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Forord. 
Aftagerprojektet, som nu foreligger i sin fulde rapportform, er et projekt iværksat gennem 
Udviklingsafdelingen i UCSJ` regi af Dekan Johny Lauritsen.  

Projektet er udarbejdet af Cand.scient. Anna-Marie Volquartz, Sygeplejerskeuddannelsen, 
Nykøbing F. Lektor Cand.pæd. pæd. Claus Henriksen, Pædagoguddannelsen, Nykøbing F. og 
Projektkoordinator Lektor Cand.phil. Charlotte Wurr, Læreruddannelsen, Vordingborg.  

Projektet blev igangsat august 2008 og er færdiggjort i sommeren 2009 og er et tværgående 
undersøgelsesprojekt af aftagers vurdering af nyuddannede sygeplejersker, pædagogers og 
læreres kompetencer. Vores hensigt med projektet er at afdække de nyuddannedes 
kompetencer – manifesteret og vurderet gennem deres aktive virke i professionen i forhold til 
de forventninger aftagere har til nyuddannede. 

Aftagerne er i dette projekt indkredset til ledere og kollegers vurderinger af nyuddannede. 
Vores undersøgelsesprojekt er udviklet omkring et kombinationsdesign, hvor vi metodisk og 
operationelt har arbejdet kvantitativt og kvalitativt for at afdække, analysere og vurdere den 
rige datamængde, som vi har haft i hænderne. Gennem det empiriske undersøgelsesmateriale 
har vi indkredset udfordringer til de 3 uddannelser, som trækkes frem i projektets konklusion. 

Projektet er i sig selv blevet meget omfangsrigt – og foreligger nu i sin endelige form. Vi har 
valgt, at inddrage læseren direkte gennem indblik og indsigt i vores konstruktion, kvantitative 
og kvalitative analyser undervejs – for at kunne følge vores veje til projektets konklusioner og 
udfordringer for uddannelserne.  Projektet som sådan rummer flere muligheder for, qua vores 
datamateriale, at indkredse og analysere områder og felter i de 3 professioner – end det har 
været os muligt at eksplicitere i denne rapport. Der ligger allerede på nuværende tidspunkt 
materiale til mere granskning. 

Projektgruppens samarbejde har været et centralt omdrejningspunkt for projektets tilblivelse 
og udfærdigelse. Gensidigt ansvar og forpligtigelse med fokus på styrken og anerkendelse af 
hinandens faglige afsæt i arbejdsfællesskabet har været berigende for samarbejdet. Vi har hver 
især kunnet bevæge os sammen og hver for sig i det arbejde, der her foreligger med fokus på 
det særlige uddannelserne bag os repræsenterer - med sigte på at indkredse centrale specifikke 
og fælles udfordringer for de 3 uddannelser.  Undring, nysgerrighed, arbejdsomhed, gensidigt 
ansvar, anerkendelse og humor har været vigtige samarbejdende værdier i processen hertil. 

Vi vil fra projektgruppen sige en stor tak til vores informanter – såvel for den kvalitative del 
som den kvantitative del af undersøgelsen. Vi sætter pris på jeres tid og engagement - som I 
har brugt hver især. Tak for det – det har været uvurderligt! 

Dernæst vil vi gerne rette en særlig tak til Johny Lauritsen, Dekan for Udviklingsafdelingen i 
UCSJ. Vi vil gerne sige dig tak for din konstruktive tillid, imødekommenhed og anerkendelse, 
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som vi har modtaget undervejs. Det er vigtigt og betydningsfuldt for arbejdsproces og 
produkt.  

Sluttelige vil vi sige en stor tak til Jan Kampmann, Professor for Instituttet for 
Uddannelsesforskning, RUC, som har været vores forskningsvejleder i projektet. Du har 
været en imødekommende, konstruktiv, kreativ og udfordrende modspillende medspiller 
undervejs i vores proces og ved projektets afslutning. Det er berigende. 

Herfra vil vi overlade dig – læseren til det univers, vi bla. har befundet os i det sidste års tid. 
Vi kører hårdt på i forhold til projektets konstruktion, kvantitative og kvalitative del for at 
afrunde og konkluderer på udfordringer for de 3 uddannelser. Det er muligt, hvis du ønsker 
det lidt behændigt – at gå specifikt til værks i læsningen og ind i de enkelte professions- og 
uddannelsesfelter. Dernæst vil vi gøre dig opmærksom på, at der på UCSJ` s hjemmeside er 
adgang til mere kortfattede delkonklusioner og afsluttende konklusioner for projektet. 

Mange hilsner og god læsning. 

Projektdeltagere: Cand.scient. Anna-Marie Volquartz, Sygeplejerskeuddannelsen, Nykøbing 
F., Lektor Cand.pæd. pæd. Claus Henriksen, Pædagoguddannelsen, Nykøbing F. 
Projektkoordinator: Lektor Cand.phil. Charlotte Wurr, Læreruddannelsen, Vordingborg.  
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1.del: Baggrunden for projektet og metodisk konstruktion 

Projektets teoretiske konstruktion. 
Projektet teoretiske afsæt tager udgangspunkt i en teoretisk konstruktion, som forholder sig til 
feltets kompleksitet i forhold til forklaring og tolkningsperspektiver. Vi opfatter ikke 
undersøgelsen som en stringent teoretisk analyse med et stringent teoretisk paradigme og 
terminologiapparat som analytiske enheder. Vi har valgt at sætte 4 forskellige teoretiske 
perspektiver i spil, for at anskueliggøre og afdække de forskelligheder disse vil bevirke for 
analyse og tolkning med risiko for at kunne kritiseres for en teoretisk eklektisk konstruktion 
og deraf afledt videns søgningsproces og produktion. De samlede perspektiver på feltet er de 
4 nedenstående optikker og deres forhold til erfaring og refleksion udmøntet i forskellige 
praksisrum. Med de 4 perspektiver sætter vi fokus på magtaspekter i det undersøgte felt, på 
forventninger til de uddannedes kompetencer ved afsluttet uddannelse, på læreprocesserne i 
uddannelsen og endelig fokus på aspekter af udviklingen i professionen. Her vil vi kort 
skitsere perspektiverne som i forskellig grad bringes i spil i analyserne af af data på de enkelte 
uddannelser. Perspektiverne reflekterer således også vores forskellige preferencer. 
Perspektiverne kan ses på følgende figur. 
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1 

Vores teoretiske afsæt var som sagt at operere med de 4 ovenstående optikker eller positioner 
i relation til professionsuddannelser, men vi har også inddraget andre perspektiver og 
referencer, som det vil fremgå af rapporten og de 4 perspektiver inddrages endvidere i 
forskelligt omfang i de ankelte analyser. 

Hensigten er at bringe positionerne i spil med hinanden og at give et bud på en tolkning af 
undersøgelsens data, for at lægge op til mulige tolkninger og forståelser af undersøgelsens 
data. Spidsformuleret kan vi sige om de 4 perspektiver, at ifølge Bourdieu kan skellet mellem 
uddannelse og praksis ikke overvindes. Ifølge Dreyfuss kan skellet heller ikke overvindes, da 
man først bliver ekspert gennem arbejdet i professionen, mens den erfaringspædagogiske 
tilgang ser mere positivt på at kunne overvinde skellet mellem uddannelse og profession. 
                                                
1 Model udarbejdet af CW. 

Professions 
arbejdet.

Uddannelse og 
professionsorienteringer.

Dewey/Negt - erfaring

Bourdieu - vidensformer

Dreyfus - kompetence
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Endelig kan vi med de kritiske professionsteorier,se de fundne data i forhold til 
udviklingstendenser i professionen.  

Bourdieus terminologi og analyseapparat 

Inddrages bl.a. for at indkredse de forskelligheder, positioner og interesser, der er på spil 
inden for de særlige felter, som projektet undersøger.  

Vidensformer 

Forholdet mellem uddannelse og professionsudøvelse er et forhold, der ikke umiddelbart i en 
teoretisk betragtning er sammenfaldende i forholdet 1:1. Pointen, ifølge Bourdieu, er at det 
umiddelbart er forskellige vidensformer, man benytter sig af alt afhængig af de respektive 
rum, som man optræder i.  

I uddannelsesrummet orienterer man sig ifølge denne tankegang, i højere grad ud fra 
teoretiske anskuelser repræsenteret gennem de fag - faglige – kulturområder. I 
handlingsfeltets rum, hvor undervisning, sygepleje eller pædagogarbejdet praktisk udføres, 
benytter man sig af orienteringer, der i Bourdieus terminologi betegnes som en praktisk sans – 
som er en fornemmelse og orientering for den handlendes aktioner i rummet, og som er 
forskellig fra Bourdieus teoribegreb2.  

Habitus 

Relationen mellem den praktiske sans og Bourdieus begreb habitus er centralt. Habitus 
repræsenterer et helhedsperspektiv på udøveren /agenten – gennem optikken en kropsliggjort 
bevidsthed, der rummer dispositioner, som er tilegnet gennem øvelse med omverden. Disse 
danner et reservoir af dispositioner, som den praktiske sans benytter sig af og kommer bl.a. til 
udtryk gennem praktiske handlinger og praktisk mestring i rummet. Disse er bærere af et 
praktisk handlingssystem, som hen over tid reguleres i det sociale rum gennem koden accept – 
ikke accept. Handlingssystemet danner afsæt for tolkning og mening for den enkelte. 

 

Positioner og interesser 

Vurderinger af de nyuddannedes kompetencer må også tolkes i lyset af de interesser og 
positioneringer der er på spil i feltet.  

                                                
2 Callewaert, Staf, 1994 s 9-19 
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Dreyfuss teoretiske konstruktion 
Rummer og anskueliggør et niveauperspektiv på kompetencebegrebet blandt udøvende i 
professionen.  

Niveauerne spænder fra novice til ekspert. En kompetence der qua erhvervets udførsel over 
tid, kan læres, gennem de arbejdsopgaver professionsudøveren varetager. Dette perspektiv 
bringer vi ind for at kunne diskutere forventninger til, hvad de studerende kan ved afsluttet 
studie.  

Fra novice til ekspert – en model for kompetenceudvikling 

Dreyfus brødrenes læringsmodel har vi valgt som en af projektets 
referencer/forklaringsmodeller – en model der siger noget om, hvordan sygeplejersker, 
pædagoger og lærere bliver kompetente udøvere af deres fag. Dreyfusmodellen blev 
oprindeligt udviklet ved et studium af skakspillere og piloter og blev overført til bl.a. 
sygeplejepraksis ved en feltundersøgelse. Modellen er ikke en ”rigtig” læringsmodel – den har 
ingen bud på, hvorfor nogle fagpersoner smertefrit går fra niveau til niveau, mens andre 
fikseres.  

Modellen kan anvendes til identifikation af hvordan bestemte kvaliteter under erhvervelse og 
udvikling af færdigheder, vil passere fem færdighedsniveauer. Der er endvidere to sider i 
tilegnelsesprocessen – en teoretisk og en praktisk - der i begyndelsen tilegnes i to nærmest 
uafhængige spor. Ifølge H. og S. Dreyfus3 og P. Benner gælder det at niveau 1/novice at der 
på dette niveau ikke findes en baggrundsforståelse for situationen.  

Niveau 1: Novicen. 

Novicen kan altså ikke integrere teori og praksis og læringsaktiviteten ligner mest af alt 
elementkompetencetilegnelse. Den nyuddannede i vores undersøgelse kan vi derfor, efter 
vores opfattelse ikke opfatte som en novice. 

Niveau 2: Den avancerede nybegynder 

I de fleste tilfælde vil den nyuddannedes – også i vores undersøgelse - præstationer ifølge 
denne teori befinde sig på niveau 2, som kaldes ”den avancerede nybegynders” niveau. Her 
har den nyuddannede baggrundserfaring nok til at genkende en situations aspekter. Hun/han 
må dog koncentrere sig om de regler og andet der er undervist i. Man kunne kalde det, at der 
situativt må konstrueres koblinger mellem praksis og teori. Den nyuddannede har brug for 
støtte med hensyn til prioritering af arbejdsopgaverne og hendes udførelse må støttes af 
kolleger, der mindst har det kompetente niveau.  

                                                
3 Dreyfuss 1991og Benner 1997 
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Niveau 3: Den kompetente udøver 

Den kompetente udøver på niveau 3, har overblik og forståelse, og der er ingen 
vanskeligheder med at skifte fra et teoretisk overvejelsesplan til et praktisk kropsligt. 
Fagpersonen reflekterer før handling, kender sit stof og forbindelsen mellem praksis og teori. 
Med udgangspunkt i modellen vil den nyuddannede ikke dog opfatte situationer i helheder.  

Niveau 4: Den kyndige aktør 

Den fagperson som Dreyfus benævner ”den kyndige aktør” erkender en situation med 
udgangspunkt i helhedsbilleder, behøver ikke at blive guidet og identificerer mere eller 
mindre umiddelbart, hvad der skal gøres og i hvilken rækkefølge. På niveau 4 vil fagpersonen 
stadig skele til forskrifter eller teorier – vil gerne være 100% sikker. 

Niveau 5: Eksperten 

Et enormt intuitivt greb om situationen findes på niveau 5, som benævnes ”ekspertniveau”. 
Her er den tilegnede teori og den praktiske handlekompetence smeltet sammen, således at 
fagpersonen ikke skal spilde tid på overvejelser af en bred vifte af ufrugtbare og alternative 
løsninger, men har et intuitivt greb om situationen. Eksperten frasiger sig ikke konsekvent at 
bruge analytiske redskaber. Har fagpersonen ikke tidligere erfaringer er det nødvendigt, at 
besidde ekseptionelle analytiske færdigheder. 

Sammenfatning. 

Udvikling af bredden i sygeplejerskens, lærerens og pædagogens praksis burde kunne lade sig 
gøre ved studie af de kyndiges og eksperternes præstationer og de deraf følgende resultater. 
Ikke alle evner at blive eksperter – et niveau der kræver flere års arbejde i feltet, stor 
baggrundsviden og det værktøj, der er nødvendigt for at lære af sine erfaringer. 

Gennem denne model gøres vi opmærksomme på at der er forskel på at være begynder og 
erfaren, at læreprocesser har faser og forløb. Dermed kan vi se den enkelte nyuddannedes 
kompetencer i forhold til vedkommendes erfaringer med det område hun/han ansættes i. Og vi 
kan være opmærksomme på, at der er grænser for hvad teoretisk/praktisk uddannelse kan 
formå i forhold til at skabe kompetente udøvere.  

En erfaringspædagogisk tilgang med afsæt i primært Deweys og Negts 
erfaringsbegreb.  

Kan man overhovedet uddanne til en profession? 

I sin artikel om virkningsevaluering antyder Dahler-Larsen en principiel diskussion, når han 
siger at virkningsevaluering godtager, at der er en årsag-virkningssammenhæng mellem tiltag 
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og effekt/virkning.4 I vores analyser ser vi, som nævnt ovenfor, ikke sammenhængen mellem 
uddannelse og efterfølgende praksisudøvelse, som en direkte årsags-virkningssammenhæng i 
forholdet 1:1. Med vores teorigrundlag har vi lagt vægt på at beskrive forholdet som mere 
komplekst og som to selvstændige rum og vidensformer, med forskellige værdier og 
egenskaber. Praksis er ikke underordnet teori eller omvendt. Uddannelse er væsentligt netop 
som noget forskelligt fra institutionsarbejde og omvendt.    

Vi ønsker måske heller ikke en direkte virkning, forstået på den måde, at de professionelle jo 
skal lære at være selvstændigt reflekterende. Enhver læring er principielt selvlæring og 
dermed ikke en simpel input-output mekanisme,5 hvilket også gør det principielt umuligt at 
arbejde med en direkte overførsel fra uddannelsespraksis til professionspraksis. Dermed ikke 
sagt, at der ingen sammenhæng er. Ifølge Lars Qvortrup kan man imidlertid tale om at 
forskellige undervisningsformer i særlig grad understøtter intenderede læringsmål som fx 
faktaviden, problemløsningsviden, teoretisk viden og endelig paradigmatisk/kulturel viden, 
men det er principielt uforudsigeligt hvordan det man har lært i et system aktualiseres i et 
andet. 

På grund af denne læringens principielle usikkerhed, er vi henvist til at samtale om og 
undersøge empirisk og teoretisk, hvorvidt uddannelsen rent faktisk lever op til at kvalificere 
til professionen. Vores undersøgelse drejer sig bl.a. om dette, ved at spørge centrale aktører i 
professionen. Hvordan matcher uddannelsens mål og hensigter hvad ledere og kolleger ser 
hos de nyuddannede?  

Denne diskurs indebærer forskellige forslag om mere eller mindre teori, mere eller mindre 
praktik, samt overvejelser over læringsformer som praksislæring og aktionslæring. 

En klassisk teori er Deweys6, som gennem sin kritik af (sin tids) den formelle undervisning 
pegede på erfaringen og refleksion/tænkning som en nødvendig ingrediens i læreprocesser. 
Med hans teori stilles skarpt på sammenhængene mellem viden, handling og erfaring og 
mellem teori og praksis, eller med Rømers ord7:”en særlig tilgang til samspillet mellem 
læringssubjektet, fx eleven, og verden udenfor klasseværelset” 

                                                
4 Dahler-Larsen, Peter, 2006, s 52  

5 Qvortrup, Lars, 2006 s 8 og Oettingen, von Alexander, 2007 s 34 

6 Dewey, J. 2005 
7 Rømer, 2007 s 61  
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Og med Negt peges på den principielle og afgørende betydning det sociale, samfundsmæssige 
rum har for læreprocesserne8. 

