sig et indtryk af 

(med dertilhørende forventninger om), hvordan undervisning ”er”. De humanistiske fag adskiller sig især 

fra de naturvidenskabelige ved det, at man sjældent kan nå frem til et facit med to streger under. De 

humanistiske fag er præget af teorier med bud på mulige sammenhænge, og det er min oplevelse, at dette 

skaber stor frustration hos vores studerende, når de ikke kan få svar på, hvilken teori, der så er den 

”rigtige”.  

 Fordelingen af fag hen over de forskellige semestre siger også noget om stedets vurdering af, 

hvilke fag, der er de primære. Og på basisdelen er det de humanvidenskabelige fag, der kommer til sidst32.  

 Disse forhold får betydning for de humanvidenskabelige fags legitimitet på uddannelsen, og 

det betyder, at vi mange gange er blevet mødt med skepsis og en forholdsvis lav prioritering/motivation fra 

de studerende. Der var engang en studerende, der forklarede sig således: ”Jeg er ikke kommet her for at 

læse psykologi og pædagogik, men for at lære noget om ernæring og sundhed”. At planlægge og 

gennemføre undervisning i psykologi ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen rummer således lidt andre 

udfordringer, end hvis der var tale om fx undervisning i ernæring.  
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 Dog skal jeg være fair og sige, at pædagogik, psykologi- og kommunikationsundervisningen ikke ”bare” afsluttes 
med en bestået/ikke bestået opgave, men derimod ”tages alvorligt nok”, idet disse fag afsluttes med en 
karaktergivende eksamen med ekstern censur, den såkaldte 2. eksterne eksamen (se bilag 5). 
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Psykologis rolle og legitimitet ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen 

Hvorfor skal man overhovedet undervises i psykologi ved en sundhedsfaglig uddannelse som Ernæring og 

Sundhedsuddannelsen? Dette spørgsmål bliver særligt aktuelt, når man som i eksemplet ovenfor møder 

modstand, og her er det sjældent nok at henvise til studieordningen eller bekendtgørelsen.  

 Derfor tager jeg også altid fat i netop dette spørgsmål som det første, når jeg starter et nyt 

undervisningsforløb. Det er nok ikke et tema, man indleder ernæringsundervisningen med – hvorfor skal vi 

lære noget om ernæring ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen? – men det er slet ikke dumt at forholde 

sig til, for derved bliver man nødt til at forklare og legitimere sit fag, og jo mere, man gør det, jo flere nye 

perspektiver kommer der til. I starten lagde jeg ud med at forklare og argumentere for, hvorfor jeg mente, 

at psykologi var relevant for uddannelsen. Men med tiden fandt jeg ud af, at det var meget mere givtigt at 

spørge de studerende, om de kunne se, hvorfor det kunne være relevant at lære noget om psykologi på 

deres uddannelse. Frem for at argumentere for mit syn på sagen, som nemt kunne fremkalde modstand og 

modargumenter eller manglende tilhørsforhold og refleksion, lader jeg de studerende finde argumenterne 

selv og derved har jeg fra starten af også lagt op til, hvordan formen er, at der her er tale om en (typisk) 

mere dialogpræget undervisningsform, end det, de har været vant til fra tidligere.  

At der overhovedet bliver stillet spørgsmålstegn ved psykologis legitimitet, kan, ifølge mine 

overvejelser, opsummerende relateres til uddannelsens primært naturvidenskabelige ophav, som fortsat 

kommer til udtryk i den kultur, der er på uddannelsesstedet, den overvejende naturvidenskabelige 

socialiseringsproces, der især finder sted i løbet af de første to semestre samt de forventninger og 

fordomme (og dertilhørende motivation), de studerende i det hele taget har med sig.  

Som jeg indledte med i foregående afsnit, er vi en uddannelse under udvikling, der samtidig 

også placerer sig i en historisk og samfundsmæssig udvikling. Disse forhold kan mærkes i relation til 

behovet for at skulle legitimere psykologiundervisningen, som faktisk synes aftagende. De studerende, jeg 

møder i dag, har en langt mere åben og nysgerrig tilgang de humanistiske fag, og ud fra det, mine bekendte 

i gymnasieverdenen fortæller mig, så kan det måske relateres til, at psykologi er blevet et meget populært 

fag i gymnasiet. Dette harmonerer ligeledes godt med den almene interesse, der er i samfundet i dag for 

psykologi33. En anden forklaring kan også ligge i, at der med modulindførslen og overgangsordningen i 

2008, blev flyttet rundt på placeringen af psykologi- og kommunikationsundervisningen. Blandt andet er 

temaet for modul 2 ”læring og forandring”, hvilket indebærer, at de studerende nu allerede i løbet af det 

første halve år stifter bekendtskab med de humanvidenskabelige fag. Derved er der blevet blødt lidt op for 

den udpræget naturvidenskabelige socialiseringsproces.  
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 Flere og flere går til psykolog, vi spørger psykologeksperterne til råds i forbindelse med snart alt, udbuddet af 
selvhjælpsbøger vokser og ligeledes gør psykologbrevkasserne i diverse ugeblade. Nu kan man sågar købe et 
psykologmagasin på linje med ALT for Damerne (se fx http://www.psykologimagasinet.dk/). 

http://www.psykologimagasinet.dk/
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Læreprocesser og evaluering 

Som jeg har nævnt tidligere, er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem det intenderede, det 

realiserede og det lærte, og dette kan bl.a. kobles til, at læring udspiller sig indenfor en kognitiv, 

følelsesmæssig og social dimension (jf. Illeris, 2006). Mit udgangspunkt er, at hvad vi lærer og hvordan vi 

bedst lærer afhænger af individuelle forudsætninger (kognitivt udviklingsniveau, uddannelsesniveau, 

erfaringsniveau mv.), interesser og motivation (herunder også følelser) samt kontekst og samspilsprocessen 

(de fysiske, institutionelle og økonomiske rammer og interaktionen underviser og studerende imellem såvel 

som de studerendes relation indbyrdes). Således har de studerendes medbragte ”bagage” indflydelse på, 

hvad der læres, samt hvordan undervisningssituationen udspiller sig, og ligeså har underviser og kontekst 

betydning for udfaldet af undervisningen.  

 Som jeg har nævnt tidligere, er det et mål for undervisningen i psykologi og kommunikation 

at skærpe de studerendes kritiske og refleksive sans med henblik på at give dem et mere nuanceret blik på 

deres profession og praksis. Undervisningen er bygget op omkring denne målsætning og søger samtidig at 

ruste de studerende til at komme ud i deres første længerevarende praktik. Min forståelse af læring går 

ikke alene på, at læring sker gennem tænkning. Jeg mener også, at læring sker gennem sansning, imitation 

og praktisk erfaring (se fx Larsen, 2001).  

 Med denne læringsforståelse som udgangspunkt, er undervisningen søgt tilrettelagt, så der 

er plads til, at de studerendes egne meninger, refleksioner og argumenter kan komme i spil. Dette gøres 

bl.a. gennem gruppediskussioner, casearbejde og klassefremlæggelser. Dette sker typisk på holdtimerne. 

Ved forelæsningerne er min intention at præsentere de studerende for (ny) viden og indsigt med afsæt i de 

teorier og tekster, jeg har sat på som pensum, med det formål at give nye perspektiver (eller bekræfte 

allerede eksisterende) på – og forhåbentlig også sætte gang i nogle tanker omkring – den ernærings- og 

sundhedsfaglige profession og praksis. Mens det i undervisningen primært at læring gennem tænkning, jeg 

forsøger at stimulere, kommer læring gennem (sansning), imitation og praktisk erfaring i højere grad i spil i 

praktikken. Dog forsøger jeg også at medtænke denne dimension af læringen gennem øvelser og rollespil.  

