
3K – en profession bliver til 
 

Hvordan skabes en professionsidentitet på 3K, som retter sig til et bredt og diffust arbejdsmarked? 

Artiklen undersøger de studerendes oplevelse af at være 3Ker i en profession, som er ved at blive til 

i et spændingsfelt mellem det Gert Biesta kalder kvalificering, socialisering og subjektivering. 

Samtidig argumenteres der for, at netop 3Kernes brede faglighed skaber mulighed for en ny form 

for professionalisme. Afslutningsvis giver artiklen bud på, hvordan uddannelsen kan styrker 

tydeligheden omkring 3K-faglighed og professionsidentitet.   

Af Anette Gimm 

Adjunkt, 3K 

- ”Det er nogle spændende fag, det er derfor, jeg søgte ind”. Sådan siger flere førsteårsstuderende 

ved deres introsamtale. Til gengæld er det de færreste, som har en klar forestilling om, hvad de vil 

med uddannelsen. 3K er netop en uddannelse med mange muligheder, som tiltrækker nye 

studerende. Samtidigt er usikkerhed et vilkår, som fylder meget i de studerendes bevidsthed.  

En 3K-studerende opnår kristendomsfaglige kundskaber, men er ikke teolog. En 3K-studerende 

arbejder med kommunikation, men er ikke journalist. En 3K-studerendende anvender kvalitative 

metoder og fordyber sig i kulturforskelle, men er ikke antropolog, og en 3K-studerende undervises 

i pædagogik og didaktik, men bliver ikke lærer. Hvad vil det sige at være 3Ker og hvordan etableres 

en sådan professionsidentitet? 

Professionsidentitet – en kompleks størrelse 

Denne artikel tager udgangspunkt i de studerendes oplevelser af at være 3Ker for at undersøge, 

hvordan en professionsidentitet bliver til. Professor i Uddannelsesvidenskab Gert Biesta beskriver, 

hvordan professionsidentitet formes inden for tre gensidigt afhængige domæner: 

 Kvalifikation: En særlig form for viden og bestemte færdigheder 

 Socialisering: Indføring i en kultur og en praksis, som arbejder ud fra særlige normer og       

værdier   

 Subjektivering: Dømmekraft, vurdere praksis, handle selvstændigt (Biesta 2014). 

 

De tre domæner er overlappende og gensidigt afhængige. Det betyder, at hvis der ændres på 

viden og færdighedsformer (kvalifikation), ændres socialisering og subjektivering også. Det kan 

dog være svært at gennemskue, hvordan disse forandringer ser ud. 3Kerens oplevelse af 

professionsidentitet undersøges med udgangspunkt i disse tre domæner. 
 

Kvalifikation: En særlig form for 3K viden?  

- ”Vi har fået rigtigt meget grundviden på uddannelsen, men det er jo en generalistuddannelse”, 

siger en fjerdeårs-studerende, som er midt i sin sidste praktik af seks måneders varighed. Han 

oplever, at han i praktikken kan drage nytte af enkelte ting fra undervisningen, men da han nu 



sidder med meget specifikke opgaver, må han fordybe sig i en bestemt retning. En anden 

studerende omtaler de mange fag som et bredt fundament. Viden står centralt i forhold til 

kvalificering og det at være en profession. Men hvilken form for viden ligger til grund for 3K? 

Traditionelt set refererede professionsbegrebet til væsentlige samfundsmæssige opgaver, der 

uddelegeres til professionelle for at varetage bestemte værdier som retfærdighed, sundhed og 

frelse (jf. Rothuizen og Togsverd 2013). De klassiske professioner er advokater, læger og præster. 

Disse professioner er kendetegnet ved et selvstændigt vidensgrundlag og en særlig afgrænset 

opgave. I nullerne indførte regeringen en lang række reformer for de mellemlange uddannelser for 

at øge kvaliteten og internationalisering af uddannelserne (Gulløv 2017).  I Danmark er der i dag 

mere en 80 professionsuddannelser, heriblandt socialrådgiver, pædagog, sygeplejeske og 3K. 

Uddannelsesleder Ullrich Zeitler beskriver, hvordan de nyudnævnte professioner kaldes 

”semiprofessioner”, da de ikke opfylder kriteriet, om f.eks. et selvstændigt vidensgrundlag (Zeitler 

2016). 

 

3K-viden trækker ikke på ét vidensgrundlag som de traditionelle professioner. Som hos pædagoger 

og socialrådgivere ligger der flere videnstraditioner til grund for disse studier. 3K har dog ikke på 

samme måde som pædagoger og socialrådgivere et etableret professionsfelt. Ligeledes oplever de 

studerende 3K-viden som opdelt og fragmenteret: - ”Og der har været mange teoretikere og der 

har været mange forskellige fag i øst og vest”, siger en fjerdeårs-studerende.  