Vi tager i denne undersøgelse grundlæggende udgangspunkt i at uddannelse gør en forskel, 
men at der er en række forhold som må tages i betragtning i forhold til sammenhængen 
mellem uddannelse og professionel praksis i en profession.  

Sammenfatning. 

Denne tilgang gør at vi kan analysere resultaterne i forhold til hvordan de udfordringer som 
vores undersøgelse peger på, kan reflekteres ind i det sociale felt som uddannelsen udgør og 
hvordan der undervises, herunder praktikken.  

Erfaringsdannelse ses som et afgørende element i en udvikling af en kompetent professionel 
professionsbachelor/udøver. 

Spørgsmålet som fx rejses kunne ifølge denne vinkel være: Kan de studerende og hvordan 
kan de studerende gøre sig erfaringer, dvs. tilegne sig viden på en aktiv, kritisk og skabende 
måde, i løbet af studiet i forhold til konflikthåndtering og tværfagligt samarbejde i 
professionen?  

Med dette perspektiv kan vi analysere forholdet mellem undervisning og profession ud fra, 
hvordan det lykkes at kæde de studerendes erfaringer og læreprocesser til problemstillinger af 
praktisk og teoretisk karakter. Erfaring og erfaringspædagogik er et omfattende begreb, som 
stadig er genstand for diskussion i forhold til rækkevidde og begrænsninger i undervisning og 
opdragelse9. Vi inddrager kun dele af erfaringsbegrebet/erfaringspædagogikken, som vi finder 
relevante i denne sammenhæng. Der tages afsæt i, at erfaringspædagogik repræsenterer èn 
tilgang til hvordan undervisning stimulerer de studerendes læring10. I lighed med de andre 
perspektiver udfoldes erfaring yderligere i de konkrete analyser i rapporten.    

                                                

8 Negt,Oskar og Kluge, Alexander, 1972: Offentlighet og erfaring, Nordisk sommeruniversitet og  Illeris, K, 
2005 

9 Se fx Qvortrup, 2006,  s. 51f, Keiding, 2007,  Madsen, 2008, Politikkens Filosofileksikon, 1983, Gads 
Psykologileksikon, 2004 

10 En lettere omskrivning af Lars Qvortups pointe, 2006 s.52f.”at de repræsenterer forskellige tilgange og 
strategier til at komme overens med det problem, om og hvordan undervisning stimulerer elevernes læring.” 
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Transferproblematikken 

Forsøg viser, at der en sammenhæng mellem at have en teoretisk viden og praktisk handling 
(bedre løsningsforslag)11 når det gælder enkle processer som madlavning, radarforståelse og 
håndtering. I sammenhænge som involverer mennesker, er det imidlertid ikke så enkelt. 

Bjarne Wahlgren12 angiver ”oversættelsesarbejde” fra undervisningen til professionen, som en 
væsentlig faktor i forhold til om teorier og viden kan bringes i spil.  

Der kan skelnes mellem specifik viden, som ikke kræver omsættelse og mere generel viden, 
som regler, principper og teorier. Eksempelvis Freuds teorier. Den generelle viden har et 
bredere anvendelsesområde, men kræver også et større ”oversættelsesarbejde”. Det handler 
om hvorvidt der er identiske elementer mellem undervisning og anvendelsesområde. 

En grund til at viden ikke altid bringes tilstrækkeligt i anvendelse er ifølge denne teori, at 
teorien er tilegnet i en form, ”hvor for stor en del af oversættelsesarbejdet er overladt til den 
studerende selv”13 

Da professionerne, som almindeligt antaget, er præget af ”handlingstvang”, er anvendelse af 
viden afhængig af mulighederne for at reflektere før og/eller efter handlingen. 

Kernen i disse teorier og forskningsresultater om forholdet mellem teoretisk viden lært 
gennem formelle uddannelser er, at det er muligt gennem tilrettelæggelse af undervisning og 
læreprocesser at uddanne til en profession, men de peger også på vanskelighederne. 

Anvendt på vores undersøgelse lægger disse teorier op til at aftagerfeltets vurderinger, ses 
som udfordringer til reflektioner over uddannelsens forskellige elementer som teorifagene, 
færdighedsfagene, praktikken, evalueringer og eksamensformer mm. og ikke som enkle svar 
på hvad der skal ændres i uddannelsen. Ej heller kan der opstilles enkle svar på hvordan 
udfordringerne skal forstås og tackles. 

En kritisk analyse med afsæt i bl.a. Katrin Hjorts beskrivelser og 
analyser af udvikling i professionerne med fokus på professionalitet 
og modernitet.  
Med dette perspektiv kan vi inddrage bevægelser i forhold til magt- og autoritetsrelationer, 
samt statslige og politiske, herunder fagpolitiske forventninger til professionerne. 

                                                

11 Wahlgren m.fl., 2004, s 103 

12 Ibid. s 108 ff 

13 Ibid. s 113 
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Professionsteori. 

De 3 uddannelser vi beskæftiger os med, kaldes professionsuddannelser og de studerende kan 
kalde sig professionsbachelorer. Vi har derfor brug for at definere hvad en profession er og 
hvad der kendetegner professionerne pt. 

Vi trækker i denne sammenhæng på forskning udført af Lars Qvortrup, Katrin Hjort, Fibæk-
Laursen m.fl. 

Indledningsvis kan vi knytte an til det overordnede billede af det moderne samfund som Lars 
Qvortrup giver i ”Det lærende samfund”14, hvor han siger, at samfundet har gennemgået en 
udvikling fra ”tradition til hyperkompleksitet”.  

Håndteringen af kompleksitetspresset fører til stadige tilpasninger og strukturændringer, som 
dels kan opleves som en belastning, men også dels kan være vanskelige at forstå. Qvortrups 
pointe er at de praktiske tilpasninger og ændringer kræver en ny semantik, det vil sige en ny 
måde at beskrive og forstå dem på. 

Professionerne er altså præget af tilpasninger og strukturændringer, hvilket næppe kommer 
som nogen overraskelse, og vil også være præget af politiske valg. 

Semiprofessioner 

I forhold til de traditionelle og anerkendte professioner, som fx læger, dyrlæger, advokater, 
farmaceuter, præster og ingeniører betegnes sygeplejersker, lærere og pædagoger som 
semiprofessioner.   

Kendetegn ved en traditionel profession er, ud fra den sociologiske, funktionalistiske 
professionsforskning bl.a.: 

- en langvarig, teoretisk præget, videnskabelig og akademisk uddannelse  

- uddannelsen er en betingelse for at udøve erhvervet (monopol) 

- en betydelig frihed til selv at fastlægge normer for godt arbejde 

- de har en professionsetik, som forpligter til at bruge fagligheden til at hjælpe 

 

En semiprofession, som de mellemlange videregående uddannelser ofte kaldes, er ifølge 
professionsforskningen kendetegnet ved:  

- en mellemlang videregående uddannelse 
                                                
14 Qvortrup, 2001 
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- delvist svarende til de ”ægte” professioner 

- bygger ikke i så høj grad på videnskabelig viden, men på faglig tradition og praktisk 
præget kunnen15 

 

Forfatterne til bogen ”Professionalisering” 16spørger om det egentligt er værd at stræbe efter 
at blive en rigtig profession eller om bestræbelserne hellere skulle gå i andre retninger? 
Dermed sagt, at vi i vores undersøgelse ikke ser en entydig retning for uddannelserne og for 
professionerne, men ser vores undersøgelse, som et bidrag til at reflektere over disse 
sammenhænge.  

Yderligere professionalisering eller deprofessionalisering?  

Som ovenfor nævnt kan professionen forstås som et felt hvor mangfoldige interesser mødes, 
positionerer sig og også strides om definitionsmagten. Centrale agenter er politikerne, 
forvaltningerne, ledelserne på forskellige niveauer, lærere, sygeplejersker og pædagoger selv 
og brugerne. Vi undersøger alene lærere, sygeplejersker og pædagoger og lederne på 
institutionsniveau, men man må medtænke de øvrige agenter, for at kunne forstå feltet og for 
at kunne analysere nogle bagvedliggende tendenser frem. 

Laursen m.fl17. peger på en grundlæggende forskel, som går mellem hvorvidt udviklingen i 
havd kan kaldes moderniseringsproceesen, fører mod professionalisering eller mod 
deprofessionalisering. Professionaliseringen ser de i det forhold, at der stilles større krav om 
selvstændig handlekompetence, mens deprofessionaliseringen sker gennem mere ydre styring 
og kontrol og reducerer de professionelle til at være ”udførende tropper”.    

Den professionelle skal bl.a. selv kunne skabe sig overblik, deltage i udviklingsprocesser, 
påtage sig selv-ledelse osv., mens krav om dokumentation, afrapporteringer, evalueringer, 
akkredditeringer osv. tenderer mod deprofessionalisering. 

Nye relationer til brugerne og nye opgaver 

Stadig ifølge forfatterne til ovennævnte grundbog, er der sket ændringer i relationerne mellem 
de professionelle og brugerne i gennem de sidste 50-60 år. Ændringer som naturligvis må få 
betydning for hvilke kompetencer en professionel forventes at have for at kunne håndtere 
kravene. 

                                                

15Laursen et al, 2005 s 11, 27 

16 Ibid. 

17 Ibid. s 103 ff 
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Forfatterne peger på, at de professionelle i dag skal være ”den fortolkende medarbejder, der 
inden for de gældende værdier og rammer kan diskutere og forhandle med borgerne om, 
hvordan et problem skal løses.” i forhold til tidligere tiders ”regelfølgende embedsmand.”  

Forfatterne peger endvidere på, at det er et problem eller et dilemma, at der ikke er enighed 
om og gives plads til at medarbejderen kan være professionelt fortolkende i forhold til en 
problematiks udgangspunkt, krav og muligheder. Der er nemlig samtidige modsatrettede 
tendenser til mere detaljeret styring gennem fastsættelser af mål. Ydre fastsættelse af mål 
medfører mere opmærksomhed på at målene nås og flytter opmærksomheden fra de konkrete 
brugeres udvikling. 

Magt og autoritetsforholdet mellem professionelle og brugerne. 

Relationen til brugerne vedrører kernen i sygeplejerskernes, lærernes og pædagogernes 
arbejde.  

I den professionelle relation indgår fx dilemmaer i forhold til nærhed og distance, og mellem 
ubegrænsede behov og begrænsede ressourcer. 

Der er gennem moderniseringsprocesserne sket ændringer i relationerne. Undersøgelser viser, 
at offentligt ansatte peger på, at fx tidsrytmen har ændret sig, så der nu er mindre tid til den 
enkelte bruger.18 Dermed bliver det vanskeligere at leve op til det, de selv oplever som 
professionelle standarder. Og samtidig skal den enkelte selv prioritere mellem opgaverne og 
dermed påtage sig et ansvar for alligevel at udføre det gode arbejde. 

Der er endvidere sket ændringer i kravene til service. Klienterne stiller krav om en service, 
som de professionelle ikke klart kan afgrænse. Hvad har klienterne ret til at forvente og 
kræve. Det kan føre til, at der ydes mere for at undgå konflikter og klager. 

Magt- og autoritetsforholdet mellem fx lærer og elev/forældre er ændret og varigheden af 
relationen er ændret. 

Den enkelte varetager som specialist (vuggestue, børnehave, sfo, indskoling, udskoling, 
hospitalsophold osv.) opgaver som løses indenfor relativt kortvarige perioder og har kun 
ansvaret for dele af klientens interesser. 

Dette sker i en sammenhæng, hvor de til gengæld skal fungere sammen med andre 
professionelle og være som et tandhjul i en stor maskine. Specialiseringen og det 
modsatrettede krav om en samlet indsats bringer dette på banen. Dette kan også siges at 
indebære en vis anonymisering og depersonalisering af klienterne. 

                                                
18 Hjort, Katrin 2001,2004, 2005, 2008 
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Disse elementer kan ses som en følge af decentralisering/centraliseringen, markedsgørelsen 
og brugerorienteringen/individualiseringen. 

Den responsive stats idealer. 

Idealet i den responsive stat er den ligeværdig relation mellem professionel og bruger. Ikke 
”vi alene vide” eller ”krævementalitet”, men et møde mellem ligeværdige parter, hvor den 
professionelle bidrager med sin faglige viden og brugernes bidrager med viden om sig selv og 
med egen indsats. Dette er målet i den aktuelle idealforestilling og der kan naturligvis være et 
stykke vej til at denne forståelse/ideal også bliver almindelig praksis. Spørgsmålet er 
endvidere, om det er et realistisk og bæredygtigt i det aktuelle samfund med store kulturelle 
og økonomiske forskelle og dermed adgang til at varetage egne interesser. Og spørgsmålet er 
om det ligeværdige møde for tiden gøres mere lig med markedets køber og sælger end med 
demokratiets autonome, selvbestemmende mennesker.19   

Historisk udvikling fra ekspert til coach. 

Frem til midt i 70`erne blev de professionelle betragtet som eksperter, der vidste hvad man 
skulle gøre, mens mennesker i dag er subjekter for deres egen læring og sundhed og de 
professionelle er vejledere. 

Særligt i forhold til sygeplejen peger forskningen på20 at området har gennemgået en 
modernisering som har lagt øget vægt på produktivitet, effektivitet og økonomi, hvorved 
relationerne ofte har fået lavere prioritet. 

Dette gør sig også gældende for lærere og pædagoger, som også oplever større fokus på mål, 
dokumentation osv. Dette risikerer at tage tid og opmærksomhed fra børnene/eleverne, som 
der også ofte gives udtryk for af udøverne. 

Markedsgørelsen.21 

Den økonomiske rationale går bl.a. ud på at gøre relationerne i det offentlig mere 
markedslignende.   

Dette slår igennem som en tendens til at brugerne (forældre, pårørende m.fl.) oplever 
institution, skole og hospital som en serviceydelse, de frit kan vælge eller fravælge. Klienten 
er blevet forbruger eller kunde og vælger selv suverænt, hvilke behov man har og hvordan 
man ønsker dem løst. Sygeplejersker, lærere og pædagoger leverer ifølge denne tankegang 
service og tilbud som klienterne kan tage/købe eller takke nej til.  
                                                

19 Ibid. 

20 Laursen et al, 2005 

21 Hjort, Katrin, 2001, 2004, 2005, 2008 
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Samlet er der altså tale om en profession som gennemgår store ændringer i disse årtier. 
Ændringer som naturligivs har betydning for såvel grunduddannelser som efter- og 
videreuddannelser samt for relationen mellem uddannelse og profession.   

Objektivering gennem analyse. 
Et væsentligt aspekt af selve analysearbejdet er at forholde sig til dette på to planer. Dels i 
forhold til det fremkomne produkt – opus operatum, qua undersøgelsesmaterialets data, og 
dels i forhold til de processer, hvorom refleksive spørgsmål opstår; hvorfor noget er og 
hvordan dette fremkommer – opus operandi.22 Qua ”Ny dansk kvalifikationsramme” og 
Bolognaprocesserne eksisterer der en forforståelse, hvorom uddannelser styres og udvikles. 
Umiddelbart rummer denne forforståelse aspekter af en rationel forståelse af, hvordan 
uddannelse og viden konstrueres og udmøntes. Denne rationelle forståelse virker gennem en 
uddannelsespolitisk nedsivning, der i sidste instans tænkes indlejret i institutionernes praksis 
og agenternes handlinger. Indførsel af forskellige uddannelsesteknologier – følger i halen på 
denne tankegang.  

Et af spørgsmålene, vi med vores analyse må stille os selv, er derfor, om det nu også forholder 
sådan, som den rationelle tankegang foreskriver, eller om er der andre aspekter på færde i det 
felt, hvor uddannelsens udmøntes, hvis vi betragter forholdet mellem de forskellige sociale 
praksisser, der er i såvel uddannelse som profession.  

Grundlæggende er ny dansk kvalifikationsramme et taksonomisystem for 
uddannelsespositioner i det samlede uddannelsessystem. Denne implicerer en række 
dilemmaer for, hvorom viden, færdigheder og kompetence anskues undervejs i uddannelse og 
efter endt uddannelse i de sociale praksisser, de udvikles i. Disse dilemmaer vil blive 
anskueliggjort gennem vores teoretiske model for analyse, hvortil de 4 ovenstående positioner 
netop illustrerer forskelle afhængig af valg af position og optik.  