 Jeg tænker meget over Illeris’ drivkraft- og samspilsdimension, og hvis jeg møder et hold 

studerende, der ser meget trætte ud – eller frustrerede, forsøger jeg at imødekomme dem ved for det 

første at italesætte, hvad jeg ser, og dernæst fx lave en lille fysisk aktivitet med dem (fx en lille løbetur 

rundt i auditoriet, eller en fællessang), eller lægge en ekstra øvelse ind. Det plejer at kunne bringe os 

tilbage til fokus igen34. Ligeledes gør jeg meget ud af at evaluere undervejs i undervisningsforløbet. Min 

undervisning ligger aldrig mere fast, end at hvis de studerende ønsker at få taget et emne, en tekst eller en 

problemstilling op, så plejer der at være plads til det på holdtimerne. Midtvejsevaluering er altid en fast del 

                                                 
34

 En af mine kollegaer har i sjov kommenteret på, at det ikke længere er nok som underviser bare at stille sig op og 

undervise – nu skal vi også kunne underholde. Det falder godt i tråd med, hvad både Thomas Ziehe og Per Fibæk 
Laursen italesætter med begreber som underviseren som performer eller den autentiske underviser. 
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af min undervisning, netop med henblik på at kunne lave justeringer undervejs i forløbet, og ligeledes 

evalueres der altid ved forløbets afslutning. Evalueringerne har været en stor hjælp i forhold til at justere 

min gennemførsel såvel som planlægning af undervisningen. De første par år lavede jeg ”bare” en mundtlig 

evaluering35, men sidste år blev jeg inspireret til at lave en mere interaktiv form for evaluering, hvor de 

studerende fik nogle emner at forholde sig til (indhold og form, litteratur, udbytte, egen indsats og forslag), 

som de skulle evaluere på i mindre grupper (se bilag 11 og 12). Derved kom de fleste i tale, og nogle fik 

bekræftet deres synspunkter, mens andre fik nogle gode diskussioner om fx ”god undervisning” (som de 

både kunne relatere til min undervisning såvel som deres egen i forbindelse med praktikken), og til sidst 

samlede jeg op, hvor det så var op til de enkelte grupper, hvad de ville fortælle mig fra deres diskussioner. 

Med de emner, jeg havde sat på, kom evalueringen ikke kun til at handle om mig og min undervisning, men 

i lige så høj grad om dem selv.  Gennem diskussionerne blev de studerende også nødt til at tage stilling til 

deres synspunkter, hvorved det var mit håb, at evalueringen også åbnede op for refleksion. 

 Evaluering eller vurdering af de studerende med henblik på, om deres læring nærmer sig de 

opstillede mål, sker ud fra dels en praktikopgave formuleret som en praksisfortælling og dels ud fra den 

semesterafsluttende 2. eksterne prøve (se bilag 6). Med praksisfortællingen har målet været at sætte 

tanker i gang hos de studerende med henblik på undren og refleksion. Formen på 2. eksterne prøve har 

varieret lidt. Den model, vi har arbejdet med de sidste tre år har været en individuel skriftlig 48 timers 

prøve, som har udviklet sig fra, at vi i høj grad har formuleret, hvad den studerende skulle (fx ”tag afsæt i en 

eller flere behavioristiske teorier, redegør for eventuelle pædagogiske, psykologiske og kommunikative 

implikationer ved teorien/erne, diskutér og perspektiver…”) til at de studerende har haft større ”frihed” og 

selv skulle komme med en problemformulering (fx ”formulér en kort indledning inden for temaet 

’Menneskelige forandringsprocesser – psykologisk, kommunikativt og pædagogisk’ og rund indledningen af 

med at identificere én i forhold til temaet relevant problemstilling…”). Denne udvikling er blandt andet 

opstået på baggrund af at et ønske om sammenhæng og stigende progression gennem hele uddannelsen i 

relation til eksamensopgaverne. Ligeledes har det været et ønske om fra vores side at fremme de 

studerendes evner til at tænke selv og i tråd med praksisfortællingen lade dem undre sig (frem for at vi gør 

det for dem).   

Opsummerende har det været min intention at skærpe de studerendes kritiske og analytiske 

sans gennem indblik i og refleksion over psykologisk og kommunikativ teori, begreber og metoder med 

henblik på at klæde dem på til deres professionsfelt og praksis og særligt den pædagogiske praktik, hvor 

målet har været ”formidling og pædagogisk arbejde i relation til ernæring og sundhed” (Studieordningen, 

2006b). Dette er søgt realiseret gennem de temaer og nedslag i psykologisk og kommunikativ teori og 

litteratur, jeg har valgt ud. Hvad det har medført at læring blandt de studerende, kan til dels læses ud af 
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 Som blev understøttet af en elektronisk evaluering, der altid følger efter hvert semester. 
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deres praksisfortællinger og eksamensopgaver samt i evalueringerne, men som det også er påpeget 

tidligere, er det højst sandsynligt meget individuelt, hvilket udbytte de har fået ud af undervisningen.  

Fra teori til praksis – Projekt JobForm 

Sammenhængen imellem teori og praksis er noget, der har optaget mig meget lige siden, jeg selv var 

studerende, og min interesse herfor blev ikke mindre, da jeg blev ansat ved Ernæring og 

Sundhedsuddannelsen, hvor jeg oplevede at have et forholdsvis godt kendskab til teorien, mens praksis 

straks var meget mere utydelig. Projekt JobForm har en stor del af æren for, at mit praksiskendskab blev 

udbygget, og mine erfaringer herfra vil være fokus for det følgende.  

Projekt JobForm var et EU-støttet projekt, der havde det overordnede formål at få ledige 

med overvægt som barriere tættere på eller helt ind på arbejdsmarkedet. Det bagvedliggende mål var at 

afprøve, om parallelle indsatser inden for sundheds-, livsstils- og arbejdsmarkedsområdet var vejen frem 

mod at hjælpe de ledige overvægtige tættere på arbejdsmarkedet. Der var således tale om et 

metodeudviklingsprojekt. Projektet blev afviklet over et halvt år fra primo 2006, og mundede ud i en 

slutevalueringsrapport medio 2007.   

En central antagelse bag projektet var, at ”evnen til at ændre spisevaner, tabe i vægt og 

fastholde et vægttab ikke kan betragtes adskilt fra evnen til at mestre tilværelsen generelt” (Århus Amt, 

2007, s. 7). Således blev der i projektet arbejdet frem imod at styrke deltagernes kompetence til at 

håndtere eget liv, herunder spisevaner, motionsvaner og vægt.  

Ligeledes var en essentiel antagelse, at der skal parallelle indsatser til for at kunne hjælpe 

denne målgruppe bedst muligt. Traditionelt set sker behandling af overvægt i ét regi (med fokus på selve 

vægtproblemet), mens ledighed behandles indenfor arbejdsmarkedsområdet – i et andet regi. Men disse to 

forhold, ledighed og overvægt, kan meget vel forstærke hinanden, hvorfor det syntes hensigtsmæssigt at 

sætte ind med flere parallelle indsatser: arbejdsmarked, kost, motion og psykologi. Ydermere var tanken, at 

oplevelsen af succes/kompetence inden for ét område kunne skabe grobund for ny forståelse, indsigt og 

handling inden for et andet område.  

Målgruppen var ledige over 25 år med et BMI over 35, der havde en interesse i at opnå 

tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet havde samlet 33 deltagere og blev afviklet over et halvt år. Det 

enkelte kursus strakte sig over 24 uger, hvoraf seks til otte uger udgjorde praktikdelen. Den øvrige del af 

kurset havde form af gruppeundervisning og individuelle samtaler/forløb, fordelt ud på de tværfaglige 

indsatser (det tværfaglige team bestod af: jobkonsulent, diætist, fysioterapeut og psykolog). Jeg varetog 

gruppeundervisning og individuelle samtaler i forbindelse med psykologidelen. På kurset blev deltagerne 

tilbudt:  
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Afklaring af deltagernes ressourcer, udviklings- og 
handlemuligheder 

Træning og motion 

Job- og praktiksøgning Fokus på gode bevægevaner 

Arbejdsmarkedskendskab Kropsbevidsthed 

Undervisning i ernæring og madlavning Personlig vejledning 

Undervisning i psykologi En jobplan 

 

Resultater 

Vægt/motion: Der blev opnået et gennemsnitligt vægttab på 6,2 kg. Dette kan umiddelbart synes lavt, men 

gennemsnittet blev taget på en forholdsvis lille population, som dækker over vægtresultater gående fra ÷ 

19,2 kg. til + 2,4 kg. Der var således tale om en gennemsnitlig positiv udvikling på 5-8 % mht. vægt, BMI, 

fedtprocent, taljemål, iltoptagelse og kondital, og deltagerne beskrev en positiv oplevelse af egen fysisk 

tilstand og helbred. Udviklingen gik dog i stå i forbindelse med praktikken.  

Kost: Mange formåede at nedsætte indtagelsen af slik og andet sødt, fedtstof, fast food og brød. De fleste 

øgede indtaget af frugt og grønt og havde ligeledes fået et mere jævnt måltidsmønster. Næsten alle var 

blevet bedre til at vurdere en opskrift ernæringsmæssigt og brugte generelt de 8 kostråd. Ligeledes havde 

de fleste fået et mere positivt syn på sund mad. 