 

På baggrund af de kvalitative undersøgelser, som ligger til grund for denne artikel, er det 

bemærkelsesværdigt, at det først er efter to år, at denne særlige 3K-viden erfares som 

sammenhængende, og at det bliver tydeligt for de studerende selv, hvilke færdigheder de 

besidder som 3Kere.  

 

Socialisering: Identiteten skabes undervejs i studiet 

- ”Vi har hørt så meget om, at vi er generalister, og vi kan ingenting. Det bliver sådan lidt en ”trash 

talk” blandt os selv”, siger en fjerdeårs-studerende om hans oplevelser de første to år.  

Biesta taler om socialisering som en del af det at skabe en professionsidentitet. Det handler om at 
blive en del af den eksisterende orden og identificere sig med bestemte opgaver. Da 3Ks vidensfelt 
er bredt, og der kun er uddannet 64 studerende fra Århus, foregår socialisering ikke direkte ind i 
en faggruppe. For de studerende sker socialiseringen i mødet med andre professioner1 og i mødet 
med konkrete opgaver.  
 

                                                           
1 Antropologen Richard Jenkins beskriver social identitet som noget, der bliver til i interaktion med andre. 
“… all human identities are by definition social identities. Identifying ourselves or others is a matter of meaning, and 
meaning always involves interaction: agreement and disagreement, convention and innovation, communication and 
negotiation” (Jenkins, 2004). 
 



I begyndelsen af det tredje år på 3K deltager de studerende i Det Tværprofessionelle Element 
(DTE), som er et fagligt forløb på tværs af forskellige professionsuddannelser.  
 
- ”Det kan godt være vi er generalister, men det giver mig viden inden for mange ting. Det var vildt 
fedt, fordi jeg fik lov til at vise mig som 3Ker, som en der kunne noget”. Sådan siger en studerende 
om at deltage i DTE. De studerende oplever, at de gennem kendskab til mange forskellige områder 
formår at facilitere gruppeprocesser og se muligheder på tværs af samarbejdet.  
 
- ”Gennem DTE har vi fået en klarere professionsidentitet og ved mere om, hvilke evner, vi har i 

forhold til de andre”, siger en tredjeårsstuderende efter forløbet.  

Et foranderligt arbejdsmarked har brug for generalister 

Zeitler fremhæver i sin bog Ny professionalisme at der på et flygtigt og foranderligt arbejdsmarked 

er behov for et samarbejde, som kan se ud over de klassiske opdelinger, der findes mellem 

fagligheder og snarere fokuserer på det aktuelle samarbejde mellem den professionelle og 

medborgeren. En stærk funderet professionsidentitet kan ifølge Zeitler modvirke evnen til at 

tilpasse sig forandringer. I modsætning til dette fremhæver han behovet for tværfaglig viden og 

inddragelse af medborgere som vigtige aktører (Zeitler 2015, 109). 

En professionsidentitet er vigtig at opbygge for at skabe identifikation og mening i uddannelse, 

men det er ligeledes en kvalitet at bibeholde en åbenhed og en bredde i professionsforståelsen, 

fordi det tiltrækker nye studerende, og fordi det muliggør en åbenhed og fleksibilitet i et 

omskifteligt arbejdsmarked. 

-” I modsætning til studerende fra andre fag, oplever jeg, at 3K-professionen ikke er låst fast. Det 

er min egen opgave at forme mit job og min uddannelse”, siger en tredjeårs-studerende efter DTE 

forløbet. Han oplever som andre studerende en voksende selvfølelse og stolthed i kraft af sin 

uddannelse, end han tidligere har oplevet. 

- ”Den gode 3Ker er én, der formår at se rundt om et tema i stedet for kun at se det fra en vinkel. 

Vi kan både se den fra et psykologisk, et pædagogisk og et teknisk perspektiv. Det er en af vore 

styrker”, siger en fjerdeårs-studerende. 

Det er på bagrund af dette vigtigt for uddannelsen at bibeholde bredden og fleksibiliteten i 

uddannelsen og imødegå en ny form for professionalisme. Samtidigt er der på 3K stor frustration 

og usikkerhed om, hvad uddannelsen fører til og derfor bør de gode erfaringer, der er fra DTE , 

integreres tidligere på uddannelsen. 

Subjektivering: En personlig tilegnelse af 3K-dømmekraft 

Biesta understreger vigtigheden af at udvikle dømmekraft. Dømmekraft en subjektivering af 

uddannelsens kvalifikationer og praksis, samtidigt med det indebærer en frigørelse, hvor 

professionsudøveren kan forholde sig kritisk til praksis. Igennem subjektivering gør den 

professionelle ikke kun det, de andre gør, men forholder sig etisk til situationen. Denne form for 

dømmekraft er en visdom, som er knyttet til praksis (Biesta 2014). Netop denne subjektivering 

kommer gennem erfaring. De studerende omtaler dette ved at skelne mellem teori og praksis: 



- ”En ting er at læse noget om teori; at sådan og sådan hænger tingene sammen, men så i praksis 

at prøve tingene af og selv gøre sig nogle erfaringer. Der er meget langt mellem at læse noget i en 

bog og så at gøre det i praksis”, siger en fjerdeårs-studerende. 