 

Ny dansk kvalifikationsramme – en udmøntning qua Bologna 
processen. 
Interessen for professionsuddannelserne er ikke opstået ud af ingenting, men skal ses i lyset 
af, at professionsuddannelserne i forbindelse med akkreditering, er blevet bedt om at arbejde 
med kvalitetssikring af uddannelserne, som egen ageren og social praksis, og herunder for 
afklaring og forståelse af aftagerfeltets orienteringer og betragtninger på uddannelserne. 
Dernæst relaterer professionsuddannelserne sig direkte til de politiske bestræbelser og 
intentioner for området både nationalt gennem Ny dansk kvalifikationsramme med 
orienteringer til de respektive studieordninger og overordnet gennem den Europæiske Union 
                                                
22  Pierre Bourdieu. Viden om viden og refleksivitet. Hans Reitzels Forlag 2005. P 143. 
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qua Bologna processerne. Uddannelsesfeltet orienterer sig mod harmoniseringer og 
implementeringer ud fra bl.a. det uddannelsespolitiske felt.   

Feltbegrebet kan bidrage til at anskue de respektive strukturer og indre vurderingskriterier, 
som karakteriserer de enkelte felter og arenaer – hvor indenfor de sociale spil og praksisser 
kommer til udtryk. Når vi forholder os til det uddannelsespolitiske felts udmøntninger i 
nationale kvalifikationsrammer for uddannelsessystemet – så indeholder det dels de 
bestræbelser, som foregår på området – og dels den forståelse af såvel viden, færdigheder og 
kompetencer, som dominerer feltet og karakteriser de særlige videns former, der er i spil på 
det specifikke niveau. 

Følgende politiske orienteringer er sat i spil omkring professionsuddannelserne. Qua Bologna 
processen anno 1999 og iværksættelse af kvalifikationsramme for videregående uddannelser 
af 2003 og den seneste opfølgning af Ny dansk kvalifikationsramme af 2008 udgør disse tiltag 
et politisk ønske om gennemskuelighed, harmonisering og anerkendelse for uddannelser i EU 
regi. Ny dansk kvalifikationsramme udgør en præcisering af eksempelvis de mellemlange 
videregående professionsuddannelsers læringsudbytte inden for viden, færdigheder og 
kompetence. Samlet set udgør Ny dansk kvalifikationsramme en hierarkisering af 
uddannelserne i det danske uddannelsessystem med angivelse af, hvilket niveau 
uddannelserne optræder i hierarkiet. 

Bologna processen igangsatte en harmonisering af uddannelserne inden for den Europæiske 
Union – processen strækker sig fra 1999 -2010 og arbejder med følgende mål: 

19. juni 1999. 

Let læselige og sammenlignelige eksaminer. 

Videregående uddannelse på 2 niveauer – Bachelor og Master niveau. 

Meritsystem og godskrivning af typen ECTS 

Mobilitet for studerende, lærere og forskere 

Samarbejde om kvalitetssikring. 

Europæisk dimension i videregående uddannelse. 

21. maj 2001 – tilføjelser til mål: 

Livslang uddannelse som et væsentligt aspekt af de europæiske højere 
uddannelser for at styrke konkurrence evnen. 

Inddragelse af institutioner og studerende i processen for at skabe et europæisk 
område for videregående uddannelse. 
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Styrkelse af de europæiske højere uddannelsers tiltrækningskraft blandt de 
studerende i Europa og studerende fra andre verdensdele. 

20.maj 2005 prioriteringer af ønskelige fremskridt frem mod 2007. 

Implementering af standarder og retningslinjer for kvalitetssikring. 

Implementering af nationale kvalifikationsnøgler. 

Udstedelse af og anerkendelse af joint degrees bl.a. på Ph.d. – niveau. 

Indførsel af fleksibilitet i uddannelserne, bl.a. procedurer for anerkendelse af 
realkompetence. 

Som vi har markeret ovenfor, relaterer dette aftagerprojekt sig til bl.a. ovenstående forhold, 
specielt skal nævnes de 3 uddannelsers orienteringer i forhold til Ny dansk 
kvalifikationsramme og til de forhold, der heri optræder vedrørende en præcisering af 
læringsudbyttet i disse uddannelsers regi. Dette aspekt kan ses i sammenhæng med et politisk 
ønske om løbende at kvalitetssikre uddannelserne. For at indkredse de mere specifikke 
udmøntninger af Bologna processen er der her nedenfor anskueliggjort, den systematik som 
ny dansk kvalifikationsramme er konstrueret ud fra 

Den anvendte systematik for at indkredse niveaubeskrivelser skitseres således:23 

Viden Typer og kompleksitet: 

Er der tale om viden om teori eller praksis? Er der tale om viden 
indenfor et fag, et fagområde eller et erhverv? Hvor kompleks er denne 
viden?  

Forståelse: 

I hvor stort omfang kan man sætte sin viden i sammenhæng? 

Færdigheder Typer: 

Er der tale om kognitive, praktiske, kreative eller kommunikative 
færdigheder? 

Opgaveløsning: 

Hvor komplekse er de opgaver, som kan håndteres på niveauet med 
hensyn til at vurdere og udvælge viden? 

                                                
23 UVM – Dansk kvalifikationsramme 2008 
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Kommunikation: 

Hvilke målgrupper kan der kommunikeres til, med hvor stor 
kompleksitet og med hvilke virkemidler?  

Kompetencer Handlingsrummet: 

I hvilke type af arbejds- eller studiemæssige sammenhænge kan viden 
og færdigheder bringes i spil? Med hvilken grad af uforudsigelighed og 
foranderlighed? 

Samarbejde og ansvar: 

I hvor høj grad kan man tage ansvaret for sit eget og andres arbejde? 
Hvor komplekse samarbejdssituationer kan man indgå i? 

Læring: 

I hvor høj grad kan man tage ansvar for sin egen læring og 
kompetenceudvikling? 

 

Ny Dansk kvalifikationsramme målsætter og præciserer følgende omkring de videregående 
mellemlange uddannelser – her indenfor professionen – bacheloruddannelserne. I denne 
systematik og niveaubeskrivelse befinder dette uddannelsesområde sig på niveau 6 ud af 8 
mulige niveauer. De følgende niveauer er kandidatniveau og Ph.d. niveau. Nedenstående 
målområder for bachelorprofessionsuddannelsen ser ud som følgende:   

Viden Skal have viden om teori, metode og praksis indenfor en profession 
eller et eller flere fagområder. 

Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis. 

 Færdigheder Skal kunne anvende et eller flere fagområders metoder og redskaber 
samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse 
indenfor fagområdet /-erne eller professionen. 

Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt 
begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. 

Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til 
fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere eller brugere. 

Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i 
studie- eller arbejdssammenhænge. 

Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med 
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en professionel tilgang. 

Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i 
forskellige læringsmiljøer. 

 

På baggrund af ovenstående forhold operer projektet med nedenstående problemformulering. 
Denne søges operationaliseret i en række forskningsspørgsmål, som efterfølgende udmøntes i 
en metodisk konstruktion for det videre empiriske undersøgelsesarbejde. Ny dansk 
kvalifikationsramme har været udgangspunkt for spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen. 

Undersøgelsens problemformulering. 

"Hvordan vurderer ledere og kolleger de nyuddannede 
professionsudøveres kompetencer i forhold til de udfordringer og behov, 
som efter deres opfattelse gør sig gældende i professionen?" 

Forskningsspørgsmål. 
Hvilken viden har vi brug for? Hvilken viden efterspørges? Det kunne fx være de 
nyuddannede professionsudøveres: 

Hvordan karakteriseres den nyuddannedes kompetencer til at samarbejde med 
ledelse – kollegaer? 

I hvor stor udstrækning orienterer den nyuddannede sig i forhold til at indgå i 
udvikling af faget i en institutionel og organisatorisk sammenhæng? 

Hvordan vurderer kolleger og ledelse den nyuddannedes faglighed? 

 Hvordan vurderer kolleger og ledelse den nyuddannedes praktiske færdigheder?  

Definition af centrale begreber. 
Nedenstående er projektets definition af kompetence. Afsættet for definitionen og den 
efterfølgende metodiske operationalisering tages med udgangspunkt i den anvendte forståelse 
og definition, som kommer til udtryk i Ny Dansk kvalifikationsramme med specifikt fokus på 
professionsbachelor niveau. Kompetencebegrebet er knyttet til handlingsrummet, til 
samarbejde og ansvar, samt læring. Den overordnede knytning til handlingsrummet afdækker 
en indkredsning af de særlige karakteristika, der kommer til udtryk på pågældende niveau. 
Det nedenstående er de konkrete mål bestræbelser for området.   

Kompetence knyttet til: 

Handlingsrummet:  
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I hvilke type af arbejds- eller studiemæssige sammenhænge kan viden og 
færdigheder bringes i spil? Med hvilken grad af uforudsigelighed og 
foranderlighed? 

Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- 
eller arbejdssammenhænge. 

Samarbejde og ansvar: 

I hvor høj grad kan man tage ansvaret for sit eget og andres arbejde? Hvor komplekse 
samarbejdssituationer kan man indgå i? 

Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en 
professionel tilgang. 

Læring: 

I hvor høj grad kan man tage ansvar for sin egen læring og kompetenceudvikling? 

Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i 
forskellige læringsmiljøer. 

Hvad forstår vi ved en nyuddannet?  

Vores kriterium for ’nyuddannede’ går fra 0 måneders arbejdserfaring til maksimum 24 
måneders arbejdserfaring. Det kan selvfølgelig diskuteres, om vi skulle have fravalgt 
nyuddannede med 0 – 3 måneders erfaring, da de kan være påvirket af ’praksischok’ og 
’opstartproblemer’ (Asmussen 2007-2008:30, Alheit 2000:285, Andersen 2008, Rørbæk 
2008). Dette pragmatiske valg mener vi tilgodeser en periode, hvor de nyuddannede er ved at 
’finde sig tilrette’/har fundet sig tilrette med professionen. 

Afgrænsning af genstandsfelt. 

I undersøgelsen opererer vi således med et genstandsfelt, hvor de nyuddannedes kompetencer 
ekspliciteret i professionsudøvelsen, vurderes ud fra 2 forskelligartede positioner. Fokus for 
undersøgelsen er som nævnt ovenfor, at få afdækket den professionsfaglige ledelses og 
kollegas vurderinger af den nyuddannedes kompetencer i mødet med professionens 
udfordringer og krav. Den nyuddannede professionsudøver afgrænses som nævnt ved, at vi i 
undersøgelsen sætter specifikt fokus på professionsudøvere uddannet indenfor de sidste 2 år.  

Genstandsfeltet afgrænses yderligere ved at koncentrere sig om offentligt ansatte i regionens 
17 kommuner, hvor den professionsfaglige ledelse og et procentvist udsnit af kolleger er 
genstandsfeltets ramme.  
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For lærerområdet koncentreres undersøgelsen om de 17 kommuners folkeskoler, hvor hver 
folkeskole, dvs. alle folkeskoler i region Sjælland, er informanter på henholdsvis et ledelses 
og et kollega niveau. 

For pædagogområdet koncentreres undersøgelsen om de 17 kommuners pædagogiske 
institutioner og dækker almenpædagogiske, socialpædagogiske og specialpædagogiske 
institutioner. Hver eneste institution i de respektive 17 kommuner, er informant på såvel et 
ledelses som kolleganiveau.  

For sygeplejeområdet koncentreres undersøgelsen omkring regionens hospitalsstruktur med 
fokus på det somatiske og psykiatriske område, idet hovedparten af alle nyuddannede 
sygeplejersker primært har deres første egentlige ansættelse i dette regi. En afdelingsleder og 
en sygeplejerske på de respektive hospitalers afdelinger i regionen vil være informanter for 
dette undersøgelsesområde.  

De statistiske ”bevægelser” inden for de 3 professionsområders. 
Undersøgelsens genstandsfelt er koncentreret specifikt ud fra statistiske data for de 
nyuddannedes primære ansættelsesområder, samt ud fra betragtninger omkring 
aftagervurderingens professionelle afsæt gennem egne uddannelsesrelevante 
uddannelseskvalifikationer.  

FTF'ernes mobilitet på arbejdsmarkedet 
I sommeren 2007 undersøgte FTF mobiliteten på arbejdsmarkedet for sygeplejersker, 
pædagoger og folkeskolelærere. Den offentlige sektor manglede kvalificeret arbejdskraft, en 
mangel der strækker sig ind i fremtiden. Manglen på kvalificeret arbejdskraft beskrives som 
en af de største udfordringer for den offentlige sektor. 

Derfor er det vigtigt at fastholde og udvikle medarbejdere og ledere i den offentlige sektor 
inden for det fagområde, som deres uddannelse er rettet imod. Det er også væsentligt at sikre, 
at helt nyuddannede bliver beskæftiget inden for det relevante fagområde, hvor der er mangel 
på arbejdskraft.  

Undersøgelsen havde til hensigt at afdække hvor stor en andel af sygeplejersker, 
folkeskolelærere og pædagoger, der forlader deres fagområde, og hvor mange helt 
nyuddannede der ikke bliver beskæftiget i de fagområder, som deres uddannelse er rettet 
imod?  

Mobiliteten på arbejdsmarkedet for de 3 faggrupper undersøges ved at opgøre 
arbejdsmarkeds- og branchetilknytningen for forskellige årgange af dimittender i årene efter 
uddannelsens afslutning. Det er dimittendårgange fra 1973, 1983 samt 1993 til 2003. Ved at 
følge disse opgørelser er det muligt at opgøre, hvor stor en andel, der: 
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Bliver beskæftiget inden for de brancher, som pågældende uddannelse er rettet 
imod 

Bliver beskæftiget i beslægtede brancher 

Arbejder i helt andre brancher 

Bliver genuddannet 

Er ledige eller uden for arbejdsstyrken (FTF’ernes mobilitet på arbejdsmarkedet 
s.6) 

I undersøgelsen er fokus at afdække, hvor mange og hvor længe sygeplejerskerne er 
beskæftiget inden for hospitalsvæsenet og det kommunale sundhedsområde. Og tilsvarende 
for folkeskolelærere og pædagoger - hvor mange forbliver i beskæftigelse inden for hhv. 
folkeskolen og dag- og døgninstitutionsområdet.  

En del af de personer, der forlader deres primære fagområde, får - som led i deres karriere og 
faglig udvikling - beskæftigelse inden for beslægtede fagområder, hvor de stadig benytter 
deres faglige kompetencer. Uanset baggrunden for søgningen væk fra kerneområdet ændrer 
det ikke ved, at der sker et fald i den arbejdskraft, der er til rådighed på kerneområderne i den 
offentlige sektor.  

 

Andel dimittender beskæftiget indenfor faget 
1 år efter studiets afslutning fordelt på 
faggrupper og dimittendårgange 

                    Dimittendårgang 

1994                   1997                      2003 

Faggrupper 

Sygeplejersker 

Folkeskolelærer 

Pædagoger 

       --           antal dimittender          -- 

91                         90                         87 

78                         84                         87 

79                         87                         80 

 

Side 1994 er andelen af sygeplejersker, der er beskæftiget indenfor faget faldende 1 år efter 
uddannelsens afslutning. 

Siden 1997 er der et fald blandt pædagoger, mens der for folkeskolelærer er en stigning. En 
stigning der antagelig kan hænge sammen med en forbedret beskæftigelsessituation for 
nyuddannede folkeskolelærere. 
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Arbejdsmarkeds- og branchetilhørsforhold 
Opgørelser her finder sted årligt i november måned, og det er tilknytningen til 
arbejdsmarkedet og branchen, der måler mobilitet for de enkelte dimittender i årgange 

Arbejdsmarkedstilknytningen er opdelt i 4 grupper: 

Beskæftigede 

Ledige inkl. Aktiverede 

Personer udenfor arbejdsstyrken 

Genuddannede (s.7) 

De beskæftigede er opdelt på brancher. Der er her tale om tre branchegrupper 

Primære brancher – kerneydelser indenfor faget 

Beslægtede brancher 

Andre brancher – uden indhold af fagområder 

Sygeplejersker 

Et år efter. Dimittendårgang 2003: primære brancher 87 % i beskæftigelse, heraf 80 % på 
hospitaler og 7 % i primærsektoren. 2 % i beslægtede brancher og 5 % i andre brancher. 

Andel af sygeplejersker beskæftiget inden for faget 1 år efter dimission. Årgang 1983-2003. 
Her er det primært inden for hospitalssektoren, at beskæftigelsesandelen for de helt 
nyuddannede har været faldende (se s. 10). I PSU næsten konstant på 7 %. 

Tidseffekt: 

Andelen af sygeplejersker, der arbejder inden for faget bliver mindre i årene efter 
uddannelsens afslutning. For årgang 1994 arbejder 77 % indenfor faget 10 år efter 
dimissionen.  

Andel sygeplejersker beskæftiget inden for faget fordelt efter antal år efter dimittend 
tidspunktet og dimittendårgang. Årgang 1983 – 2003 i procent. 

      Tid      

 År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1983 94 90 89 87 84     79 



                                                            Aftagerprojekt for professionsuddannelserne – UCSJ     

 

35 

 1993 92 90 89 88 87     78 

 1994 91 90 89 87 84 83 82 80 77 77 

 1995 92 92 90 86 87 84 81 80 78  

 1996 91 90 88 87 84 82 79 76   

 1997 90 88 85 83 82 80 77    

 1998 89 87 84 82 79 78     

 1999 88 85 85 82 80      

 2000 87 87 82 82       

 2001 87 83 82        

 2002 85 83         

 2003 87          

 

Bevægelsen væk fra faget i årene efter studieafslutninger finder udelukkende sted indenfor 
hospitalsområdet, mens der er en stigning indenfor PSU  

Andel sygeplejersker beskæftiget i hospitals- og kommunal sundhed fordelt efter antal år efter 
dimittendårgang. Årgang 1993 – 2003 i procent. 