Psykologi: Ved psykologidelen blev der målt på hyppighed af overspisning samt deltagernes tiltro til at 

kunne tackle højrisikosituationer. Samlet set faldt hyppigheden af overspisningsepisoder hen over 

kursusperioden, ligesom deltagernes tiltro til at kunne tackle højrisikosituationer blev forbedret inden for 

især to områder: oplevelsen af negative følelser og fristende situationer som indkøb og hygge. 

Arbejdsmarked: 72,7 % (24 ud af de 33 deltagere) fik og bevarede en tættere tilknytning til 

arbejdsmarkedet.  

Deltagerne: Deltagerne gav udtryk for større selvindsigt samt det positive i at opleve at blive taget alvorligt. 

Det, at der ikke var knyttet et tabu til at tale om overvægt indbyrdes, havde været en stor hjælp for mange. 

Alle gav enstemmigt udtryk for, at de individuelle samtaler med psykologen havde været meget givtige. 

Hvad angår de parallelle indsatser, var der mange positive tilbagemeldinger i forhold til, hvordan succes fra 

ét område kunne smitte positivt af på et andet område. Dog ønskede mange, at organiseringen deraf kunne 

være anderledes, da det af flere blev oplevet som uoverskueligt at skulle forholde sig til flere 

indsatsområder på én dag.  

Konklusion  

Samlet set kan det konkluderes, at der inden for alle de fire indsatsområder er sket en positiv udvikling for 

deltagerne, og ligeledes har ”JobForm skabt den synergi mellem flere parallelle indsatser, som projektet 

havde til hensigt at undersøge” (ibid., s. 28).  
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Evaluering og didaktisk refleksion 

Den viden og de erfaringer, vi har fået med os fra projekt JobForm er mundet ud i en slutevalueringsrapport 

udarbejdet af en ekstern evaluator med det formål at kunne videreformidle resultaterne og den viden samt 

de anbefalinger, der kan udledes på baggrund af projektet (ibid.). Projektet er blevet evalueret løbende 

med målinger af den enkelte deltager inden for alle fire indsatsområder. Disse målinger er blevet foretaget 

ved projektets start, midtvejs, efter endt forløb samt tre måneder efter projektets afslutning. 

Psykologidelen er blevet evalueret ved hjælp af spørgeskemaer, kostdelen gennem interviews med fokus 

på den enkelte deltagers mål, motionsdelen er blevet evalueret gennem fysiske målinger og spørgeskema, 

og arbejdsmarkedsdelen gennem strukturerede interviews centreret omkring den enkelte deltagers mål for 

arbejdsmarkedsdelen. Med særligt fokus på, hvilke udviklingsmuligheder der er i et projekt som JobForm, 

er evalueringsrapportens sidste del udformet som en række anbefalinger med tanke på videns- og 

erfaringsdeling i forhold til fremtidig praksis med sundhed, overvægt og arbejdsmarked i centrum. Allerede 

under processen var der interesse for projektet og dets fokus. Bl.a. var der til flere af planlægningsmøderne 

deltagelse fra anden kommune med henblik på at få inspiration og viden. 

Der er flere forhold i projektet, der med fordel kunne være blevet gjort anderledes, og jeg vil 

ikke komme ind på dem alle her, men primært beskæftige mig med, hvad vi kan bruge projektet til, hvilke 

udfordringer, der kan være i arbejdet med netop denne målgruppe, hvordan det har haft betydning for min 

faglige udvikling samt hvilke ulemper og fordele, der ligger i, at projektet ikke var tilknyttet et videncenter. 

 Projektet viser, at det kan være hensigtsmæssigt at tænke i parallelle indsatser over for 

målgruppen af ledige med overvægtsproblemer. Et helt centralt element heri, tænker jeg, er, at deltagerne 

i projektet oplevede at få opbygget deres selvværd og selvtillid undervejs. Dette kan fx relateres til 

oplevelsen af at kunne mestre at spise sundere, eller oplevelsen af at have succes med sit vægttab. Men 

betydningen af at opleve et forum, hvor alle så at sige er i samme båd, hvor man (fordoms)frit kan dele sine 

oplevelser og bekymringer omkring det at være ledig og overvægtig eller at skulle søge job som overvægtig, 

må heller ikke negligeres. Tanken om synergieffekt kommer til syne idet disse positive oplevelser inden for 

ét felt blev mulige at overføre til øvrige områder af deres liv, som fx deres arbejdsmæssige situation. At tale 

om (folks) overvægt er tabubelagt, hvorfor det også er min fornemmelse, at det typisk ikke er den 

udfordring, man tager fat i, når man sidder over for en ledig med overvægtsproblemer. Derfor tænker jeg, 

at projektet har et vigtigt budskab til alle professionelle, der er i kontakt med denne målgruppe, idet det 

viser, at det kan være nødvendigt både at forholde sig til ledighed og overvægt for at kunne hjælpe 

målgruppen36. Samtidig viser projektet den gavnlige effekt af en tværfaglig indsats (Sundhedsstyrelsen, 

                                                 
36

 Denne tilgang til klienten kan relateres til det positive og brede sundhedsbegreb (se fx Jensen & Jensen, 2005), idet 

det brede rummer en forståelse af, at sundhed både handler om livsstil og levevilkår, og det positive dækker over 
forståelsen af, at sundhed ikke kun handler om fravær af sygdom, men også fysisk, psykisk og socialt velbefindende (i 
tråd med WHO’s definition på sundhed), hvilket indebærer livskvalitet og velvære.   
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2006; Ernæringsrådet, 2003), som bl.a. medvirker til, at der er flere faglige kompetencer at trække på, et 

højt fagligt niveau samt flere forskellige perspektiver på målgruppen (Sundhedsstyrelsen, 2006).  

 Vi gjorde os nogle vigtige erfaringer med projektet i relation til fremtidige parallelle indsatser 

i forhold til denne målgruppe. Blandt andet havde det været hensigtsmæssigt, hvis forløbet havde straks sig 

over en længere periode37. Forandring tager tid, ikke mindst når det drejer sig om forandring af kost- og 

motionsvaner, som i realiteten er omlægning af ens livsstilsvaner. Ligeledes var der behov for opfølgning, 

hvor det var muligt for deltagerne at få råd og vejledning efter endt kursusforløb. Det kan være med til at 

hindre tilbagefald og styrke motivationen og selvtilliden, når den måske synes lille. Ligeledes er det godt, 

hvis der er mulighed for at tilpasse forløbet til den enkelte. Det handler igen om motivation. Deltagerne 

kommer med forskellige forventninger og interesser, og nogle er måske mere motiverede for 

arbejdsmarkedsdelen, mens andre primært har meldt sig for at tabe sig. Ved at give plads til at kunne 

tilgodese (visse) individuelle behov og ønsker, har deltageren selv haft indflydelse på sit forløb, hvorved der 

er større sandsynlighed for, at denne gennemfører og møder op.  

Et aspekt, der kom bag på os, til trods for, at vi ellers havde forsøgt at tage højde herfor i 

inklusionskriterierne, var, at rigtig mange af deltagerne led af psykiske lidelser, især depression og angst. Af 

inklusionskriterierne fremgik det ellers, at deltageren ikke må ”have psykiske lidelser i sværere grad – 

herunder personlighedsforstyrrelser, svære depressioner og angsttilstande” (ibid., s. 5). Dette betød, at 

målgruppen var ”tung” i mere end én forstand. Samtidig var vi også udfordret af de socioøkonomiske 

faktorer i forhold til, hvilken målgruppe det er, vi primært henvender os til med et sådant tilbud. Som det 

fremgår af bl.a. SUSY-undersøgelserne, er forekomsten af svær overvægt størst blandt folk med lav 

uddannelse (Statens Institut for Folkesundhed; Ernæringsrådet, 2003). Ligeledes er der en sammenhæng 

mellem svær overvægt og sociale, psykologiske og psykiatriske problemer (Statens Institut for 

Folkesundhed, 2009). Dette skal sammenholdes med det faktum, at socioøkonomisk belastede familier 

generelt er mere udsatte og belastede i forhold til sociale, fysiske og psykiske forhold. Således kan der være 

mange forhold at medtænke i arbejdet med denne målgruppe, og vores forventninger til, hvor langt den 

enkelte deltager kunne nå (såvel som deltagerens egne forventninger) i løbet af kurset, måtte vi pænt 

nedjustere.  