Der er en tids- og erfaringsmæssig adskillelse mellem kvalifikation og subjektivering. Den 

studerende har gennem de første år en erfaring af at det vidensgrundlag, 3K bygger. Socialisering 

kommer først senere i uddannelsen og subjektivering, den personlige tilegnelse, kommer først 

efter mange års erfaring. Alligevel er der på 4. år udsagn, der tyder på denne subjektivering:  

- ”Man går ikke i praktikken og tænker, at nu skal jeg bruge den og den teori, men meget af det er 

blevet en del af måden, man håndterer situationen på,” siger en fjerdeårs-studerende. 

Subjektivering sker i samspillet mellem praktikstedet og den studerende. Netop igennem 

erfaringen, som Biesta siger, en erfaring som forøges efter studietiden.  

Opsummering 

De tre domæner som skaber uddannelse og professionsidentitet kan beskrives som følger på 3K 

Kvalificering: Den generelle og tværfaglige viden som kendetegner 3K, er både en styrke og en 

udfordring. Den vækker interesse for kommende studerende og låser ikke de studerende i én 

måde at se tingene på. Samtidigt kan det skabe usikkerhed og en oplevelse af tilfældighed gennem 

de første år af studiet. 

Socialisering: De studerende har ikke en oplevelse af at blive en del af en faggruppe. De oplever 

derimod identifikation med en særlig type opgaver og styrkes i deres oplevelse af at være 3Ker, 

når de møder andre professioner og i mødet påtager sig opgaver. 

Subjektivering: Dømmekraft og selvstændig handlen påbegyndes under studiet, men opnås – som 

Biesta også understreger – gennem erfaring. 

Resultaterne af de kvalitative undersøgelser, som ligger til grund for denne artikel giver anledning 

til at 3K som uddannelse er opmærksom på følgende: 

 Flerfagligheden på 3K er kilde til nysgerrighed og interesse for nye studerende. I forhold til at 

rekruttere nye studerende er det derfor vigtigt fortsat at brande uddannelsen på dette. 

 Den brede faglighed og de mange forskelligartede fag er typisk kilde til forvirring og frustration 

for de studerende i løbet af de første par år. 3K lider ligeledes under et stort frafald. Det kunne 

være interessant at undersøge, om netop dette utydelige billede af en 3K-professionsidentitet 

foårsager dette frafald. De gode erfaringer fra DTE og praktikken kan derfor med fordel 

synliggøres og afprøves tidligere i studiet. 

 Det er bredden i 3Kerens viden, der giver oplevelsen af at kunne biddrage ind i samarbejde 

med andre professioner. Denne særlige faglighed synes at have berettigelse ud fra de 

studerendes oplevelser og i udviklingen af det, Zeitler betegner som en ny professionalisme, 

der svarer på et foranderligt arbejdsmarked. På uddannelsen er det derfor en udfordring at 

kvalificere gennem tværfaglighed, på en måde hvor undervisningen tydeliggør samspillet 

mellem fagene, og hvor der afprøves i netop dette til eksamen. 



 

Biesta understreger, at uddannelse ikke blot handler om at tilegne sig viden og færdigheder, eller 

blot at lære at gøre, hvad andre gør. Målet må være en dømmekraftsfokuseret faglig læring, der 

sigter mod oplæring i at tage vise beslutninger. Hvordan skaber man en uddannelse, som også har 

fokus på dømmekraft? Biesta foreslår, at de studerende opnår erfaring og får lov til at observere 

andre, der formår dette.  

 

I et uddannelsessystem som hele tiden er optaget af at mindske sine udgifter til et absolut 

minimum, bliver netop det tværfaglige svækket. Udviklingen af et meningsfuldt samarbejde 

mellem undervisere og ligeledes mellem uddannelsen og praksisfelt er truet. Uddannelsen 

risikerer udelukkende at være optaget af en monofaglig kvalificering, hvor socialisering og 

subjektivering overlades til tilfældigheden. På en uddannelse som 3K, er det netop afgørende at 

styrke netop dette, for at uddanne til et fleksibelt arbejdsmarked og for at fastholde de 

studerende, så sammenhængen i uddannelsen bliver tydeligere. 

 

 

Metode (Måske i en box, måske uddybet?) 

- Fokusgruppeinterview med fem fjerdeårs-studerende 

- Deltagerobservation ved 15 studerendes fremlæggelser efter DTE 

- Interview med 2 andenårs-studerende 

- 17 udfyldte spørgeskemaer i forbindelse med introsamtaler 
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