  Hospital    Kommunal sundhed  

         

 1 år 4 år 7 år 10 år 1 år 4 år 7 år 10 år 

1983 85 73  58 9 13  21 

1993 83 75  60 9 13  17 

1994 84 73 65 57 8 14 17 21 

1995 86 74 66  6 12 15  

1996 84 75 64  7 11 15  

1997 83 73 65  7 10 12  
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1998 82 71   7 10   

1999 81 71   7 11   

2000 80 73   7 9   

2001 81    6    

2002 80    5    

2003 80    7    

 

Hvor går de hen? 

1 år efter dimittendtidspunkt er 3 % beskæftiget i andre brancher (årgang 1994). 10 år efter er 
andelen steget til 9 % 

En lille og næsten konstant andel 2 Æ 3 % er beskæftiget indenfor beslægtede fagområder. En 
del tager nye uddannelser f.eks. er der for årgang 1983 10 % i andre brancher. 6 % har taget 
en ny uddannelse og 6 % arbejder i beslægtede fag. 4 % er udenfor arbejdsstyrken og 5 % er 
uoplyst. 

Pædagoger 

Sådan ser det ud et år efter med dimittendårgang 2003: 80 % er beskæftiget indenfor dag- og 
døgninstitutioner for børn og unge og handicappede samt børnehaveklasser. 53 % arbejder på 
daginstitutionsområdet. 6 % børnehaveklasser og 21 % på døgninstitutioner for børn og unge 
og handicappede voksne. 

6 % i beslægtede fag (ældrepleje og revalidering). 5 % i helt andre brancher. 4 % er ledige. 4 
% udenfor arbejdsstyrken. Andelen af pædagoger beskæftiget indenfor faget 1 år efter har 
været næsten konstant fra 1983 – 1997. Siden 1997 har beskæftigelsen været faldende. 

Tids effekt: 

Andelen der arbejder inden for pædagog faget bliver mindre i årene efter uddannelsens 
afslutning.  

Andel pædagoger beskæftiget inden for faget fordelt efter antal år efter dimittend tidspunktet 
og dimittendårgang. Årgang 1983 – 2003 i procent. 

      Tid      

 År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 1983 79 80 81 82 77     71 

 1993 78 79 77 81 81    71 71 

 1994 79 80 83 83 82 80 78 76 73 70 

 1995           

 1996 86 87 85 84 84 79 77 75   

 1997 87 85 84 82 79 76 74    

 1998 86 85 84 81 77 75     

 1999 85 84 81 79 77      

 2000 85 83 80 78       

 2001 82 80 78        

 2002 81 79         

 2003 8o          

Årgang 1995 er udeladt pga. omlægning af pædagoguddannelsen – kun 87 dimitterede. 

Andel pædagoger beskæftiget inden for dagtilbud til børn og unge, døgninstitution samt 
børnehaveklasse mm. Fordelt efter antal år efter dimittendårgang. Årgang 1993 – 2003 i 
procent. 

 

 Dagtilbud til børn og 
unge 

  Døgninstu-
tion 

  

         

 1 år 4 år 7 år 10 år 1 år 4 år 7 år 10 år 

1983 58 58  52 19 20  14 

1993 56 58  48 17 17  16 

1994 57 61 55 48 17 16 16 15 

1995         
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1996 58 57 51  23 21 19  

1997 62 56 50  20 20 17  

1998 60 55   20 19   

1999 60 53   20 18   

2000 58 51   21 20   

2001 56    20    

2002 54    21    

2003 53    21    

 

 

 

 Børnehave- 

Klasse 

mm.  

    

1 år 4 år 7 år 10 år 

3 5  5 

5 6  7 

6 5 7 8 

    

5 5 7  

5 6 7  

6 7   

6 7   

6 7   
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6    

6    

6    

 

Hvor går de hen? 

8 % er i andre brancher. 2 % tager en ny uddannelse. 

Folkeskolelærere. 

Et år efter. Dimittendårgang 2003: Primære brancher 87 % i beskæftigelse inden for 
folkeskolens og frie grundskoler og 7 % inden for øvrige almen undervisning. 3 % i 
beslægtede fag og 4 % i helt andre brancher. 2 % ledige, 2 % udenfor arbejdsstyrken og 2 % 
uoplyst. 

Andelen af nyuddannede folkeskolelærere beskæftiget inden for folkeskolen og frie skoler er 
steget set over dimittendårgangene 1983 – 2003. Der ses en stigning på 15 % point over de 20 
år – begrundelsen for denne stigning kan antagelig findes i efterspørgselseffekten (se rapport 
s. 19). 

Tidseffekten: 

Antal folkeskolelærere, der er beskæftiget inden for faget fordelt efter antal år efter dimittend 
tidspunktet og dimittendårgang. Årgang 1983 – 2003 i procent. 

      Tid      

 År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1983 73 75 74 75 75     65 

 1993 69 73 73 74 75     75 

 1994 78 77 76 77 76 76 75 76 76 75 

 1995 78 78 80 78 77 76 75 75 74  

 1996 81 82 81 80 79 78 78 76   

 1997 84 83 81 80 79 78 77    

 1998 85 83 82 81 81 79     
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 1999 83 84 82 82 81      

 2000 85 85 85 83       

 2001 86 86 84        

 2002 88 88         

 2003 87          

 

Andel folkeskolelærere beskæftiget indenfor folkeskolen og øvrige almene skoler m.m. 
fordelt efter antal år efter dimittend årgang. Årgang 1993 – 2003 i procent. 

  Folkeskolen   Øvrige almene skoler Mm 

         

 1 år 4 år 7 år 10 år 1 år 4 år 7 år 10 år 

1983 63 65  56 10 10  10 

1993 57 63  64 13 12  11 

1994 67 69 66 65 11 9 9 11 

1995 68 68 64  10 10 10  

1996 70 69 67  10 11 11  

1997 75 71 67  10 9 10  

1998 77 72   8 9   

1999 74 73   9 9   

2000 77 74   9 9   

2001 78    7    

2002 80    8    

2003 80    7    
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24 

Hvor går de hen 

De få der ikke bliver i faget tager en ny uddannelse – 10 år efter er der tale om 4 %. 

Ovenstående statistik har dannet baggrundsmateriale for dels en præcisering af de 
nyuddannedes ansættelsessøgning og dels, hvorledes de enkelte professioners mobilitet 
kommer til udtryk. Alt i alt forhold der danner grundlag for uddannelsernes orienteringer for 
fremtiden gennem sikring af kvalificeret professionsudøvere til Regionen. 

Den konkrete undersøgelseskonstruktion og overvejelser i relation til ovenstående følger 
neden for. 

 

2. del: Spørgeskemaundersøgelsen  

Undersøgelsesmetodiske overvejelser som afsæt for kvantitativ 
undersøgelse. 

Aftagerprojektet tager udgangspunkt i en metodisk kombinationsdesign, hvor vi kombinerer 
kvantitative og kvalitative undersøgelsestilgange. Den kvantitative tilgang skal sikre – at vi 
får en bred og generel beskrivelse af feltet, vi undersøger – mens den kvalitative tilgang skal 
sikre, at vi får en dybdegående forståelse, af dels resultaterne fra den kvantitative 
undersøgelse, og dels et indblik i respondenterne bagvedliggende overvejelser over 
problemfeltets problematikker. Mere om den kvalitative undersøgelse følger senere. 

Grundlæggende ønsker vi ved vores undersøgelse at frembringe ny viden indenfor aftagernes 
vurdering af de nyuddannedes kompetencer. Vi sætter specifikt fokus på udvalgte områder – 
som qua studieordning og forslag til Ny dansk kvalifikationsramme er centrale for de 3 
uddannelsesområder på et mellemlangt videregående niveau. 

For at indkredse de respektive professionsfaglige kompetencer har vi som nævnt nærlæst 
uddannelsernes studieordninger, inddraget Undervisningsministeriets afsæt for Ny dansk 
kvalifikationsramme for professionsuddannelser og andet relevant materiale. Disse tilsammen 
har udmøntet sig i følgende kategorier. 

De overordnede spørgekategorier koncentrerer sig omkring følgende:  

                                                

24 Kilde: FTF’ ernes mobilitet på arbejdsmarkedet. Juni 2007 
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Den nyuddannedes teoretisk faglige viden og indsigt 

Den nyuddannedes færdigheder. 

Den nyuddannedes selvstændige handlen og refleksion. 

Den nyuddannedes samarbejde og kommunikationskompetence. 

Den nyuddannedes relationskompetence 

Den nyuddannedes innovation og udviklingskompetence. 

Den nyuddannedes ledelseskompetence. 

De ovenstående spørgekategorier operationaliseres i relation til de 3 professionsområder 
gennem generelle som specifikke spørgsmål via 3 elektroniske spørgeskemaer. De 
ovenstående spørgekategorier er centrale nominelle værdier, der er konstrueret ud fra 
studieordninger og Ny dansk kvalifikationsramme, hvilket er eksemplificeret i det 
ovenstående – dels som generelle retningslinjer og dels specifikt for 
professionsbachelorområdet. Disse nominelle værdier operationaliserer vi gennem 
professionsspecifikke spørgsmål, der åbner kategorierne i forhold til det særegne 
professionsområdes arbejdsfelt.  

I relation til de specifikke professionsspørgsmål bliver respondenterne bedt om en vægtning 
af hvorvidt de nyuddannede lever op til deres forventninger indenfor 5 svarmulighederne i 
spændfeltet mellem ”I høj grad” -------- til ”ved ikke”. Vi har valgt, at operere med samme 
svarmuligheder inden for samtlige spørgsmål i og med, at det i et senere analysearbejde kan 
forenkle vores analyse og tolkninger gennem eksempelvis krydsning af data fra forskellige 
spørgeområder. Vi har ligeledes lavet en række baggrundsvariabler med henblik på at kunne 
analysere, hvorvidt der eksempelvis er forskelle mellem kollegers og ledelsens vurderingen af 
nyuddannede. 

Nedenstående er et eksempel på – hvordan vi i spørgeskemaet arbejder med forholdet mellem 
det nominelle og det operationelle niveau i undersøgelsen. 

”Her vil vi bede om din vurdering af de nyuddannede læreres selvstændige handlen og 
refleksion. I hvor høj grad lever de nyuddannede lærere op til dine forventninger om at: 

 I meget høj grad I høj grad I rimelig 
grad 

I mindre 
grad 

ved ikke 

Håndtere komplekse 
og uforudsigelige 
situationer? 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 
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 I meget høj grad I høj grad I rimelig 
grad 

I mindre 
grad 

ved ikke 

Indgå selvstændigt i 
fagligt samarbejde? 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 

Indgå selvstændigt i 
tværfagligt 
samarbejde? 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 

Identificere egne 
læringsbehov? 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 

Opstille 
handleforslag til 
løsning af egne 
læringsbehov? 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 

Identificere, 
italesætte 
didaktiske/pædagog
iske 
problemstillinger? 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 

Identificere egne 
læringsbehov i 
forhold til 
didaktiske/pædagog
iske 
problemstillinger? 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 

Opstille 
handleforslag til 
løsning af 
didaktiske/pædagog
iske 
problemstillinger? 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 

Hvor vigtig er 
selvstændig handlen 

(1) � (2) � (3) � (4) � (5) � 
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 I meget høj grad I høj grad I rimelig 
grad 

I mindre 
grad 

ved ikke 

og refleksion i 
lærerarbejdet? 

 

De specifikke forskelle i relation til konstruktion af spørgeskema opstår i relation til de 
professions rettede forskelle, der udmøntes i forhold til den specifikke praksis for 
henholdsvis, pleje, omsorg, opdragelse og undervisning. Her ovenfor er der givet et eksempel 
i relation til lærerområdet. 

Konstruktion af baggrundsvariabel, spørgekategori og svarvariabel. 
Vores spørgeskema opererer som nævnt grundlæggende med samme svarvariabler. Dette har 
vi konstrueret ud fra den betragtning, at vi ad denne vej kunne skabe sammenligninger 
mellem de forskellige professioner og i forhold til, hvis undersøgelsens svarprocent muliggør, 
at vi med respekt for disse kan sammenligne forskellige statistiske krydstabeller og 
derigennem udsige specifikke karakteristika. Vi har i undersøgelsen indlejret en række 
baggrundsvariabler, der relaterer sig til stilling, køn, årrække i professionen, kendskab til antal 
nyuddannede m.m. Dette vil vi kunne bringe i spil såfremt data udgør en tilstrækkelig 
svarprocent i relation til udarbejdelse af relevante krydstabuleringer, og da vi som nævnt har 
valgt at sende ud til alle, benytter vi et spørgsmål i begyndelsen af spørgeskemaet til at sortere 
dem fra, som ikke har noget arbejdsmæssigt kendskab til nyuddannede. 

Validitet. 
Undersøgelsens validitet søges gennem at skabe en sammenhæng mellem nominelle og 
operationelle definitioner af på forhånd udvalgte undersøgelsesområder. Vores konstruktion 
er centreret omkring observerbare fænomener i arbejdsfeltet for, hvordan den nyuddannede 
agerer, udtrykker og orienterer sig i forhold til de fænomener, vi ønsker at undersøge. 

Som det er præciseret i relation til definition af centrale begreber, sætter vi den definition i 
spil, som Ny dansk kvalifikationsramme er konstrueret omkring. Heri ligger der en forståelse 
for viden, færdigheder og kompetencer, som vi anvender og afprøver i forhold til udmøntning 
af operationaliserede spørgsmål. De overordnede spørgekategorier er konkrete ekspliciterede 
begreber, der indrammes i denne diskurs orientering. Nedenfor illustrerer modellen, hvordan 
vi konstruerer og tænker forholdet mellem konkret spørgeniveau og centrale definitioner.  
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Intern gyldighed. 

25 

Oven for har vi givet et eksempel på forholdet mellem disses indre sammenhænge 
ekspliciteret ved en illustration af området: De nyuddannede læreres selvstændige handlen og 
refleksion. I hvor høj grad lever de nyuddannede lærere op til dine forventninger. 

Ekstern gyldighed. 

Vi har i vores spørgekonstruktion taget højde for at afprøve den eksterne gyldighed helt 
konkret i forhold til, hvordan respondenterne vurderer vigtigheden af hovedkategorien i 
forhold til professionsudøvelsen. Dette kommer konkret til udtryk gennem vores 
formuleringer udmøntet i forhold til hver hovedkategori illustreret gennem følgende 
spørgsmål: Hvor vigtig er selvstændig handlen og refleksion i lærerarbejdet? 

Ligeledes har vi bestræbt os på at formulere professionsrelevante spørgsmål, som der såvel i 
uddannelse som i professionens arbejdsfelt bringes i spil. Eksempler på disse forhold er 
konkrete handlingsorienterede tiltag for bl.a. evaluering og dokumentation, udmøntning af 
praktiske færdigheder, samarbejde konkret i forhold til kollega/ledelse etc.. Grundlæggende 
faktorer der bringes i spil qua den nyuddannedes handlinger og orienteringer i professionens 
arbejdsfelt. Herved har vi søgt, at tilnærme og forankre undersøgelsen i den empiriske 
virkelighed i professionernes udøvelsesfelt. 

Det næste afgørende spørgsmål vedrørende ekstern gyldighed er, hvorvidt undersøgelsens 
resultater afspejler generelle betragtninger på de nyuddannedes kompetencer. Med afsæt i, 

                                                
25 Model udviklet af CW. 

Konkrete spørgsmål.

Operationelle definition 
udmøntet i

kompetence områder.

Nominelle definitioner udmøntet 
i NDK og studieordning
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hvorvidt resultaterne korrelerer med andre undersøgelser, der er mulige at relatere til, vil vi 
kunne afprøve og relatere vores egen undersøgelses udsagns værdi. Dernæst afprøver vi vores 
resultater i forhold til den kvalitative del gennem 14 kvalitative interview. Her sætter vi 
spørgeskemaundersøgelsens resultater i spil i forhold til at afdække undersøgelsens genstand 
og få større forståelse for resultaterne, samt for undersøgelsens hovedspørgsmål.   

Reliabilitet. 
I spørgeskemaet har vi søgt, at tage højde for faktorer vedrørende reliabilitet. Vi har søgt at 
gøre skemaet overskueligt og forholdsvist gennemskueligt i forhold til, hvad vi efterspørger af 
respondenten. Dernæst har vi søgt at tydeliggøre hvert enkelt spørgsmål i formuleringen. 
Spørgeskemaet har vi afprøvet i en pilotundersøgelse, hvor vi fik en konstruktiv feedback på 
forståelse af selvsamme. Spørgsmål, der kunne danne grundlag for tvivl, har vi omformuleret. 
Spørgsmålene er konstrueret således, at vi gerne vil have respondenternes vurderinger af en 
given kompetence med afsæt i, hvad de forventer af nyuddannede lærere, pædagoger eller 
sygeplejersker, som de efter al sandsynlighed kan demonstrere indenfor de første 2 års 
professionsudøvelse.  