Forud for, at selve projektet kunne komme op at køre, havde der været en masse forarbejde. 

Jeg var ikke selv med fra starten, men kom ind i projektet i forbindelse med min ansættelse ved Ernæring 

og Sundhedsuddannelsen i efteråret 2005. Det var en fantastisk mulighed for mig, allerede tidligt i min 

ansættelse at komme ud og møde (en) praksis. Som jeg har påtalt indledningsvist i min anmodning, var det 

en sværere overgang end forventet at gå fra Fysioterapeutuddannelsen til Ernæring og 

                                                 
37

 Til eksempel kan nævnes Edlund & Zethelius (2009) samt Cooper, Fairburn & Hawker (2003), der arbejder ud fra en 
kognitiv og tværfaglig tilgang til behandling af overvægt. Sidstnævnte foreslår et forløb, der strækker sig over 44 uger, 
mens Edlund & Zethelius foreslår 26 uger til det, de kalder den aktive del af behandlingen, efterfulgt af 12 måneders 
opfølgning, hvor man mødes hver 2. måned. 
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Sundhedsuddannelsen, bl.a. fordi, jeg ikke havde et særligt klart billede af den ernærings- og 

sundhedsfaglige profession og praksis. Projekt JobForm kan ikke siges at være en typisk praksis, eftersom 

der var tale om et udviklingsprojekt, men målgruppen var overvægtige, og jeg fik derved mulighed for at 

opleve arbejdet med en af professionens målgrupper, jeg fulgte diætisten tæt, ligesom jeg oplevede at 

indgå i et tværfagligt team. Dette mit første møde med (en) praksis, blev noget af en øjenåbner, godt 

hjulpet på vej af den på mange måder tunge målgruppe. Jeg lærte bl.a. noget omkring forholdet mellem 

planlægning og gennemførsel af undervisning, og forholdet mellem det intenderede og det realiserbare (jf. 

Dolin, 2006). For jeg kunne planlægge nok så meget, men det var sjældent det, som endte med at være 

fokus for gruppeundervisningen. Det blev mig hurtigt klart, at gruppeundervisning, som jeg var vant til at 

forstå undervisning, her skulle foregå på nogle andre præmisser – deltagernes. Jeg har et naivt håb om, at 

jeg i min ”normale” undervisning også tilrettelægger forløbet efter de studerende præmisser, men under 

de betingelser, at der er nogle officielle målsætninger, der skal opfyldes og et pensum der skal gennemgås 

– hvorfor det aldrig helt kan komme til at blive på deres præmisser. Det kunne det i højere grad med denne 

målgruppe, og jeg fandt ud af, at det bedste var at høre til deres ønsker, behov og forventninger – hver 

gang – og så derudfra planlægge, hvordan undervisningen skulle forløbe. Her lærte jeg, i praksis, noget 

omkring motivation, som er en helt central og afgørende faktor i det sundhedsfremmende, forebyggende, 

rehabiliterende og behandlende arbejde med sundhed – som netop udgør den ernærings og 

sundhedsfaglige praksis.  

Projektet gav mig også erfaring med betydningen af at tænke kursisternes forudsætninger 

ind i planlægning og gennemførsel af et undervisningsforløb. Denne målgruppe havde ikke samme videns- 

eller refleksionsniveau, som jeg er vant til fra mine studerende. Ligeledes var der barrierer i forhold til, at 

flere havde dårlige erfaringer med det at gå i skole (dysleksi, mobning m.m.), hvilket blev en udfordring 

(som vi heldigvis fik italesat og bearbejdet), idet flere af dem til at starte med oplevede kurset som ”at gå i 

skole” og som noget, de var tvunget til/havde mødepligt til og ikke havde meldt sig til af egen fri vilje38.  

Sidst men ikke mindst lærte jeg noget omkring forholdet mellem teori og praksis. Ligesom 

man for de studerendes vedkommende kan sige, at praktikken er deres første møde med deres profession, 

blev projekt JobForm også mit første møde med professionen. Det var mine første erfaringer med, hvilket 

konkret arbejde, der kan ligge inden for den ernærings- og sundhedsfaglige praksis. Og det var ligeledes en 

(bekræftende) påmindelse om, at praksis ikke blot er ”anvendt teori” (jf. Andersen & Weber, 2009). 

Dermed ikke sagt, at teori og praksis ikke hænger sammen39, men det giver mere mening at sige, at teori og 

viden kan være med til at understøtte og kvalificere såvel som legitimere ens handlen i praksis.  

                                                 
38

 Andre udfordringer var ringe socialt netværk, manglende opbakning derhjemmefra, få økonomiske midler, 

fordomme i forhold til sund mad og ”sunde mennesker” (lig med os, der varetog kost-, motions- og psykologidelen).  
39

 Andersen & Weber (ibid.) har et interessant indspark i diskussionen omkring forholdet mellem teori og praksis. 
Deres bud er, at vi i højere grad skal lære at tænke teoretisk (omkring teori såvel som praksis) frem for blot at lære 
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Projekt JobForm kom i stand, foranlediget af et ønske fra kommuner og faglige 

organisationer om at kunne yde en indsats over for målgruppen af ledige overvægtige. Det blev realiseret i 

samarbejde mellem jobcentrene i Århus Amt (Århus, Randers og Grenå), afdelingen for Sundhedsfremme i 

Århus Amt og JCVU (i dag VIA UC); Ernæring og Sundhedsuddannelsen samt med støtte fra den Europæiske 

Socialfond. Da projektet blev afviklet, var Ernæring og Sundhedsuddannelsen stadig en del af JCVU. JCVU 

havde på daværende tidspunkt syv videncentre. De første videncentrene blev oprettet i løbet af efteråret 

2005 i henhold til regeringens videnstrategi og forsknings- og universitetspolitik, hvoraf det fremgik, at 

CVU’erne ”… både skal indgå i samspil med andre videninstitutioner og -virksomheder og selv etablere 

rammer for at producere, tiltrække, sprede og anvende forskningsbaseret eller anden avanceret viden” 

(JCVU, 2005, s. 4). Intentionen med videncentrene er, at ”CVU’erne skal fungere som regionale videncentre, 

som formidler viden bredt til offentlige institutioner og private virksomheder i regionen, og som aktivt 

omsætter og anvender deres viden og kompetence i den amts- og primærkommunale udviklingsproces” 

(ibid., s. 4). Det oplagte videncenter at knytte et projekt som JobForm til, ville være Videncenter for 

Sundhedsfremme (som i dag i VIA er erstattet af Videncenter for Sundhedsfremme, Sundhedsteknologi og 

Rehabilitering). En af mine kollegaer fra projektet var tilknyttet videncentret som kernemedarbejder, men 

det kom mig bekendt aldrig på tale at knytte projektet til videncentret. Havde JobForm ligget som et 

projekt under Videncenter for Sundhedsfremme, havde det måske åbnet op for et større tværfagligt 

kompetence- og sparringsgrundlag. Til gengæld kunne vi risikere ikke at få den bredde med, som vi nu har 

fået i kraft af de forskellige instanser, der har været inde over projektet, ej heller den dybde, vi har fået ved 

at udøvende fysioterapeut og jobkonsulent(er) var tilknyttet de enkelte jobcentre. Det har givet projektet 

en god forudsætning for, at projektet blev velfunderet og – integreret indenfor den (lokale) praksis, hvor 

det skulle afvikles og dermed også været et godt fundament for sammenhæng mellem teori og praksis.  

Opsummerende kan siges, at projekt JobForm har været af afgørende betydning for mig i 

henhold til at få en større forståelse for ernæring og sundhedsprofessionens identitet og praksis, ligesom 

det har bidraget til at styrke mine kompetencer som underviser gennem større indblik i relationen mellem 

teori og praksis.  