Populationsudvælgelse  
For den kvantitative undersøgelse gælder det, at populationen tager afsæt i institutioner og 
hospitaler inden for hele Region Sjælland. Populationen er udvalgt på baggrund af strukturelle 
tilgange til undersøgelsesfeltet. 

Vi dækker gennem vores kvantitative undersøgelse samtlige 17 kommuners institutioner og 
skoler og regionens hospitaler og pædagogiske institutioner undtagen institutioner som det 
ikke har været muligt at skaffe e-mailaddresser til.  

Inden for hospitalsområdet spørger vi den professionsfaglige leder og professionsfaglige 
kollega – qua afdelingssygeplejersker og sygeplejersker på somatiske og psykiatriske 
afdelingsafsnit.  

Psykiatriens almene psykiatriske distrikter i Region Sjælland udgør 6 hoveddistrikter – 
Holbæk, Slagelse, Roskilde, Køge, Maribo, Næstved. Ydermere medvirker psykiatriske 
afdelinger for børn og unge i Slagelse, Roskilde, Næstved, Holbæk. Retspsykiatrien i 
Nykøbing S medvirker ligeledes. 

Regionen Sjællands somatiske hospitaler Fakse, Holbæk, Kalundborg, Køge, Nakskov, 
Nykøbing F, Næstved, Ringsted, Roskilde og Slagelse. 

Inden for de 17 kommuner: Faxe, Greve, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, 
Sorø, Stevns, Vordingborg, Guldborgsund, Lejre, Kalundborg, Køge, Holbæk, Lolland og 
Næstved dækker vi 247 folkeskoler ud af 255 mulige folkeskoler. Differencen på 8 skoler er 
grundet manglende e-mail adresse eller en hjemmeside under rekonstruktion. Fra det fulde 
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antal skoler til det faktiske antal medvirkende vil der være et mindre frafald grundet ændring 
af e- mail adresser i forbindelse kommune omlægninger. 

For pædagogområdet dækker vi de 3 hovedområder for pædagogers ansættelse og dermed 
såvel institutionstyper indenfor kommunerne som indenfor regionen og undersøgelsen 
omfatter vuggestuer, børnehaver, fritidshjem/SFO, opholdssteder og andre socialpædagogiske 
institutioner samt specialpædagogiske institutioner for børn, unge og voksne. Der er områder, 
som ikke er omfattet, og det gælder fx ungdomsklubber og børnehaveklasser, og der er en del 
institutioner, hvor vi ikke har kunnet finde en brugbar e-mail adresse.    

Her vil vi gennem skoleledere og institutionsledere dække den professionsfaglige ledelse – 
mens den professionsfaglige kollega dækkes af henholdsvis en lærer og en pædagog. For at 
afdække kolleganiveauet beder vi ledelsen om at udpege en medarbejder til at repræsentere 
kolleganiveauet. Dette gør vi, fordi lederen dels har et kendskab til sit personales interesser og 
orienteringer i professionen og dels fordi vi tror at denne fremgangsmåde kunne sikre os flere 
besvarelser.  

Populationsstørrelsen. 
Populationsudsnittene for de respektive områder er forskellige i og med at de strukturelle snit 
for sygeplejeområdet afgrænses i hospitalsstrukturen i regionen. Det betyder, at vi ved fuld 
deltagelse i undersøgelsen kan til veje bringe svar fra følgende antal: 

Sygeplejerskeområdet: 

 I alt I alt nyuddannede 
sygeplejersker i 
perioden 2002-
2005 på UCSJ – 
sygeplejeskoler. 

922 uddannede 
sygeplejersker. 

Uvm: Uddannelses 
statistik 2008 

Antal sygeplejersker i 
undersøgelsen 

213 299 uddannede 
sygeplejersker i 
2005 

Antal afdelingssygeplejersker i 
undersøgelsen 

213  
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Lærerområdet:  

 I alt I alt nyuddannede 
lærere i perioden 
2002-2005 på UCSJ 
– Læreruddannelser. 

1217 uddannede 
lærere. 

Uvm: Uddannelses 
statistik 2008 

Antal lærer i undersøgelsen 236 283 uddannede 
lærere i 2005.. 

Antal skoleledere i 
undersøgelsen 

236  

 

Pædagogområdet: 

 I alt I alt nyuddannede 
pædagoger i 
perioden 2002-2005 
på UCSJ – 
Pædagoguddannelser 

2867 uddannede 
pædagoger 

Uvm: Uddannelses 
statistik 2008  

Antal pædagoger i 
undersøgelsen 

779 700 uddannede 
pædagoger i 2005 

Antal institutionsledere i 
undersøgelsen 

778   
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Overvejelser over datas repræsentativitet 
Kriterierne for vores konstruktion i relation til populationsudvælgelse er, at vi skal dække en 
bredde dimension i forhold til UCSJ’s opland. Vores interesse er at skabe et billede af, 
hvordan de nyuddannedes kompetencer vurderes ud fra et udsnit, der sikrer at de 
repræsenterede institutioner i vores område deltager i undersøgelsen. Inden for de enkelte 
professionsområder er der et nogenlunde korrelat mellem antallet af nyuddannede og antallet 
af respondenterne udmøntet i henholdsvis ledelse og kollega. Vi spørger nogenlunde samme 
antal, som vi uddanner pr. år på såvel et leder som kollega niveau.  

Hvis vi ser på repræsentativitet i forhold til den samlede gruppe af professionsudøvere for 
sygeplejersker, pædagoger og lærere, er vores udsnit af respondenter lille og ikke 
repræsentativt i forhold til eksempelvis en undersøgelse på landsplan. Dette betyder, at vi må 
forholde os nøgternt til, hvad disse data kan udsige. Dette vil vi vende tilbage til i relation til 
analysen. 

Survey  Xact – elektronisk dataindsamling 
Vi anvender databehandlingssystemet Survey Xact, hvormed vi har konstrueret 
spørgeskemaer til de respektive områder. Systemet gør det muligt for os at udsende e-mail, 
hvortil spørgeskemaerne er linket i forhold til de 3 undersøgelsesområder. Systemet kan 
sættes op til at tage højde for nødvendig rykkerprocedure – ved manglende besvarelse. Vi kan 
ligeledes i systemet udsende distributionsmail og informationsmail med link til 
spørgeskemaet. Vi har inden undersøgelsen iværksættes udsendt informationsmail til det 
øverste ledelsesniveau – hospitalsdirektører og kommunaldirektører, således at alle er vidende 
om, at vi er i gang med en undersøgelse af aftagerfeltets vurdering af de nyuddannede og kan 
bakke op om undersøgelsen. Ligeledes gør vi rede for undersøgelsens karakter og henviser til 
perioden for dataindsamling, samt at man på UC Sjællands hjemmeside kan læse om 
undersøgelsens baggrund og resultater.   

Databehandlingssystemet giver os mulighed for at krydstabulerer – lave relevante grafer og 
modeller over vores data. 

Undersøgelsen iværksættes gennem anvendelse af elektronisk e-mail. Vi har indsamlet e-mail 
gennem de 17 kommuners hjemmesider for institutioner inden for lærer og pædagogområdet. 
For sygeplejerske området vi anvendt Region Sjællands hjemmeside for somatiske og 
psykiatriske sygehuse i regionen.  

Pilotundersøgelse 
Inden vi iværksatte den kvantitative undersøgelse og udsendte spørgeskemaet til hele vores 
population, efterprøvede vi spørgeskemaet gennem en pilottest. Vi benyttede os af 15 
informanter, der afprøvede spørgeskemaet – alle informanter var udvalgt ved at befinde sig 
inden for problemfeltets fokus – aftagers vurdering af de nyuddannedes kompetencer, idet de 
alle repræsenterede enten et ledelses eller kolleganiveau i de institutioner, som vi henvender 
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os til. Det vil med andre ord sige – at lærer, sygepleje og pædagogområdet blev dækket 
gennem pilottestning. For alle 3 professionsområder var det sådan, at der har været både en 
leder og en kollega, der har medvirket i feedback processen. Feedbacken har været 
konstruktiv, idet vi gennem vores test blev opmærksomme på, at der var områder, som 
yderligere skulle præciseres og tydeliggøres. Det har vi gjort, for at undgå at respondenterne 
blev i tvivl, når de konkret besvarer det enkelte skema. Således har vi tilstræbt at eliminere 
unødig bias. 

Indsamling af data 
Vi igangsatte undersøgelsen den 17.november og afsluttede undersøgelsen den 3.december. 
Vi udskød undersøgelsen 14 dage. Egentlig kunne vi allerede have gennemført undersøgelsen 
primo november, men på grund af den løbende debat på institutioner og i medierne omkring 
strukturen i University College Sjællands regi, besluttede vi i samråd med Kvalitets og 
Udviklingschef Johny Lauritsen, at udsætte undersøgelsen 14 dage. 

Forskningsetik 
Projektets etiske principper for empirisk undersøgelse af aftagerfeltet bygger på følgende 
retningslinjer:  

Forskeren skal overveje, hvorvidt en given forskningsopgave er forenelig med god 
videnskabelig standard. Forskeren skal endvidere overveje, om afhængighedsforhold af den 
ene eller den anden art kan påvirke forskningsarbejdet i strid med faglige og etiske 
principper. 

Det påhviler samfundsforskeren at udføre sin forskning under hensyntagen såvel til de 
personer og befolkningsgrupper, som er genstand for forskning som til andre grupper, der 
kan blive berørt forskningsarbejdet og dets resultater. Forskeren må undgå at volde unødigt 
besvær og ulempe eller unødigt krænke andres privatliv. 

Forskeren har ansvaret for, at oplysninger indsamlet eller stillet til rådighed for forskning 
ikke kommer til uvedkommendes kendskab i en form, som muliggør identificering af personer, 
der er genstand for eller har bidraget med oplysninger til forskningsarbejdet. 

Det påhviler forskeren at indhente samtykke fra dem, som personligt inddrages i forskningen. 
De pågældende skal oplyses om, at deltagelse er frivillig, og at samtykket kan trækkes tilbage 
når som helst, indtil materialet er anonymiseret. 

Det påhviler forskeren at gøre sine forskningsresultater tilgængelige for offentligheden samt 
at fremlægge dem i overensstemmelse med det foreliggende videnskabelige materiale og 
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undgå fortegnede eller ufuldstændige fremstillinger, som kan vildlede eller tjene andre formål 
end dokumentation og videnskabelig erkendelse.26 

 

2. del afsnit 1: Analyse af undersøgelsesresultaterne på 
læreruddannelsen 

Kollegabesvarelse 
Ud af den samlede totalpopulation på 236 antal respondenter – har 48 antal respondenter 
svaret. Dette udgør en samlet besvarelsesprocent på 20,4 % af lærerkollegerne. Dette er ikke 
umiddelbart en høj svarprocent, hvilket betyder, at vi udelukkende kan bruge disse data til at 
udlede mulige tendenser for området. De samlede data for lærerområdets aftagervurdering 
udgør, i sig selv ikke overraskende resultater, set i forhold til øvrige undersøgelser på 
området. Vi betragter derfor den viden, vi kan indkredse gennem det kvantitative materiale 
som en eksemplarisk viden for området, som vi, gennem efterfølgende kvalitative interview 
med udvalgte informanter, kan afprøve og indkredse betydninger af. 

Hovedparten af kollegerne, der danner grundlag for følgende tolkninger har et kendskab til 1-
3 nyuddannede lærere samlet set ca. 54.2 % af respondenterne. I umiddelbar forlængelse 
heraf, har kollegerne kendskab til mellem 4 og flere end 6 nyuddannede lærere. Denne gruppe 
udgør samlet set 31,3% af  respondenterne. De øvrige respondenter inden for denne 
målgruppe har ikke et direkte arbejdsmæssigt kendskab til nyuddannede inden for et 
arbejdsmæssigt perspektiv på 2 år og falder der for ud af den samlede analyse.   

Den kønsmæssige fordeling mellem respondenterne udgør en overvægt af mandlige 
respondenter svarende til 58,1 %, mens de kvindelige respondenter udgør 41,9 % . 
Hovedparten af respondenterne har været ansat i lærererhvervet i mere end 16 år. Det vil sige, 
at det er ”garvede lærere” der udgør respondenter og samlet set udgør grundlaget for 
vurderingen af nyuddannede lærere. Derfor er respondenternes egen alder relativ høj – idet 
majoriteten befinder sig inden for aldersintervallet mellem 40 til 59 år.  

Grundlæggende vurderer lærerkollegerne, at de overordnede spørgekategoriers hovedområder 
i den kvantitative del udgør vigtige – betydningsfulde kompetencer for den nyuddannede 
lærers professions ud øvning Dette kan tyde på, at vi i undersøgelseskonstruktionen har 
indkredset centrale professionskompetencer. 

                                                

26 Ib Andersen: Den skinbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 
Samfundslitteratur 2002. P 330-336. 
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Lederbesvarelse 
Ud af den samlede totalpopulation på 236 antal respondenter – har 62 antal respondenter 
svaret. Dette udgør en samlet besvarelsesprocent på 26,3 % af lærerkollegerne. Dette er heller 
ikke umiddelbart en høj svarprocent, hvilket betyder at vi også her udelukkende kan bruge 
disse data som ovenstående data – dvs. til at udlede mulige tendenser for området. Vi 
betragter derfor denne som ovenstående – som en eksemplarisk viden, og som vi, i 
efterfølgende kvalitative interview med udvalgte informanter, kan afprøve og indkredse 
betydninger af. 

Hovedparten af lederne, der danner grundlag for følgende tolkninger har et kendskab til 1-3 
nyuddannede lærere samlet set ca. 50 % af respondenterne. I umiddelbar forlængelse heraf, 
har kollegerne som har kendskab til mellem 4 og flere end 6 nyuddannede lærere. Denne 
gruppe udgør samlet set 30,6 % af respondenterne. De øvrige respondenter inden for denne 
målgruppe har ikke et direkte arbejdsmæssigt kendskab til nyuddannede inden for et 
arbejdsmæssigt perspektiv på 2 år og falder der for ud af den samlede analyse.  

Den kønsmæssige fordeling mellem respondenterne udgør en lille overvægt af mandlige 
respondenter svarende til 52,4 %, mens de kvindelige respondenter udgør 47,6 %. 
Hovedparten af respondenterne har været ansat i lærererhvervet i mere end 20 år. Det vil sige, 
at det er ledere med en lang erhvervserfaring, der udgør respondenter. Derfor er 
respondenternes egen alder også relativ høj – idet majoriteten befinder sig inden for 
aldersintervallet mellem 40 til 59 år.  

Grundlæggende vurderer ledelsen som ligeledes lærerkollegerne gør, at de overordnede 
spørgekategoriers hovedområder i den kvantitative del udgør vigtige – betydningsfulde 
kompetencer for den nyuddannede lærers professionsudøvning.  

Vurdering af de nyuddannede læreres teoretiske og faglige indsigt med 
afsæt i, hvad kolleger og ledere forventer af en nyuddannet lærer 

Nedenstående graf illustrerer, at kollegerne vurderer, at den nyuddannede i overvejende grad 
har en høj og rimelig grad af viden om faglige teorier og metoder, som de i samme grad evner 
at reflektere med og omkring i mødet med gængse problemstillinger i lærerarbejdet. 
Umiddelbart vurderes deres viden om praksis som mindre. Dette kan tolkes i forlænges af 
læreruddannelsens samspilsproblematikker mellem fagfag, pædagogiske fag og praktikken.  

”Beskrivelserne af praksis og rammebetingelserne herfor udfordrer den danske 
læreruddannelses særlige ikon, som ofte bliver omtalt som treklangen mellem fagfag, 
pædagogiske fag og praktik. ”27 

                                                

27P. 4: Ole Gade - Praktik i læreruddannelsen. Art. Praktik i læreruddannelsen - en nytænkning er særdeles 
påkrævet. Unge Pædagoger 2004. 
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Grundlæggende opererer læreruddannelsen i skismaet mellem teori og praksis, som et særligt 
kendetegn for den som for de øvrige professionsuddannelser. Uddannelsens 
professionsorientering er løbende at arbejde med teoretiske refleksioner og disses grundlag i 
og relation til praksis. Tendensen i vores datamateriale påpeger et ”gab” i og med at 
vidensgrundlaget for såvel teori som praksis er forskellig. Dette kunne tyde på, at der i 
uddannelsen skulle arbejdes yderligere med relationer og referencer for praksis velvidende at 
de vidensformer, der bringes i spil i uddannelsens rum er forskellige. Bourdieu karakteriserer 
netop disse rums forskellige logikker og praktikker. I uddannelsens arena vægtes de 
normative og analytiske gennem de respektive faglige tilgange – en rationel konstruktion, hvis 
afsæt er fagenes egne klassifikationer og repræsentationer qua særlige vidensområder og 
terminologier, der iværksættes som henholdsvis normative som analytiske tiltag. Disse 
klassifikationssystemer er ikke mulige at operere ud fra som direkte overføring og anvendt 
teori i praksis. De omformes og tolkes undervejs og udmøntes som en praktisk sans for, hvad 
der er på færde i rummet med mere eller mindre bevidste strategier for, hvad der kan sætter i 
værk.  

”Den praktiske fornuft er ikke anvendt teori, men fornuft i sin egen ret. Udtrykket stammer 
ikke fra Bourdieu selv, men fra Bourdieu programmet i København, som har forsøgt at 
udvikle en teori om professionsviden, med udgangspunkt i den praktik-teori, som Bourdieu 
har udarbejdet i alle sine arbejder. Eller sagt på en anden måde. Det er ikke den teori med 
hvilke forskere forklarer en praktikers handlinger, som fungerer i hovedet på praktikeren selv 
som motor for handlingen om end i mere eller mindre ubevidst og u-udfoldet version. 
Derimod er det som fungerer som vejledning og motor i ”hovedet” på praktikeren, en fornuft 
som fungerer efter en anden logik end alle mulige teoretiske diskurser inklusive de såkaldte 
praktiske teorier.”28  

De nyuddannede er ifølge undersøgelsen dog ganske pænt i stand til at reflektere over 
problemstillinger, de møder i hverdagens lærerarbejde. Refleksion som begreb er centralt for 
henholdsvis Dewey, Dreyfuss som Bourdieu og grundlæggende forstås denne evne som en 
særlig dynamik for de mentale konstruktioners forandringer.   

                                                

28 P.149: Karin Anna Petersen: Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund 2004. Art Om teoriens rolle i 
professionspraktikker og uddannelse hertil. 
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29 

Lederne vurderer, at de nyuddannede har en forholdsvis stor indsigt i faglige teorier og 
metoder. Dog vurderer de, at den nyuddannedes indsigt på metodeplan er lavere end på det 
teoretiske plan. Vurderingen af deres viden om praksis er signifikant lavere end deres viden 
om teorier og metoder. Refleksion over givne problemstillinger lærerarbejdsfeltet hælder til 
den positive side – den vurderes dog lavere end den nyuddannedes indsigt i teori og metode.  
Hvad forklarer dette fænomen? Et aspekt af fænomenet er muligvis, at det faglige teoretiske 
vidensapparat sættes i spil qua refleksioner over opståede problemstillinger i konkrete 
kollegiale praksissammenhænge. Ledere vurderer grundlæggende, at det er vigtigt, at have 
teoretisk og faglig viden og indsigt i forhold til og på højde med praktiske færdigheder neden 
for.   

                                                

29 Vurdering af de nyuddannede læreres teoretiske og faglige indsigt med afsæt i, hvad kolleger forventer af en 
nyuddannet lærer 
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30 

Vurdering af de nyuddannede læreres praktiske færdigheder i 
lærerarbejdet med afsæt i, hvad kolleger og ledere forventer af en 
nyuddannet lærer 

Kollegerne vurderer de nyuddannedes praktiske færdigheder noget anderledes end deres 
teoretiske og faglige indsigter. Ud fra grafen nedenfor viser det sig, at vurderingerne udjævner 
sig bredt i forhold til middelværdien, at de praktiske færdigheder ikke vurderes at være på 
tilsvarende niveau som det teoretiske. Det skal påpeges, at samlet set indenfor svarvariablerne 
”i meget høj grad” og ”i høj grad” vurderes praktiske færdigheder som betydningsfulde for 
udøvelsen af lærerarbejdet. Der tegner sig et billede af, at de nyuddannede demonstrerer 
anvendelse af faglige metoder inden for spændvidden af ”i høj” til ”rimelig grad”. Dette skal 
ligeledes ses i lyset af, at vurderingen af deres kompetence til at vurdere praktiske 
problemstillinger, udjævnes i spændvidden mellem ”i høj grad” til ”i mindre grad”. 

Det tyder på, at de nyuddannedes praktiske færdigheder er et område, der i skolens sociale 
praksisfelt toner frem som værende mindre kompetent. Her er vi med et Bourdieu perspektiv 
tydeligvis inde i et felt hvor den praktiske fornuft spiller ind på iscenesættelse af ex antal 
færdigheder i en given kontekst. 

”Men professionsudøvelsen er ikke bare kundskabsmæssigt baseret på videnskabelige 
teknologier. Den baserer sig også på kundskaber, som ikke kan artikuleres(eller endnu ikke er 
                                                

30 Vurdering af de nyuddannede læreres teoretiske og faglige indsigt med afsæt i, hvad ledere forventer af en nyuddannet 
lærer. 
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blevet det) som et regelsystem der forbliver ubestemt, og som associeres med begreber som 
personlig erfaring, dømmekraft, fornemmelse for…, talent, tavs kundskab”31 

Spørgsmålet er om nye strategier for udøvelse af praktiske færdigheder udvikles, når den 
eksisterende inkorporering, qua anvendelse af den praktiske sans med afsæt i den 
nyuuddannedes matricer for handling, ikke slår til? Nedenstående graf illustrerer, at den 
nyuddannede med afsæt i at være praktisk eksperimenterende, i et rimeligt omfang vurderes 
til, at gå ind i disse øvelsesprocesser.  

 
32 

Grundlæggende kan det være relevant, at forholde sig til den nyuddannede lærer som en agent 
i praksis feltet, - hvor det er relevant at forholde sig til, hvad der konstituerer de specifikke 
praksisfællesskaber med de gyldighedspræmisser, hvorom professionsudøvelsen kan foregå. 
Dette ”arbejde” kræver løber tolkninger af fællesskabets institutionelle logik og de deraf 
afledte krediteringer og devalueringspræmisser. Uanset hvad kan det med rette være 
interessant at forholde sig til den nyuddannede, som værende i processuelt forhold mellem 
perifer til fuldgyldig medlem af praksisfællesskabet inden for institutionen.33 

Dette må ses over et vist tidsrum, hvor den nyuddannede er i en øvelsesproces i det sociale 
praksis fællesskab, som institutionen udgør. Inden for de uddannelsesmæssige rammer i 
læreruddannelsen kan man vel med rette pointere, at denne ikke nødvendigvis opererer med 
                                                
31  P. 228 – Callewaert, Staff: Fra Bourdieus og Foucaults verden. Akademisk Forlag 2003. Art. Kan 
lærergerningen bygge på teknologier? I anledning af Karl –Georg Ahlström: The University and Teacher –
Training.   

32 Kollegers vurdering af de nyuddannedes praktiske færdigheder  

33 P. 31 – Jean Lave & Etienne Wenger: Situeret læring – og andre tekster. Hans Reitzels Forlag 2003. 
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handlingsanvisende teknologier til direkte udmøntning i og for praksis. Spørgsmålet er om og 
i så fald, i hvilket omfang, det da kunne være hensigtsmæssigt. Her tænkes specifikt på den 
professionelle lærers afklaring af og tolkning qua bekendtgørelser og fælles mål for fagene af 
et argumenteret dannelsesperspektiv for elevens læring og udvikling i skolens undervisning.   

Vurderingen af de praktiske færdigheder for udøvelse af lærererhvervet vurderes som højt hos 
lederne. Ledere vurderer ligeledes, at den nyuddannede er i stand til at vurdere praktiske 
problemstillinger. Anvendelsen af praktiske redskaber og faglige metoder centreres omkring i 
høj grad og i rimelig grad – nogenlunde ligeligt fordelt mellem svarvariablerne. Det 
signifikante træk ved dette spørgeområde, viser sig i billedet at være praktisk 
eksperimenterende i lærerarbejdet. Her vurderer lederne, at den nyuddannede praktiserer dette 
mindre i lærerarbejdet. Et fænomen som ligeledes foreligger fra kollegernes vurdering. Hvad 
kan så være forklaringen? Ekspertise der skal udvikles hen over tid – afklaringen af didaktiske 
muligheder for praktisk udfoldelse i praksis?  

Nedenstående graf indikerer, at der kan være en sammenhæng mellem at forholde sig til 
didaktiske og pædagogiske problemstillinger og finde løsninger på selvsamme i udmøntede 
handlinger.  

 

34 

                                                

34 Vurdering af de nyuddannede læreres praktiske færdigheder i lærerarbejdet med afsæt i, hvad kollegerne 
forventer af en nyuddannet lærer. 
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Vurdering af de nyuddannede læreres selvstændige handlen med afsæt i 
hvad kolleger og ledere forventer af en nyuddannet lærer. 

Ud fra en generel betragtning vurderes vigtigheden af selvstændig handlen og refleksion som 
betydningsfuldt og meget høj i og for udførsel af lærerarbejdet. Den nyuddannedes ageren i 
forhold til samarbejde i faglige og tværfaglige samarbejde på et overordnet plan, har tydelige 
indikatorer for, at det er elementer, som mestres. Når der stilles spørgsmål om identifikation 
af egne læringsbehov og handleforslag og løsninger for selvsamme, ændrer billedet sig en 
smule – uden dog at flytte sig fra den positive tendens. Det er tydeligvis sværere for den 
nyuddannede, at identificere og håndtere didaktiske og pædagogiske problemstillinger med 
sigte på en kommende mestring. Dette kan ses i relation til den nyuddannedes arbejde på et 
praktisk eksperimenterende plan og nogenlunde samme fordelinger for teoretisk refleksion i 
ovenstående grafer. Begge elementer der kræver refleksioner og handlinger i og uden for 
praksisrummet.  

Dernæst kræver det, at den nyuddannede har et vist mod til at iværksætte nye og forandrende 
tiltag på baggrund af eksempelvis nye didaktisk orienteringer. Afgørende er, hvorledes 
skolens kultur modtager nye tiltag som udfordringer til undervisningskulturen. Det skal ses i 
forhold til, at den nyuddannede lærer indgår i et relationelt kollegialt rum, hvor der her, som i 
alle lignende rum, eksisterer positioner mellem de involverede i en evig dynamisk 
konstruktion. Dette sidste aspekt vedrørende den nyuddannedes positionering i et kollegialt 
rum, kan tolkes i lyset af, at undersøgelsen her viser, at de nyuddannede scorer højere 
vedrørende fagligt samarbejde end vedrørende tværfagligt samarbejde. Det tværfaglige 
samarbejde implicerer flere parter og flere forskellige opfattelser og forståelser af 
tværfaglighed. I denne sammenhæng vil de nyuddannedes selvstændige argumentation og til 
visse tider søgen efter kompromisser være mere i fokus.   
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35 

Det er karakteristisk for ledernes vurdering, at de vægter den selvstændige handlen og 
refleksion for den udøvende lærer som betydningsfuld for erhvervet. I fagligt og tværfagligt 
samarbejde vurderer de, at den nyuddannede lærer udøver en forholdsvis stor grad af 
selvstændighed. Ligeledes vurderer de positivt de nyuddannedes evne til at identificere egne 
læringsbehov på et generelt plan – dette forhold ændrer sig i relation til en konkretisering ved 
identifikation af egne læringsbehov i forhold til didaktiske og pædagogiske problemstillinger. 
Jo tættere på en praktisk forekommende formulering af problemet, jo svagere bliver 
vurderingen af den nyuddannede. Indkredsning og identificering af et læringsbehov for 
pædagogiske og didaktiske problemstillinger kræver, at den nyuddannede analytisk og 
reflekterende kan indkredse problemets karakter og udmønte dette i en handlings rettet 
praksis.  

                                                

35 Vurdering af de nyuddannede læreres selvstændige handlen med afsæt i, hvad kolleger forventer af en 
nyuddannet lærer. 
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36 

Vurdering af de nyuddannede læreres kompetence i forhold til 
kommunikation og samarbejde med afsæt i, hvad kolleger og ledere 
forventer af en nyuddannet lærer 

Kollegerne vurderer, at de nyuddannede i høj grad evner at indgå i samarbejde på kollega og 
ledelsesniveau inden for skolens rammer. Når samarbejdet fordrer et eksternt niveau, flader 
kurven sig mere ud og centrerer sig omkring svarvariablen ”i rimelig grad”. Det er i og for sig 
forståeligt i og med, at det ikke nødvendigvis udgør en væsentlig del af lærerarbejdets rutiner 
i de første år som lærer. Vurderingen af nyuddannedes kompetence i at kommunikere med 
eleverne omkring faglige problemer og løsninger, indikerer at det mestrer de med en vægtning 
i spændvidden mellem i rimelig og høj grad, hvilket ligeledes kan ses i forlængelse af 
nedenstående tematiske område – der netop karakteriserer de nyuddannede som relativ stærke 
i deres relationskompetence med eleverne.  

                                                

36 Vurdering af de nyuddannede læreres selvstændige handlen med afsæt i, hvad ledere forventer af en 
nyuddannet lærer. 
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37

 

Samlet set er det et interessant fænomen at spore, at kollegerne vurderer vigtigheden af denne 
kompetence som særdeles betydningsfuld i lærerarbejdet. Denne kompetences vigtighed er en 
af topscorerne og indgår med samme vægtning som nedenstående forhold vedrørende 
relationskompetencens vigtighed. Samarbejdet mellem skole og hjem ligger med en vægtning 
til den positive side – den primære score ligger indenfor feltet i meget høj grad og i høj grad, 
hvilket må tolkes som tilfredsstillende. Den nyuddannede demonstrerer deres evne til 
professionelt at mestre de kontekster, hvor forskellige som sammenfaldende interesser 
udspilles mellem parterne rundt om barnet. Samarbejdet med kolleger og ledelse vurderes 
ligeledes positivt. Kollegerne vurderer dog samarbejdet med dem som gruppe højere end 
samarbejdet med ledelsen. Dette er  i sig selv  ikke overraskende, i og med hverdagens 
handlerum rundt om klasser og elever primært tidsmæssigt som indholdsmæssigt varetages i 
en kollegial sammenhæng. 

Den nyuddannedes samarbejdskompetence vurderes af lederne generelt som værende høj, 
specielt rettet mod det kollegiale niveau og ledelsesniveauet. Kommunikation og samarbejde i 
relation til skole/hjem vurderes høj – dog mindre end til kollega og ledelsesniveauet. 
Samarbejdet med andre faggrupper og eksterne institutioner og myndigheder vedrørende 
barnets tarv, vurderes ligeledes som mindre end til eksempelvis det kollegiale niveau. 
Umiddelbart er dette sidstnævnte område et felt, som udover et teoretisk niveau af indsigt og 
viden i sin praksis på et samarbejdende og kommunikerende plan, er et konkret og uvant felt 
for den nyuddannede at indgå, hvor afklaring af opgave og rolle er nødvendig. 

                                                

37 Vurdering af den nyuddannedes læreres kompetence i forhold til kommunikation og samarbejde med afsæt i, 
hvad kolleger forventer af en nyuddannet lærer. 
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Kommunikation direkte med eleverne omkring faglige problemer og løsninger vurderes som 
en kompetence, de mestrer på et relativt højt niveau. 

38 

Vurdering af de nyuddannede læreres relationskompetence med afsæt i, hvad 
kolleger og ledere forventer af en nyuddannet lærer. 
Relationsarbejdet i lærerprofessionen prioriteres vældig højt af kollegerne – som en 
kompetence, der klart skiller sig ud i forhold til de øvrige spørgekategorier. Kollegerne 
vurderer denne kompetence, som værende vigtigere end eksempelvis teoretisk faglig indsigt 
og praktisk færdigheder. Læreren er en central voksen person i relation til elevernes 
dannelsesprocesser i skolens regi, hvilket selvsagt fordrer at mestre og indgå i mødet med 
eleverne med den variation af udfordringer, det vil afstedkomme. Ifølge vores resultater viser 
det sig, at de nyuddannede vurderes positivt i forhold til at fremme dannelsen af sociale 
relationer mellem eleverne. De går altså ind og understøtter det sociale miljø blandt børnene. 
Ifølge Thomas Ziehe befinder lærere af den senmoderne skole sig over for usædvanlige 
udfordringer. Der er langt mere på spil i undervisnings-rummet – legitimering af 
kulturområdets relevans og betydning i relation til elevernes motivation og mod på 
læreprocessernes udfordringer. Lærerpersonen står over for forandrede krav til sin udøvelse af 
profession end hidtil set. 

”Han står overfor det krav, at han alene med den kraft, som ligger i hans egen personlighed, 
igen og igen bliver tvunget til i den konkrete situation at frembringe en aura – erstatning! 
Han bliver, for nu at bruge et lidt fremmedartet ord, relationsarbejder. Han må i den konkrete 

                                                

38 Vurdering af den nyuddannede læreres kompetence i forhold til kommunikation og samarbejde med afsæt i, 
hvad lederne forventer af en nyuddannet lærer. 
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situation bestræbe sig på at opnå tilslutning, sympati og medarbejde uden at kunne forlade 
sig på, at han i kraft af en overleveret, kulturel selvfølgelighed betragtes som en personlig 
autoritet – og at han, i relation til den ”gamle skole”, forventes at realisere denne autoritet. 
Han må i kraft af det indtryk, hans egen person er i stand til at fremkalde, sikre et minimum af 
motivation hos eleverne for samarbejde, ellers kommer han hurtigt ud, hvor han ikke kan 
bunde (og lærerens angst for eleverne er da faktisk også et ret udbredt fænomen, selv om det 
er noget, der ikke gerne tales om). ”39 

Håndtering af konflikter mellem og med eleverne viser sig at være vanskeligere. Her har 
læreren en mægler rolle at varetage, som i bund og grund implicerer samme aspekter som at 
håndtere komplekse og uforudsigelige situationer med eleverne.   