Afrunding 

At være tilknyttet en ung uddannelse som Ernæring og Sundhedsuddannelsen er en spændende proces, da 

det er ensbetydende med konstant udvikling og forandring, og der går nok lang tid før fornemmelsen af 

ensformighed indfinder sig. Samtidig er det også en udfordrende proces, idet man som forholdsvis uerfaren 

underviser ikke har så meget at støtte sig op ad – men til gengæld får man rig mulighed for at være med til 

                                                                                                                                                                  
teori (som visse misforstået tror, statisk kan overføres til praksis, eller som visse slet ikke kan se, kan relateres til 
praksis).  
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at forme og påvirke uddannelsen. Disse forhold, tænker jeg, har haft afgørende betydning for min udvikling 

som underviser, fagligt såvel som pædagogisk. Det har tvunget mig til hele tiden at forholde mig til mit fag 

og min formidling (er det lige præcis dette fra psykologien, de studerende kan have gavn af at få indsigt i, 

når mit budskab ud og kan de relatere det til praksis?), fordi der ikke har ligget en fasttømret plan eller 

gammel tradition for, hvad indholdet skal være eller hvordan psykologi skal indgå i uddannelsen. Det har 

ligeledes betydet, at jeg har måttet sætte mig godt ind i uddannelsen som helhed, såvel som praksis (for 

hvad er det for en praksis, jeg skal relatere psykologien til, og hvor synes jeg, uddannelsen skal bevæge sig 

hen?). Igennem de arbejdsopgaver, jeg har haft i løbet af mit adjunktur, tænker jeg, at jeg er blevet (tilpas) 

udfordret og har udviklet mine kompetencer som underviser, både hvad angår pædagogiske og 

kommunikative færdigheder, min faglighed, indsigt i professionen og forholdet mellem teori og praksis. 

Denne udvikling har jeg søgt at redegøre for i indeværende lektoranmodning.  
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Bilag 
 

Bilag 1: Vedlæg til ansættelseskontrakt (forlængelse af adjunktperioden grundet 
barsel) 
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Bilag 2: Eksamensbevis 
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Bilag 3: Ansættelsesbevis 
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Bilag 4: CV 
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Bilag 5: ”Gammel studieordning anno 2002” i uddrag 
Relevante uddrag fra studieordningen 
 

3. semester 
Formidling af viden om sund mad og dens betydning for helbredet samt formidling af færdigheder vedr. 
planlægning, indkøb og tilberedning af velsmagende måltider forudsætter grundlæggende viden om 
psykologi, pædagogik og kommunikation. Disse fag er derfor centrale værktøjsfag på uddannelsen, og på 
tredje semester er både den teoretiske undervisning og praktikken tilrettelagt for at tilvejebringe disse 
kompetencer hos de studerende. Målet er, at den studerende tilegner sig kompetencer vedr. 
tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning af voksne i grupper.  
Undervisningen i etik påbegyndes også på tredje semester, som introduktion til de etiske overvejelser, der 
relaterer til sundhedsområdet. 

 

Beskrivelse af fag på basisdelen        
Basisdelens formål er, at de studerende skal erhverve grundlæggende og centrale kompetencer i 
uddannelsens kernefaglighed (ernæring og sundhed) og kompetencer til selvstændig opgaveløsning. 

 
Psykologi  
Mål: at den studerende tilegner sig viden om udvalgte psykologiske teorier, begreber og metoder med 
henblik på at identificere og analysere psykologiske problemstillinger i relation til formidling, 
sundhedsfremme og forebyggelse.  

 udviklings- og personlighedspsykologi 

 almenpsykologi 

 socialpsykologi og organisationspsykologi 

 udviklings- og personlighedsforstyrrelser 

 sundhedspsykologi 
Semesterplacering: 3. semester 
Pointværdi: 5,0 ECTS point 

 

Kommunikation   
Mål: at den studerende tilegner sig viden om udvalgte kommunikationsteorier, begreber og metoder, 
udvikler sine analytiske og kommunikative færdigheder, samt forholder sig til kommunikationsforløb og 
deres betydning for den mellemmenneskelige relation. 

 kommunikationsteorier 

 aktiv lytning og målrettet kommunikation 

 den professionelle samtale 

 at indgå i relationer 

 faktorer af betydning for kommunikationsforløbet 
Semesterplacering: 3. semester 
Pointværdi: 2,5 ECTS point 
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Bilag 6: ”Ny studieordning anno 2006” i uddrag 
Relevante uddrag fra studieordningen 
 

3. Semester 
Det er semesterets overordnede mål at skærpe en analytisk, kritisk og nuanceret tilgang til det ernærings- 
og sundhedsmæssige praksisfelt hos den studerende. Dette kræver blandt andet indsigt i en række etiske, 
psykologiske, kommunikative og pædagogiske forhold og problemstillinger. Etik, psykologi, kommunikation 
og pædagogik er derfor centrale fag i dette semester. Derudover indgår udarbejdelse af spørgeskema som 
del af den løbende undervisning i metodefag. Indsigt i ovenstående fag er af afgørende betydning for 
forståelse for og udøvelse af væsentlige funktioner inden for professionen så som undervisning, formidling, 
ledelse, behandling og vejledning. Endvidere bidrager fagene med indblik i samfundsmæssige og 
humanistiske problemstillinger af relevans for de studerendes kommende virke. Semestrets fag bidrager til 
udfordring af menneskesyn, skærpelse af dømmekraft og lægger op til kritisk refleksion over praksis. 

 
Beskrivelse af fag på basisdelen        
Basisdelens formål er, at de studerende skal erhverve grundlæggende og centrale kompetencer i 
uddannelsens kernefaglighed (ernæring og sundhed) og kompetencer til selvstændig opgaveløsning. 

 
Psykologi og kommunikation 
Mål: at den studerende opnår indsigt i grundlæggende psykologiske og kommunikative teorier, begreber og 
metoder af relevans for formidling samt analyse af og kritisk stillingtagen til væsentlige psykologiske eller 
kommunikative problemstillinger i et praktisk virke med et sundhedsfremmende, forebyggende, 
behandlende og rehabiliterende sigte. 

 udviklings- og personlighedspsykologi 
 neuropsykologi 
 pædagogisk psykologi 
 sundhedspsykologi 
 social- og organisationspsykologi 
 kommunikationsteori 
 den professionelle samtale 
 konflikthåndtering 

Semesterplacering: 3. semester 
Pointværdi: 10,0 ECTS point 

 
Praktik på basisuddannelsen 
Den studerende skal på basisdelen opnå indsigt i praktisk pædagogisk opgaveløsning og pædagogisk 
praktik. Praktikken udgør i alt 6,0 ECTS point. 

Pædagogisk praktik 1 og 2 
Mål: at den studerende får mulighed for observerende og reflekterende studier i pædagogisk arbejde og er 
deltagende og selvstændigt udøvende i formidling og pædagogisk arbejde i relation til ernæring og 
sundhed. Det er sigtet, at den studerende tilegner sig indsigt og færdigheder i tilrettelæggelse og 
gennemførelse af samt refleksion over pædagogiske opgaver/formidlingsopgaver. 
Praktiksted: Uddannelsesinstitutioner, skoler og andre institutioner, hvor der foregår formidling og 
pædagogisk arbejde af sundhedsfremmende og/eller forebyggende karakter i relation til ernæring.  
Indhold: den studerende skal deltage i/følge praktikstedets daglige arbejde, og i det omfang det er muligt, 
være interagerende med afgrænsede formidlings-/undervisningsopgaver stigende til at tilrettelægge, 
udføre og evaluere undervisningsopgaver. 
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Bedømmelse 
Formålet med prøverne er at bedømme i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i 
overensstemmelse med de mål og krav, som er fastlagt for uddannelsen i bekendtgørelsen og 
studieordningen. Der skelnes mellem eksterne og interne prøver. Eksterne prøver bedømmes af 
eksaminator og en censor, der er beskikket af Undervisningsministeriet. Interne prøver bedømmes af 
underviseren evt. suppleret af en intern censor. Mindst halvdelen af uddannelsen skal dokumenteres ved 
eksterne prøver. 

 
Eksterne prøver 
I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 221 af 20. marts 2006 om uddannelse til 
professionsbachelor i ernæring og sundhed indeholder uddannelsen 5 eksterne prøver, hvoraf en fælles 
prøve placeres inden udgangen af 2. semester og en prøve på 7. semester (bachelorprojekt). Ved 
bedømmelsen af alle eksterne prøver anvendes 13-trinsskalaen (fra 1. august 2007 dog 7-trinsskalaen) 

2. eksterne prøve: placeret ved afslutningen af 3. semester. 
Individuel skriftlig opgave omhandlende centrale problemstillinger af pædagogisk, psykologisk, 
kommunikativ karakter af relevans for et virke med sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og 
rehabiliterende sigte. Prøven er udformet som en skriftlig 48 timers eksamen. Følgende fagområder indgår 
altid i løsningen af opgaven: pædagogik, psykologi og kommunikation. 