 
40 

Kollegerne vurderer, at den nye lærer har sværere ved at håndtere komplekse og 
uforudsigelige situationer. Dette kan muligvis ses i sammenhæng med konfliktløsningsforhold 
og begge forhold repræsenterer aspekter af, at læreren må sætte sig selv i spil og trække på et 
erfaringsberedskab, der skal udmøntes inden for institutionens kulturelle normkompleks af 
orienteringer og handlingsprincipper. Altså forholdet mellem en umiddelbar selvstændig 
håndtering og hensynet til institutionens handlingsorienteringer i forhold til at tackle 

                                                

39 P. 125, Thomas, Ziehe: Ambivalenser og mangfoldighed. Politisk Revy 1989. 

40 Vurdering af de nyuddannede læreres relationskompetence med afsæt i, hvad kolleger forventer af en 
nyuddannet lærer. 
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konflikter på et generelt og konkret plan. En bevægelse der implicerer en dømmekraft i 
relation til egen position og rolle i forholdet mellem system og elev(er) udmøntet i her og nu 
handlingssituationer. Som et ud af to praktiske kundskabsområder forholder Aristoteles sig til 
kundskabsområdet Fronesis. 

”Fronesis er handlings livets kundskab. Det er en kundskab om at overveje, hvilke handlinger 
som er gode/ til bedste for mennesket, kombineret med en evne til at handle ret. Praxis, som 
er handlings livets aktivitetsform, består af menneskets meningsfulde handlinger af etisk – 
social karakter, hvor aktivitetens mål ligger indlejret i selve aktiviteten”.41  

At operere i komplekse og uforudsigelige situationer er krævende og fordrer, at de 
nyuddannede kobler skøn og erfaringer i disse situationer til mere generelle og partikulære 
praktiske orienteringer af social og etisk karakter. Et forhold der skal læres ved erfaringer med 
disse situationer. 

Umiddelbart vurderer kolleger, at de nyuddannede håndterer relationsarbejdet med elever af 
anden social, kulturel og religiøs baggrund med afsæt i en ”middelmådig” vurdering. Til 
sammenligning karakteriserer kolleger, at de nyuddannede er mere kompetente inden for at 
fremme elevernes sociale relationer samt at indgå i relationer til eleverne på et generelt plan. 
Det specifikke plan med direkte konkret spørgsmål til en elevmålgruppe vurderes lavere.  

Det fænomen afspejler aspekter som dels fremkommer i Bolette Moldenhawers undersøgelse, 
af E.J. Hansens generations undersøgelse af longitudel metodisk karakter samt af Pierre 
Boudieus analyse af reproduktionen i undervisningssystemet. Samtlige 3 parter i talesætter 
gennem egne analyse apparater, at der eksister forskellige habituelle strategier for at 
positionere sig i det relationelle rum – som undervisningsrummet udgør. Optikker, der bliver 
lagt indover, er begrebet kulturel kapital perspektiveret eksempelvis gennem sproglig/ 
lingvistisk beredskab. Pierre Bourdieu i talesætter den symbolske vold i rummet for hvem, der 
definerer de kulturelle orienteringer og de deraf følgende profitterings mekanismer til følge - 
udmøntet i elevens evne til at profitere af skolens præstationsprincipper. Skolen og dennes 
repræsentanter qua lærere, er parter i systemet, hvilket efterlader grundlæggende sociale 
træghedsmekanismer på et institutionelt plan som et samfundsmæssigt plan. Alle 3 
undersøgelser er i stand til at konkludere, at elever af anden social, kulturel eller etnisk 
baggrund har sværere ved at positioner sig – hvilket har konsekvenser på såvel kort som langt 
sigt i forhold til orienteringer og ageren i uddannelse og efterfølgende i relation til en social 
positionering i samfundsmæssigt regi. 42 

                                                

41 P. 195. Karin Anna Petersen(red): praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund 2004. Art Saugstad, Tone: 
Teori og praksis i et aristotelisk perspektiv. 

42 P. – Karin Anna Petersen: Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund. Art Bolette Mollenhawer: 
Uddannelse og kulturel identitet blandt pakistanske/danske og tyrkisk/ danske unge 
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Kommunikationskompetence som relationskompetence er begge forhold, som ledelsen 
vurderer som særdeles vigtige for udøvelsen af lærerarbejdet. De vurderer disse kompetencer 
som højere end praktiske færdigheder og teoretisk viden og indsigt. Dette gør sig ligeledes 
gældende for kollegernes vurdering – altså særlige signifikante træk af feltets vurderinger. 
Deres vurdering af den nyuddannedes kompetence til at fremme sociale relationer og håndtere 
konflikter med og imellem eleverne udgør ligeledes en positiv vurdering. Signifikant for 
denne som for kollegernes vurdering er, at deres vurdering af den nyuddannedes håndtering af 
komplekse og uforudsigelige situationer med eleverne er mindre – altså et vanskeligere 
fænomen for den nyuddannede at mestre. 

 
43 

                                                                                                                                                   

P. – E.J.Hansen: En generation blev voksen. SFI 1996. 

P. – Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron: Reproduktionen – Bidrag til en teori om undervisningssystemet. 
Hans Reitzels Forlag 2006 

43  Vurdering af de nyuddannede læreres relationskompetence med afsæt i, hvad ledere forventer af en 
nyuddannet lærer. 
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Vurdering af de nyuddannede læreres kompetence i relation til innovation og 
udvikling med afsæt i, hvad kolleger og ledere forventer af en nyuddannet 
lærer 
Kollegerne vurderer at innovation og udvikling er betydningsfulde faktorer for lærerarbejdets 
udførsel. Majoriteten af respondenterne ligger inde for kategorien i høj grad med en positiv 
hældning til i meget høj.  

Når vi qua undersøgelsen dernæst spørger mere direkte til aspekter vedrørende undervisning 
gennem specifikt rettet mod dokumentation af undervisning, evaluering af undervisning og 
evaluering af elevernes læreprocesser, tegner der sig et billede af – at respondenterne vurderer 
denne kompetence primært orienteret inden for kategorierne i høj grad og i rimelig grad. Dette 
taler for, at den nyuddannede har kompetencer til den positive side – dvs. et vist sæt af 
handlingsstrategier for udmøntning og gennemførsel af disse specifikke områder i 
undervisnings øjemed. 

Ligeledes vurderes de nyuddannede til i rimelig grad med en hældning mod i høj grad – at se 
nye løsninger på faglige og pædagogiske problemstillinger samt at iværksætte nye praktiske 
handlingstiltag. Dette gør sig også gældende for deres initiativer. Dette kunne umiddelbart 
tolkes som – at de nyuddannede er i søgeprocesser rundt om egen udvikling og gennemførsel 
af undervisning. Dette relateres til, at de i noget mindre grad orienterer sig efter forsøgs og 
udviklingsarbejde, på såvel et ønske om medvirken eller i direkte ind gåen heri. Spørgsmålet 
der står tilbage – er hvorvidt de nyuddannede overhovedet rummer dette, de første par år i 
erhvervet. 
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44 

Lederne vurderer vigtigheden af at være innovativ og udviklende inden for kategorierne i 
meget høj og i høj grad – altså betydningsfuldt. At se nye løsninger på faglige og 
pædagogiske problemstillinger samt iværksætte nye praktiske handlingstiltag vurderes 
indenfor variablerne i rimelig grad og i høj grad – samlet for disse to forhold er, at de vægtes 
til den positive side. Dette forhold gør sig også gældende for dokumentation af undervisning, 
evaluering af undervisning samt evaluering af elevernes læreprocesser. Umiddelbart vurderer 
lederne, at de er rimelige initiativtagende i deres lærerarbejde. På området for forsøgs og 
udviklingsarbejde flader kurverne sig mere ud og centrer meget omkring middelværdien i 
rimelig grad. 

                                                

44 Vurdering af de nyuddannede læreres kompetence i relation til innovation og udvikling med afsæt i, hvad 
kolleger forventer af en nyuddannet lærer. 
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45

 

Vurdering af de nyuddannede læreres kompetence til at tage ansvar og lede 
sammenhængende arbejdsforløb med afsæt i, hvad kolleger forventer af en 
nyuddannet lærer. 

Umiddelbart tegner der sig et billede af, at den nyuddannede er en særdeles samarbejdende 
kollega på et deltagelsesniveau. Når spørgsmålet differentieres i forhold til ansvar og 
udvikling af teamsamarbejdet ændrer billedet sig – at det har den nyuddannede sværere ved. 
Dette kan ses i lyset af, hvilken status den nyuddannede har i teamet – i forhold til øvrige 
kolleger, der har været udøvende lærere i en langt længere årrække. Ovenstående analyse kan 
relateres til aspektet vedrørende at positionere sig i det pågældende rum, hvorom der 
eksisterer særlige gyldige kapitaler – der veksles til indflydelse og position. 

Dette er afgørende i forhold til, hvorledes kolleger betragter og vurderer den nyuddannede i 
konkrete handlingsopgaver. 

Der er ligeledes en forskel, som viser sig i forhold til øvrige spørgekategorier. Når der spørges 
til den nyuddannedes relationskompetence i forhold til elevgruppen, og her i forhold til 
medarbejdergruppen er der karakteristika, som træder frem. Ovenstående graf illustrerede, at 
den nyuddannede blev vurderet positiv i forhold til at indgå i relation til eleverne og fremme 
sociale relationer. Nedenstående graf illustrerer, at der er en konflikt mellem relationsniveauet 
i forhold til den direkte kontakt til eleverne og til et udmøntningsniveau, der omsætter dette i 

                                                

45 Vurdering af de nyuddannede læreres kompetence i relation til innovation og udvikling med afsæt i hvad 
ledere forventer af en nyuddannet lærer. 
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et ledende og organiserende handlingsberedskab. Her vurderes den nyuddannedes 
kompetence, som værende lavere – ligeledes vurderes deres kompetence i at være ledende og 
organiserende på en respekterende måde som lavere. Dette kan illustreres til ovenstående 
grafer – der eksempelvis tager afsæt i konflikt håndtering og løsninger af selvsamme. Dette er 
forhold, der falder den nyuddannede sværere. Umiddelbart fremstår der en tendens til, at den 
nyuddannede er dygtigere til at lede fagligt sammenhængene forløb – end til at være ledende 
og organiserende for det sociale liv. Her træder der en modstilling frem, idet de indenfor 
relationskompetencen faktisk vurderes meget positivt i forhold til at fremme dannelsen af 
sociale relationer. Dette kan efterlade spørgsmål om, hvorvidt det rent faktisk handler om 
afklaringen af en eksplicit rolle. 

Dette kræver en bevidst og tydelig værdiforankring af principper for organisation og ledelse. 
Deres umiddelbare habitus i aktionsfeltet tyder på, at der er træk og forhold, som kræver 
bevidst og refleksiv afklaring og et handlingsberedskab for udmøntninger i rummet blandt 
elever og kolleger. 

At agere på baggrund af skolens institutionelle og organisatoriske ramme vurderes i 
spændfeltet mellem i rimelig grad og i høj grad med en tyngde på variablen i rimelig grad.  

   

46 

                                                

46 Vurdering af de nyuddannede læreres kompetence til at tage ansvar og lede sammenhængene arbejdsforløb 
med afsæt i, hvad kolleger forventer af en nyuddannet lærer. 
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Den eneste egentlige forskel i forhold til kollegernes svar er, at lederne vurderer de 
nyuddannede som værende mere respekterende end lærerne – altså højere. Dette gør sig også 
gældende for ageren indenfor skolens organisatoriske ramme. Ligeledes vurderer de, at 
vigtigheden af denne kompetence er større end lærernes vurdering.  

47 

Kolleger og ledelses oplevelse af, hvorvidt de nyuddannede lærere udviser 
stolthed og engagement ved deres arbejde?  

Kollegerne vurderer, at de nyuddannede lærere absolut engagerer sig i lærerarbejdet. 
Hovedvægten bliver ligeledes lagt til den positive side, når det gælder om stolthed i relation 
til arbejdet. Nedenstående graf illustrerer, at der dog er en overvægt af engagement end af 
stolthed. Dette træk kan repræsenterer en variation af tolkningsmuligheder – lige fra 
erhvervets status i omverdenen, til den nyuddannedes egen forståelse af betydning og 
vurdering af egen udførte arbejdsopgaver. Umiddelbart vil sidstnævnte være kulturafhængig i 
forhold til, hvorledes man på kolleganiveau er tydelig i tilkendegivelse og anerkendelse af de 
faktiske udførte arbejdsopgaver. Undersøgelsen her afliver myten om, at nye lærere ikke 
engagerer sig i arbejdet – de går derimod op i deres arbejde. Anerkendelse for dette er såvel et 
internt som et eksternt problem, der eksisterer i og for professionsområdet. Forklaringen på en 
lavere stolthed, kan med andre ord være et kulturbestemt træk, - som både kan række ind i en 

                                                

47 Vurdering af de nyuddannede læreres kompetence til at tage ansvar og lede sammenhængene arbejdsforløb 
med afsæt i, hvad ledere forventer af en nyuddannet lærer. 
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daglig levet arbejdskultur og række ud af institutionen folkeskolen, som særlige kulturelle 
karakteristika i et større samfundsmæssigt perspektiv.   

48 

Hovedsagelig vurderer ledere at de nyuddannede har en stolthed i relation til udøvelse af 
lærerarbejdet. Nedenfor udmønter resultaterne sig med en klar hældning til den positive side i 
og med at hovedvægten af den samlede vurdering lægger sig rundt om svarvariablen der i høj 
grad – udviser stolthed ved lærerarbejdet. Til sammenligning med grafen vedrørende 
engagement i lærerarbejdet herunder er tendensen den samme – dog med en øget vægtning 
mod i høj grad til i meget høj grad af engagement.    

 

49 

                                                
48 Kollegers oplevelse af, hvorvidt de nyuddannede lærere udviser stolthed og engagement ved deres arbejde  

49 Lederes oplevelse af, hvorvidt de nyuddannede lærere udviser stolthed og engagement ved deres arbejde 
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Signifikante træk ved kollegers og lederes vurderinger af de 
nyuddannede 
Nedenstående er en opsamling af de signifikante træk, der er fremkommet ved 
respondenternes svar. Der gives et klart billede af, at den nyuddannede har en forholdsvis høj 
grad af viden om faglige teorier og metoder – mens deres viden om praksis vurderes noget 
lavere. Hele spørgsmålet vedrørende forholdet til viden, metoder og praktiske færdigheder 
vurderes af respondenterne, som værende mindre vigtigt end selvstændig handlen, 
kommunikation og samarbejde samt relationskompetencen. Sidste faktorer trækkes i 
undersøgelsen svar frem, som værende særlig vigtig i udførsel af lærerarbejdet vigtigere end 
eksempelvis teoretisk viden og praktiske færdigheder. Dog hælder deres vurdering mod – at 
den nyuddannede har en større teoretisk indsigt end praktiske færdigheder. 

Deres selvstændige handlen vurderes forholdsvist højt på området for selvstændigt fagligt 
samarbejde. Jo flere parter og jo flere fag qua det tværfaglige samarbejde, ændrer billedet sig 
en smule. At identificere og opstille handleforslag for egne læringsbehov, centrerer sig 
omkring i rimelig grad – til i høj grad og fremtræder med indikeringer af, at det mestres. Når 
spørgsmålet handler om samarbejde vurderes de højt i forhold til skole-hjem, kolleger og 
ledelse, mens samarbejdet med eksterne parter omkring barnets tarv vurderes lavere. 

Deres relationskompetence vurderes højt. Dog indikerer undersøgelsen, at opgaven med at 
håndtere uforudsigelige og komplekse situationer, og håndtere konflikter mellem elever som 
værende vanskeligere for den nyuddannede at tackle. Ydermere påpeger undersøgelsen, at 
indgåen i relation til elever af anden – social, kulturel og religiøs - baggrund står svagere. 
Dette gør ligeledes forholdet vedrørende området for indgåen i og ønske om forsøgs og 
udviklingsarbejde i kategorien innovation og udvikling. 

Umiddelbart vurderes den nyuddannede som værende meget samarbejdende med fokus på 
ansvar og ledelseskompetencen på et deltagelsesplan og indenfor egne rammer af 
undervisning. Når spørgsmålet rettes mod ansvar for udvikling af teamarbejdet for 
eksempelvis vurderes denne kompetence, som værende lavere. Ligeledes vurderes 
kompetence til at være ledende på en respekterende måde som lavere.  