 
Fag- og ECTS point fordeling på basisdelen 
Videnskabelige 
Fagområder 

Fag 1. sem.  2. sem. 3. sem. ECTS point 
       i alt 

Naturvidenskab Biokemi 12,5   12,5 

 Anatomi og fysiologi 6,0   6,0 

 Fødevarehygiejne  3,0  3,0 

 Fødevareteknologi  4,5  4,5 

 Statistik   1,0   1,0 

Sundhedsvidenskab Ernæring 2,5 4,5  7,0 

 Livsstilssygdomme   4,0       4,0 

 Sundhedsfremme og forebyggelse 4,0   4,0 

 Tilberedningsmetodik    4,0  4,0 

           Point i alt    46,0 

Samfundsvidenskab Kostundersøgelsesprojekt  2,0   2,0 

 Kvantitativ metode og epidemiologi  4,0  4,0 

 Udarbejdelse af spørgeskema   2,5 2,5 

 Videnskabsteori  1,5  1,5 

 Sociologi og antropologi  4,0  4,0 

           Point i alt    14,0 

Humaniora Psykologi og kommunikation   10,0 10,0 

 Pædagogik   7,5 7,5 

 Etik     1,5 1,5 

 Informationsteknologi, studieteknik og opgaveskrivning 2,0   2,0 

           Point i alt    21,0 

 Praktik  0,5 5,5 6,0 

 Valgfag   1,5 1,5 

 Tværfag   1,5 1,5 

 ECTS point i alt pr. semester 30 30 30 90 
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Bilag 7: Modul 6 (Århus-udkastet 2009) 
 

Modul 6: Ernæring og sundhed i et formidlingsperspektiv  
Profil: 
I modulet sættes fokus på pædagogiske og psykologiske problemstillinger i teori og praksis i relation til 
ernæring og sundhed. Der arbejdes med pædagogiske og psykologiske perspektiver på formidling samt de 
studerendes egen undervisning og formidling. Desuden indgår pædagogisk praktik med dette fokus.  
 

Efter modulet forventes den studerende at have opnået følgende læringsudbytte: 
- Viden om og forståelse for pædagogik og psykologi i relation til undervisning og formidling 
- Viden om og forståelse for sammenhæng mellem undervisning, teori og praksis 
- Viden om og forståelse for individuelle læreprocesser i en læringssituation 
- Færdighed i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og formidling i relation til konkrete 

aktuelle læringsmål 
- Kompetence til at vurdere pædagogisk virksomhed 

 
Videnskabsområder, ECTS-point: 
 
Praktik 3 

Natur og sundhedsvidenskab   0 

Samfundsvidenskab 3 

Humanvidenskab 9 

 
Bedømmelse: 
Modulet afsluttes med en ekstern prøve. Det er en forudsætning for at blive indstillet til prøven, at den 
studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter undervejs i modulet samt gennemført praktikken 
placeret på modul 6. 
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Bilag 8: Undervisningsplan psykologi, 3. semester 2005 
 
Uge Tema Underviser  Lekt. 

35 Introduktion til faget + historisk rids 
Fagbeskrivelse/-relevans, mål, indhold, form 

NARU 3F 
 

36 Psykologiens felt anno 2005 NARU 3H 

36  Personlighedspsykologi I 
Personlighed og sygdom 

JJL 2F 

36  Personlighedspsykologi II 
Gruppearbejde, personlighedstest  

JJL 2H 

37 Udviklingspsykologi I 
Historisk rids 
Paradigmeskiftet 

NARU 2F 

38 Udviklingspsykologi II 
Udvikling, tilknytning, voksenlivet 

NARU 3F 

38 Udviklingspsykologi II fortsat 
Følelser; emotioner og affekter 

NARU 2H 

39  Udviklingspsykologi III 
Selvpsykologi: Kohut + Tønnes Hansen 

JJL 2F 

39 Udviklingspsykologi III fortsat 
Gruppearbejde 

JJL 2H 

40 Læring og psykologi/ pæd. psyk. 
Læringsbegrebet og læringsteori 

NARU 2H 

40 Læring og psykologi/ pæd. psyk. 
Læring, motivation og barrierer 

NARU 2H 

41 Socialpsykologi I 
Social- og gruppepsykologi 

NARU 2F 

41 Socialpsykologi II 
Gruppearbejde  

NARU 3H 

42 Ferie   

43 Arbejds- og organisationspsykologi I 
Historisk rids, ledelsesteori, film 

NARU 2F 

43 Arbejds- og organisationspsykologi II 
Stress og arbejdsmiljø, udbrændthed 

NARU 2H 

44 Forberedelse til oplæg onsdag NB,KB,NARU 2H 

44 Praktikforberedelse  NB,KB,NARU 5 

45-47 Praktik   

48 Opsamling på praktikforløbet NB,KB,NARU 5 

48 Sundhedspsykologi I 
Fra den biomedicinske sygdomsmodel til den bio psykosociale model 

NARU 2H 

49 Sundhedspsykologi II 
Sundhedsadfærd og ændring af sundhedsvaner, coping 

NARU 3H 

50 Neuropsykologi 
Hjernens opbygning og funktion, udvikling og modning 

BETO 2F 

50 Neuropsykologi 
Hukommelse, alkoholmisbrug, stress og aldring 

BETO 2H 

51 Spørgetime og evaluering NARU 2H 

01 Eksamen – 2. eksterne, udleveres kl. 12 (4/1)  

02 Eksamen – 2. eksterne afleveres kl. 12 (11/1)  

04 Re-eksamen (25/1)  
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Bilag 9: Undervisningsplan psykologi og kommunikation, 3. semester 2008 
 
Uge Tema Underviser  Lekt. 

36 Semesterintroduktion  NARU, FRAG, 
CHPE 

1F 

36 Introduktion til psykologi og kommunikation på Ernæring og Sundhedsuddannelsen NARU 2F 

36 Ernæring og sundhed i et psykologisk og kommunikativt perspektiv 
 

NARU 2F+3H 

37 Et psykoanalytisk perspektiv på ernæring og sundhed NARU 2F+3H 

37 Et psykoanalytisk perspektiv på kommunikation og sundhedspædagogisk 
intervention 

NARU 2F+2H 

38 Psykologiske perspektiver på sundhed og læring NARU 2F+3H 

38 Faglig sundhedsformidling og barrierer mod læring NARU 2F+2H 

38 Praktikforberedelse (fredag) NARU, FRAG, 
JELA 

4 
Fælles 

39 Praktikoplæg (torsdag) NARU, FRAG, 
JELA 

5 
Fælles 

40 Praktik Del I   

41 Praktik Del I   

42 Efterårsferie   

43 Praktik Del II   

44 Praktikopsamling (mandag) 
Aflevering af praksisbeskrivelsesopgave 

NARU, FRAG, 
JELA 

4 
Fælles 

44 Et selvpsykologisk perspektiv på læring og den pædagogiske samspilsrelation NARU 2F+2H 

45 Et socialpsykologisk perspektiv på læring og den pædagogiske samspilsrelation NARU 2F+2H 

45 Læring, motivation og forandring NARU 2F+3H 

46 Et sundhedspsykologisk perspektiv på sundhed, sygdom og forandring NARU 2F+3H 

47 Sundhedspsykologiske perspektiver på stress og coping i relation til 
sundhedsadfærd, sygdom og forandring 

NARU 2F+3H 

48 Et systemteoretisk perspektiv på kommunikation og sundhedspædagogisk 
intervention 

NARU 2F+3H 

49 Et kognitivt perspektiv på kommunikation og sundhedspædagogisk intervention NARU 2F+3H 

50 Med samtalen som udgangspunkt – psykologiske og kommunikative perspektiver 
på sundhedspædagogisk intervention i praksis 

NARU 2F+3H 

50 Hvorfor gør de så ikke altid som vi siger? 
Sundhedspædagogisk intervention i perspektiv 
Spørgetime og evaluering 

NARU 2F+4H 

51 Eksamensintro og prøveeksamen (mandag) FRAG, JELA 3 
Fælles 

2 2.eksterne eksamen   

4 Reeksamen   

 
Litteratureksempler: 
Bog: Nielsen MS & Rom G (2006) (red). Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige 
professioner. København: Munksgaard Danmark. 
Fra kompendiet:  
Hansen JT (1999). Selvpsykologi som grundlag for forståelsen af pædagogiske samspilsrelationers 
psykodynamiske dimensioner. I: Axel E et al. (red.). Virksomhed, viden, læring. Århus: Aarhus Universitets 
Forlag, s. 87-126 
Illeris K (2006). Læring. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, kap. 9 (s. 165-184) 
Saugstad T (2005): Handlingens logik. I: Saugstad T & Mach-Zagal R (red.): Sundhedspædagogik 
for praktikere, 2. udg. København: Munksgaard Danmark, kap. 5 (s. 73-85) 
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Bilag 10: Undervisningsplan og litteratur modul 6 2009 
Ernæring og sundhed i et formidlingsperspektiv 2009 
 

Uge Tema Underviser 

46 Ernæring og sundhed i et formidlingsperspektiv – Om psykologi, pædagogik og formidling 
46 1F 1. Modulintroduktion  NARU/ SUM 

46 2F+3H 2. Intro til psykologi og formidling i en ernærings- og sundhedsfaglig 
kontekst 

NARU 

46 2F+3H 3. Intro til pædagogik og formidling i en ernærings- og sundhedsfaglig 
kontekst 

SUM 

46 3H 4. Formidling i perspektiv JEF 

47 Læring – Den lærendes perspektiv (”to learn”) 

47 2F+3H 5. Læringsteorier og læring I (3H: arbejde selv) NARU 

47 2F+3H 6. Læringsteorier og læring II (skolastisk og ikke skolastisk læring - tavs 
viden) 

SUM 

47 2F+3H 7. Motivation og læring NARU 

48 Formidling og undervisning – Formidlerens/underviserens perspektiv (”to teach”) 

48 2F+3H 8. Læring og formidling i et samfunds- og 
kompetenceudviklingsperspektiv 

SUM 

48 2F+3H 9. Læring og formidling i et socialpsykologisk perspektiv NARU 

48 2F+3H 10. Ungdom, læring og undervisning i samtiden SUM 

49 Læring og formidling – Didaktik (forholdet ml. læring og formidling/undervisning) 

49 2F+3H 11. Om didaktik og didaktiske modeller SUM 

49 2F+3H 12. Læringstilgange: didaktisk planlægning, deltagelse, refleksion. 
Læringsstile og FLOW 

SUM 

49 2F+3H 13. Planlagt kommunikation – og barrierer mod læring NARU 

50 Underviser-/formidlerrollen og relationen mellem formidler og tilhørere 

50 2F+3H 14. Læring og formidling i et selvpsykologisk perspektiv NARU 

50 2F+3H 15. Underviserroller og menneskesyn SUM 

50 2F+3H 16. Personlig kommunikation og formidling NARU 

51 Sundhedspædagogisk intervention i perspektiv 
Praktikforberedelse, oplæg/øvelser, evaluering, udlevering af eksamensopgave 

51 2F+3H 17. Sundhedspædagogisk intervention i perspektiv SUM 

51 4F 18. Praktikforberedelse NARU/ SUM 

51 
5H+2H 

19. Praktikforberedelse (oplæg/øvelser), evaluering, udlevering af 
eksamensopgave 

NARU/ SUM 

52 Ferie   

53 Ferie   

1 Praktik  

2 Praktik   
3 4F Praktikopsamling NARU/ SUM 

3  Aflevere eksamensopgave 22.01.2010 kl. 12 Afleveres i 3 eksemplarer 
6 Votering  Med forbehold for 

ændringer 

6 Reeksamen Med forbehold for 
ændringer 
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Bilag 11: Slutevaluering psykologi og kommunikation 2005 
 

Evaluering  

Mht. kompendiet, så har der været nogle af teksterne, der har været for svære – bl.a. Hansen (1999): 
Selvpsykologi som grundlag for forståelsen af pædagogiske samspilsrelationers psykodynamiske 
dimensioner. 

Teksterne har ikke været for svære, men lige tilpas 

Mht. psykologikompendiet har der været for meget af det samme – flere tekster har handlet om det 
samme, det kunne godt skæres ned 

Det har været svært at skelne mellem psykologi og kommunikation – især når du har lagt undervisningen 
sammen 

Måske ville det være en idé på kompendierne at anbefale at bruge en (psykologisk) ordbog – det har 
hjulpet godt for mig 

Måske kunne forløbet gøres mere målrettet mod uddannelsen i ernæring og sundhed, fx i forhold til 
udviklingspsykologi – hvordan kan man konkret bruge psykologien og hvilke redskaber kan man bruge her 

Der har været en god vekslen mellem praktiske øvelser og teoretiske oplæg 

Du har været en god formidler – struktureret og gjort det overskueligt 

Du er god til at forklare 

Du er god til at rumme 

Du er en dygtig og kompetent underviser 

Du har været god til at lytte 

Det har været godt, at du har vekslet mellem gruppearbejde, teorigennemgang og sjove indslag 

Jeg synes, forløbet har været meget svært, og derfor har jeg kedet mig – det skyldes ligeledes, at jeg synes 
undervisningen har været meget forudsigelig og ensformig – samme fremgangsmåde 

Dine timer har været gode, fordi vi ikke bare har skullet modtage passivt – der har været en god vekslen 
mellem praktiske indslag, teori, refleksion og diskussion 

Det, du har undervist i, har været målrettet og relevant og lige tilpas – også selvom noget af det har været 
lidt svært 

Du har været en rigtig stor hjælp i forhold til at håndtere de problemer, vi har haft i klassen, og det har 
været godt, at du også har fået formidlet det videre til de andre undervisere 

Vi er ellers af andre blevet beskrevet som en stille – og mærkelig klasse – men i dine timer har vi været 
meget aktive og engagerede. 

Det har været forvirrende med forskellige undervisere – forskellige undervisere betyder også forskellige 
måder at tænke og formidle på 

Jeg synes, det har været godt med forskellige lærere 

B. har været rigtig god, men tidspunktet for hendes undervisning har været dårligt – det ville have været 
mere hensigtsmæssigt, hvis det havde ligget på et tidligere tidspunkt, for emnet (neuropsykologi) har 
været meget relevant 

J. er meget forskellig fra jer andre og hun gjorde det bare mere forvirrende – det ville være bedre med en 
anden underviser 
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Bilag 12: Slutevaluering psykologi og kommunikation 2008 
 

Indhold og form 

Mange giver udtryk for, at de har fået rigtig meget ud af faget 

Gode slides 

Gruppearbejdet meget væsentligt 

Godt med spørgsmål – nogle vil gerne have spørgsmålene uddelt på forhånd 

Godt at der bliver draget paralleller til praksis – nogle kunne dog godt tænke sig, at undervisningen blev 
målrettet/drejet endnu mere mod praksis 

Godt med øvelser – nogle kunne endda tænke sig, om der kunne blive plads til frivillige øvelser 

Det har været godt at vi kommer meget på banen selv i holdtimerne – og rart med oplæg/spørgsmål 

Det har været rigtig godt med filmklip undervejs i undervisningen, det har været med til at underbygge 
teorien/pointer 

I starten af forløbet var der for meget gentagelse på holdtimerne 

De sidste holdtimer var meget praksisnære, hvilket var rigtig godt 

Det har været godt, at der har været plads til afklaring i timerne, at man har kunnet tage uklarheder og 
spørgsmål op 

Du har været god til at møde os, hvor vi er 

Godt med det arbejde, vi har skullet gøre ifht. at arbejde med problemstillinger, samt gode 
problemstillinger, du har set/problematiseret 

Én gav udtryk for, at undervisningen godt måtte være mere uforudsigelig ind imellem 

Litteratur  

Nogle giver udtryk for, at det har været en stor læsemængde, fx: Pensum var alt for stort, alt for meget at 
skulle læse og fordøje  

Andre mener, det har været tilpas 

Teksterne har været til at gå til, hvilket giver mere fleksibilitet 

Teksterne/temaet omkring selvet og selvobjekter var svært, men så var det godt med den tilhørende 
forelæsning 

Kommunikationsbogen var meget omfattende og kom derved også til at virke uoverskuelig 

Mængden af stof tager tid fra muligheden for at gøre (mere) brug af sine medstuderende 

Udbytte  

Flere gav udtryk for, at de havde fået meget ud af forelæsningerne 

Vi har fået meget teoretisk med i bagagen – fx psykologiske aspekter ved overvægt 

Det har været spændende og relevant 

Især kognitiv terapi 

Der er meget personligt, vi kan tage med os, det har været et menneskemøde 

Fra praksis til teori – god sammenhæng, undervisningen har været meget bekræftende 

Det var rigtig godt med praktikforberedelsen forud for praktikken 

Kommunikation og opsamling på tværs af fag og temaer har været godt 

Gode eksempler undervejs, både i teksterne og ved forelæsningerne 

Godt du supplerer undervisningen med filmklip og andet 

Du er god sprogligt 

Du har gjort det meget håndgribeligt 

Egen indsats 

Der gives fælles udtryk for, at de ikke har brugt hinanden som på 1. Semester 

Forslag 

I stedet for så stort pensum, kunne man bruge holdtimerne til mere fordybelse 
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Bilag 13: Lektorkvalificeringsplan 

Lektorkvalificeringsplan40 ved Ernæring og 

Sundhedsuddannelsen, VIA University College  

Adjunkt Nanna Ruengkratok Lang 

 

 

Jeg forventer at kvalificere mig til lektorbedømmelse i år 200941 gennem udvikling indenfor følgende 

områder: 

 

Udvikling af pædagogiske kompetencer ved hjælp af  

 læsning af pædagogisk og psykologisk faglitteratur  

 egen undervisnings-, vejlednings- og rådgivningserfaring 

 undervisning og konsulentarbejde i forbindelse med projekt JobForm 

 reaktioner og evaluering fra studerende 

 kollegial supervision og (tværfaglig) erfaringsudveksling med kolleger 

 refleksion over egen praksis 

 praktikbesøg 

 deltagelse i diverse seminarer og konferencer med fokus på egen rolle som hhv. underviser og 

studievejleder, uddannelsesinstitution, profession og praksis, bl.a.:  

o kursus i kommunikation og power point 

o seminar om profession og praktik (temaseminar om kvalitetsudvikling og læreprocesser i 

professionsbacheloruddannelsernes praktikker) 

o ERFA-konference for studievejledere 

 

Tilrettelæggelse og afholdelse af undervisningsforløb indenfor psykologi, kommunikation og 

sundhedspædagogik på professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, i tæt samarbejde med 

øvrige kolleger/fag, der knytter an til psykologi, kommunikation og sundhedspædagogik.  

Fra 2008 af er undervisningen gået fra at være inddelt i semestre af en varighed af ½ år til at være 

modulinddelt, hvor et modul svarer til 10 uger. Med modulinddelingen er fagene i psykologi, 

kommunikation og sundhedspædagogik blevet spredt mere ud over hele uddannelsen, hvorfor 

tilrettelæggelse af undervisningsforløb fra 2008 af i endnu højere grad forudsætter tværfagligt samarbejde 

og tilrettelæggelse af undervisningsplaner på tværs af fag. 

 

                                                 
40

 Tekst fremhævet med kursiv markerer, hvor der løbende er sket ændringer undervejs 
41

 Grundet barsel er adjunktperioden blevet forlænget (se vedlæg til ansættelseskontrakt) 
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Tilrettelæggelse og afholdelse af gruppebaseret undervisning samt individuelle samtaler ved projekt 

JobForm – et erhversrettet forsøgsprojekt for ledige med overvægtsproblemer. 

 

Tilrettelæggelse og afvikling af studievejlederfunktionen med særligt fokus på studerende med særlige 

behov, fx fysiske eller psykiske udfordringer 

 

Faglig og pædagogisk udvikling af fagene psykologi, kommunikation og sundhedspædagogik gennem faglig 

opdatering, evaluering, kollegial vidensudveksling, refleksion   

 

Faglig opdatering gennem deltagelse i kurser, seminarer, møder mv. inden for psykologi, kommunikation 

og sundhedspædagogik både i og uafhængigt af ernæring og sundhedsfagligt regi samt gennem 

implementering af egne erfaringer og forskningsresultater i undervisningen. 

 

Styrkelse af integrationen af de forskellige videnskabelige discipliner gennem dialog mellem undervisere 

på samme semester/modul og anvendelse af fælles materiale/cases i undervisningen. 

 

Udvikling af tværfagligt samarbejde mellem pædagogik, psykologi, kommunikation, sociologi og 

antropologi såvel som med de andre sundhedsuddannelser indenfor VIA University College (ifbm. fx modul 

5). 

 

Udvikling af fagligt samarbejde Ernæring og Sundhedsuddannelserne imellem gennem 

erfaringsudveksling og vidensdeling med undervisere indenfor samme fagområder  

 

Plan over lektorkvalificeringsforløb 

 

Efteråret 05 

 Undervisning. Psykologi (3. semester), kommunikation (3. semester) 

 Faglig og pædagogisk udvikling af fagene psykologi og kommunikation  

 Fagområdekoordinering. Koordination af eksterne undervisere, koordination af læseplaner i 

forhold til psykologi, pædagogik, kommunikation og sundhedspædagogik 

 Studievejledning 

 Refleksion over og evaluering af egen undervisning 

 

Foråret 06 

 Undervisning. Psykologi og sundhedspædagogik (4. semester) 

 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projekt JobForm 

 Praksiserfaring gennem observation af praktikere indenfor klinisk diætetik, human ernæring og 

catering ledelse 
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 Fagområdekoordinering. Koordination af eksterne undervisere, koordination af læseplaner i 

forhold til psykologi, pædagogik og sundhedspædagogik 

 Vejledning af 4 ugers opgaven 

 Studievejledning 

 Refleksion over og evaluering af egen undervisning 

 

Efteråret 06 

 Undervisning. Psykologi (3. semester), kommunikation (3. semester) 

 Vejledning af bachelorprojekter 

 Fagområdekoordinering. Koordination af eksterne undervisere, koordination af læseplaner i 

forhold til psykologi, pædagogik, kommunikation og sundhedspædagogik 

 Studievejledning 

 Refleksion over og evaluering af egen undervisning 

 

Foråret 07 

 Undervisning. Psykologi og sundhedspædagogik (4. semester), valgfag om supervision, valgfag om 

opgaveskrivning 

 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projekt JobForm? 

 Fagområdekoordinering. Koordination af eksterne undervisere, koordination af læseplaner i 

forhold til psykologi, pædagogik og sundhedspædagogik 

 Vejledning af 4 ugers opgaven 

 Studievejledning 

 Refleksion over og evaluering af egen undervisning 

 

Efteråret 07 

 Undervisning. Psykologi (3. semester), kommunikation (3. semester), valgfag om supervision og 

coaching 

 Vejledning af bachelorprojekter 

 Fagområdekoordinering. Koordination af eksterne undervisere, koordination af læseplaner i 

forhold til psykologi, pædagogik, kommunikation og sundhedspædagogik 

 Studievejledning 

 Refleksion over og evaluering af egen undervisning 

 

Foråret 08 

 Undervisning. Psykologi og sundhedspædagogik (4. semester), skriftlig kommunikation (6. 

semester) 
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 Konsulentvirksomhed i samarbejde med JobForm? 

 Fagområdekoordinering. Koordination af eksterne undervisere, koordination af læseplaner i 

forhold til psykologi, pædagogik og sundhedspædagogik 

 Vejledning af 4 ugers opgaven 

 Studievejledning 

 Refleksion over og evaluering af egen undervisning 

 

Efteråret 08 

 Undervisning. Psykologi (3. semester), kommunikation (3. semester), undervisning i læring og 

forandring (modul 1+2), valgfag om supervision og coaching, valgfag om opgaveskrivning 

 Vejledning af bachelorprojekter 

 Fagområdekoordinering. Koordination af eksterne undervisere, koordination af læseplaner i 

forhold til psykologi, pædagogik, kommunikation og sundhedspædagogik 

 Studievejledning 

 Vejledning om og koordinering af praktik- og studieophold i Thailand 

 Refleksion over og evaluering af egen undervisning 

 

 Foråret 09 

 Undervisning. Psykologi og sundhedspædagogik (4. semester), undervisning i kommunikation, 

organisation og kultur (modul 4) 

 Modulkoordinering. Tværprofessionel virksomhed, det nationale sundhedsmodul (modul 5). 

 Studievejledning  

 Vejledning om og koordinering af praktik- og studieophold i Thailand 

 Refleksion over og evaluering af egen undervisning 

 

Efteråret 09 

 Undervisning. Ernæring og sundhed i et formidlingsperspektiv (modul 6), undervisning i læring og 

forandring (modul 1+2), psykologi og sundhedspædagogik (5. semester) 

 Modulkoordinering. Modul 5 og 6. 

 Studievejledning  

 Vejledning om og koordinering af praktik- og studieophold i Thailand 

 Refleksion over og evaluering af egen undervisning 

 