Kolleger og ledere vurderer de nyuddannedes engagement som værende højt – ligeledes 
vurderer de positivt deres stolthed, dog mindre end deres engagement.  
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2. Del, afsnit 2: Analyse af undersøgelsesresultaterne på 
sygeplejerskeuddannelsen  
For-forståelsen i den aktuelle undersøgelse præges af kompetencer som nævnes i 
”Bekendtgørelsen om sygeplejerskeuddannelsen” (Bekendtgørelse nr. 232, 2001). Det drejer 
sig om en kritisk og en analytisk kompetence, en praktisk og personlig handlekompetence i 
forhold til at udføre, lede, formidle og udvikle sygeplejen, en refleksiv og en kommunikativ 
kompetence. De nyuddannede sygeplejersker aftagerprojektet spørger til, er alle uddannet 
efter Bekendtgørelse nr. 232. Vi har desuden ladet os præge af ”Bekendtgørelse om 
uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje” (Bekendtgørelse nr. 29, 2008), der har fokus 
rettet mod læringsudbytte, omfattende den viden, de færdigheder og de kompetencer, som en 
professionsbachelor i sygepleje har opnået i uddannelsen – de sygeplejersker, der bliver 
uddannet i 2010. De  Sygepleje-etiske retningslinier er en selvfølge at medtænke i vores 
forforståelse. De Sygeplejeetiske retningslinjer er vejledende i de forskellige sammenhænge, 
hvor etisk stillingtagen er nødvendig. Sygepleje er baseret på omhu og samvittighedsfuldhed, 
der er krav om, at den faglige viden er ajourført. For at sygeplejersken kan tage et etisk 
ansvar, skal hun/han være fagligt velfunderet (DSR 2004) 

Derudover præger ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse” (2007) 
vores for-forståelse, hvilket udnyttes og harmonerer med første del af projektets undersøgelse. 

Professionalisering af sygeplejerskeuddannelsen 
Professionalisering af sygeplejerskeuddannelsen kan i lighed med andre 
moderniseringsprocesser betragtes som en sådan proces, hvor forståelsen af hvad sygepleje er 
og skal være, har ændret sig. 

Sygeplejefagets selvforståelse har i moderniseringsprocessen bevæget sig fra at opfatte sig 
som et mesterlærerfag orienteret mod kaldstanken, til i dag i højere grad at italesætte sig selv 
og blive betragtet som en profession. Dansk Sygeplejeråds professionsbestræbelser og 
udviklingen af de uddannelsespolitiske moderniseringsprocesser er, ifølge Tinas Rask 
Eriksen, baggrund for sygeplejerskeuddannelsen af i dag. 

 

Analyse af kvantitative data for sygeplejeprofessionen med afsæt i et 
leder- og kollegaperspektiv 
Undersøgelsens population er såvel afdelingssygeplejersker/afdelingsledere som en 
sygeplejerske på samme afdelinger på somatiske og psykiatriske sygehuse i Region Sjælland. 
Ud  af den samlede population af afdelingssygeplejersker/afdelingsledere – har 85 % 
afdelingssygeplejersker svaret. Dette udgør en samlet besvarelse på ca. 36 % af 
afdelingssygeplejerskerne. Ud af den samlede population af sygeplejersker/kolleger – har 87 
% sygeplejerskerne svaret. Dette udgør en samlet besvarelse på ca. 33 % af sygeplejerskerne 
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Denne svarprocent er i en vis grad tilfredsstillende set i forhold til undersøgelsesmetoden. 
Datamaterialet udgør en rettesnor for mønstre og tendenser – en eksemplarisk viden, der giver 
mulighed for en forklaring/beskrivelse af nyuddannede sygeplejerskers viden, færdigheder og 
kompetencer. Gennem efterfølgende kvalitative interview med udvalgte informanter ønsker vi 
at afprøve og indkredse betydningen af det kvantitative datamateriale. 

Ledernes kendskab til nyuddannede sygeplejersker spænder fra 1- mere end 6 sygeplejersker. 
1 – 3 udgør 32,9 %, 4 – 6 udgør 14;7 % og kendskab til mere end 6 udgør 12,9 %. De øvrige 
afdelingssygeplejersker – 38,8 % - har ikke kendskab til nyuddannede sygeplejersker.  

Kollegers kendskab til nyuddannede sygeplejersker spænder fra 1- mere end 6 sygeplejersker. 
1 – 2 udgør 32,1 %, 3 – 6 udgør 15% og kendskab til mere end 6 udgør 8%. De øvrige 
sygeplejersker – 35 % - har ikke kendskab til nyuddannede sygeplejersker. Indenfor 
sygeplejeprofessionen, er der specialer, hvor nyuddannede ikke kan få ansættelse – hvilket 
fremgår af vurderingsskemaerne fra afdelingssygeplejersker. 

”Afdelingen er en operationsafdeling, og normalt ansætter vi ikke sygeplejersker der har 
under 2 års erfaring…” 

Nyuddannede professionsbachelorer i sygepleje er i vores kriterier de sygeplejersker, der gik 
fra 0 måneders arbejdserfaring til maksimum 2 års erhvervserfaring. Ved dette valg er der for 
sygeplejerskers vedkommende stadig mulige praksischok og opstartsproblemer til stede med 
mindre, de er startet deres arbejdsliv på den afdeling, hvor de sluttede deres kliniske studier 
som studerende. Her ses en overensstemmelse med kommentarer, det har været muligt for 
respondenterne at supplere undersøgelsens spørgeskema med 

”Det er svært at generalisere, da de nyuddannede er meget forskellige og har meget 
forskellige kompetencer.” ”Der er forskel på helt nyuddannede, delvis nyuddannet og været i 
samme afdeling”. 

Nyuddannede der har haft praktik i afdelingen, vikararbejde i afdelingen ”de har helt klart 
bedre forudsætninger end dem som ikke kender specialet…”. Ifølge informanten magter disse 
nyuddannede sygeplejersker kompleksitet i plejen i modsætning til de nyuddannede, der ikke 
har kendskab til specialet. 

Antageligt er der enkelte nyuddannede sygeplejersker, der har overblik og forståelse for 
hvilke situationer, handlinger der skal effektueres og hvilke der kan vente – nyuddannede 
sygeplejersker der ifølge Dreyfusmodellen magter en betydelig, bevidst og velovervejet 
planlægning. Det kompetente niveau er kendetegnet ved et højere effektivitetsniveau. 

Den kønsmæssige fordeling mellem afdelingssygeplejerskerne er som ventet med markant 
overvægt af kvindelige respondenter svarende til 91,3 %, mens de mandlige respondenter 
udgør 8,7 %. Hovedparten af respondenterne har været ansat indenfor sygeplejefaget i mere 
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end 21 år. Aldersintervallet er størst i 40 – 59 års alderen, det vil sige respondenterne har en 
relativ høj alder.  

Den kønsmæssige fordeling mellem kvindelige kolleger er 100 %, mens de mandlige 
respondenter udgør 0 %. Der er en mindre overvægt af respondenterne, der har været ansat 
indenfor sygeplejefaget i mere end 21 år. Aldersintervallet er størst i 40 – 49 års alderen. 

I lighed med de to andre professioner, har respondenterne vurderet de overordnede 
spørgekategoriers hovedområder i den kvantitative undersøgelse som vigtige og 
betydningsfulde kompetencer hos den nyuddannede professionsbachelor.  

Ligheder og forskelle mellem leder- og kollegaperspektiv 
Analyse og tolkning af kvantitative data med afsæt i leder- og kollegaperspektiv viser så stor 
en parallelitet og så små variationer, at det ikke kan have nogen signifikant betydning for 
undersøgelsen i sin helhed – undersøgelserne peger på både ledere og kolleger ser og oplever 
samme viden, erfaringer og kompetencer hos den nyuddannede sygeplejerske. 

Kommentarer svarer ligeledes i stor grad til hinanden – følgende kommentar fra en kollega 
rejser en dog en lidt anden vinkel end set i lederbesvarelserne. ”mine forventninger er ingen, 
ved at nyansatte sygeplejersker starter helt på bar bund, og at det tager 1 år inden de kan 
bare et minimum af sygepleje. Det værste er at ny uddannede sygeplejersker ikke er særlig 
gode til at reflektere over egne handlinger. Skyldes det kun den nye ungdomskultur eller også 
uddannelsen?” 

Her fremhæves uddannelsen – det vi i aktuelle projekt sætter fokus på – men også 
ungdomskulturen. 

I nedenstående analyser og tolkninger vil 1. graf i hvert afsnit repræsentere 
afdelingssygeplejerskernes vurdering af forventninger til de nyuddannedes sygeplejersker – 2. 
graf kollegernes forventninger. 
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Vurdering af de nyuddannede sygeplejerskers teoretiske og faglige indsigt 
inden for sygeplejen ud fra hvad ledere og kolleger forventer af en 
nyuddannet sygeplejerske 

Nedenstående grafer illustrerer, at respondenterne vurderer, at de nyuddannede i høj grad og 
rimelig grad har en viden om faglige teorier og metoder, som de i samme grad reflekterer over 
problemstillinger i sygeplejearbejdet gennem anvendelse af teorier.  

Med hensyn til viden om praksis indenfor sygeplejerskens arbejdsområde vurderes, at de 
nyuddannede i overvejende grad har en rimelig og mindre grad af viden. Her er et mindre 
”gab”  af vidensgrundlag mellem teori og praksis, hvilket kan forklares ved at de ifølge 
Dreyfus (1991) og Benner (1997) har svært ved kobling mellem teori og praksis. 

Vigtigheden af teoretisk, faglig viden og indsigt i sygeplejearbejdet vurderes som værende i 
relativ høj og meget høj grad – et krav der kan understøttes af De Sygeplejeetiske 
Retningslinier. 
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Vurdering af de nyuddannede sygeplejerskers praktiske færdigheder i 
sygeplejen ud fra hvad ledere og kolleger forventer af en nyuddannet 
sygeplejerske 

Lederne og kollegerne vurderer de praktiske færdigheder i sygeplejearbejdet højt – 
nedenstående graf illustrerer i meget høj grad og i høj grad, det vil sige de praktiske 
færdigheder må vurderes som yderst betydningsfulde for udøvelsen af sygeplejearbejdet. Ses 
der på den samlede vurdering, kan det påpeges, at de nyuddannede sygeplejerskers praktiske 
færdigheder samlet set befinder sig indenfor middelværdien - i rimelig grad. Med hensyn til 
metoder er de nyuddannede rimelig rustet. Anvendelse af de praktiske færdigheder viser sig, 
at bevæge sig fra i rimelig grad mod i mindre grad – her tyder det på en kritik af formåen mht. 
de nyuddannedes praktiske færdigheder. 

Det tyder på, at den nyuddannede sygeplejerskes praktiske præstationer er i overensstemmelse 
med Dreyfus avancerede nybegynder – praktiske færdigheder er ikke præget af overblik 
og forståelse og der er et behov for støtte til prioritering af de arbejdsopgaver, der er i det 
kliniske sygeplejearbejde. 
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Vurdering af de nyuddannede sygeplejerskes selvstændige handlen og 
refleksion ud fra hvad ledere og kolleger forventer af en nyuddannet 
sygeplejerske  

Indledningsvis kan der ved dette spørgsmål understreges, at afdelingssygeplejerskerne og  

kollegerne vurderer vigtigheden af sygeplejerskers selvstændige handlen og refleksion i 
sygeplejearbejdet som relativt meget højt og højt. 

De nyuddannedes ageren i forhold til selvstændigt fagligt og tværfagligt samarbejde, er 
områder de mestrer i rimelig til mindre grad.  Når spørgsmålet retter sig mod identificering af 
egne læringsbehov, identificering og italesættelse af sygeplejefaglige problemstillinger har de 
nyuddannede gode refleksioner – opstilling af handleforslag til løsning af egne læringsbehov 
og handleforslag i forhold til sygeplejefaglige problemstillinger peger ikke i positiv retning – 
de nyuddannede sygeplejersker har tilsyneladende svært ved at tage ansvar for egen læring og 
i handleforslag i forhold til sygeplejefaglige problemstillinger. 

Det er tilsyneladende ikke nemt for den nyuddannede at identificere mulige dilemmaer og 
handle ud fra etiske retningslinjer, regler om patientsikkerhed og miljømæssige faktorer 

Der er et pænt ”gab” mellem de nyuddannedes selvstændige refleksion og handling og 
respondenternes forventninger.   
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Vurdering af den nyuddannede sygeplejerskes kompetence i forhold til 
kommunikation og samarbejde ud fra hvad ledere og kollegers forventer af 
en nyuddannet sygeplejerske 

Kommunikation og samarbejde prioriteres vældig højt af respondenterne – som en 
kompetence der i lighed med relationskompetence klart adskiller sig i forhold til øvrige 
spørgekategorier 

Lederne og kolleger vurderer, at de nyuddannede i høj grad evner at indgå i samarbejde med 
patienter, pårørende på afdelingsleder og kolleganiveau. Når samarbejde fordrer et 
samarbejde med andre faggrupper, er der næsten lighed mellem i høj grad og rimelig grad – 
ved eksternt niveau glider kurven over i rimelig grad, hvilket er tydeligst ved kollegers 
vurderinger. 

Vurdering af de nyuddannede sygeplejerskers kompetencer omkring konflikthåndtering er 
en tydelig divergens mellem opfattelsen som vigtig i høj grad til variablens vurdering som 
rimelig til i mindre grad. Tilsyneladende en kompetence der indikerer en nærmere 
iagttagelse. 

Kommunikation og samarbejde vurderes som væsentlig i høj grad – med hensyn til 
kommunikation om sygeplejefaglige problemstillinger og løsningsmodeller med patienter og 
pårørende vurderes de nyuddannede omkring rimelig grad.  

 

Vurdering af de nyuddannede sygeplejerskes relationskompetence ud fra 
hvad ledere og kolleger forventer af en nyuddannet sygeplejerske 
Relationskompetence i sygeplejearbejdet vurderes i lighed med kommunikation og 
samarbejde som et yderst væsentligt sygeplejearbejde - et meget højt score fremgår af 
vurderingen. 

Sygeplejersken er en central person i relation til pleje og omsorg af patienter og pårørende, og 
de skal mestre at etablere, bevare og afslutte sociale relationer. Ifølge vores resultater viser det 
sig, at de nyuddannede vurderes positivt med rimelig til høj grad af disse kompetencer. 

Når vurderingen rettes mod håndtering af konflikter med patienter, pårørende og kolleger, er 
der stor overensstemmelse med vurderingen af kommunikation og samarbejde om 
konflikthåndtering – kompetencer de nyuddannede har vanskeligheder ved at håndtere. En 
håndtering der har en vis lighed med håndtering af komplekse og uforudsigelige situationer i 
relation til patienter og pårørende. 
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Ifølge Dreyfus og Beniner er sygeplejerskens baggrundserfaring begrænset til genkendelse 
uden overblik og forståelse for hvilken handlinger, der skal effektueres og hvilke der kan 
vente. 

Ifølge vores resultater viser det sig, at de nyuddannede sygeplejersker vurderes positivt i 
relation til at indgå i relation til patienter og pårørende uafhængig af etnisk, kulturel, religiøs 
og sproglig baggrund. 

I Bekendtgørelserne fremgår det i § 1 stk.2, punkt 3 at sygeplejersken skal ”…… indgå i 
samarbejde med patienter, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængigt af etnisk, 
kulturel, religiøs og sproglig baggrund”.  En yderligere understregning er at finde i De 
Sygeplejeetiske Retningslinier – sygepleje ydes uden nogen form for diskriminering. 
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Vurdering af de nyuddannede sygeplejerskers kompetence i relation til 
innovation og udvikling ud fra hvad ledere og kolleger forventer af en 
nyuddannet sygeplejerske 

Innovation og udvikling i sygeplejeprofessionen vurderes af afdelingssygeplejerskerne og 
kollegerne som en meget betydningsfuld faktor, der kræver viden, færdigheder og 
kompetencer. Her kan en forklaring være professionaliseringen af sygeplejerskeuddannelsen. 
Sygeplejefagets selvforståelse har som nævnt ovenfor, i moderniseringssprocessen bevæget 
sig fra at opfatte sig som et mesterlærerfag orienteret mod kaldstanken, til i dag i højere grad 
at italesætte sig selv og blive betragtet som en profession. Dansk Sygeplejeråds 
professionaliseringsbestræbelser og udviklingen af de uddannelsespolitiske 
moderniseringsprocesser er tilsyneladende baggrund for sygeplejerskeuddannelsen af i dag. 

Umiddelbart kan de nyuddannede til en vis grad se nye løsninger på sygeplejefaglige 
problemstillinger – når det handler om færdigheder og kompetencer til at tage initiativ til 
forandring/udvikling af den daglige sygepleje, er vurderingen ”middelmådig”. Der er her en 
vis overensstemmelse med hensyn til de nyuddannedes kompetencer i forhold til evaluering af 
eget og hjælperes arbejde. Det tyder på, at de nyuddannede sygeplejersker mangler 
færdigheder og kompetencer når det drejer sig om, at tage ansvaret som sygeplejerske 
på sig!! Ifølge den kvantitative undersøgelse er i denne sammenhæng følgende citater 
interessant ”Nyuddannede sygeplejersker er ikke klar til at stå alene med det ansvar en 
autorisation giver….”  og ”fælles for alle nyuddannede, jeg kender, er at de er yderst 
ansvarsbevidste – og deres værste fjende er deres mega selvkritik – det er synd – og det er en 
udfordring at give dem så megen anerkendelse, at de tør” 
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Spørgsmålet rettet mod sygeplejerskernes beherskelse af gældende dokumentationspraksis 
viser, at her mestrer de nyuddannede kompetencerne i høj grad.  
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Vurdering af de nyuddannede sygeplejerskes kompetence til at tage ansvar 
og lede sammenhængende arbejdsforløb ud fra hvad ledere og kolleger 
forventer af en nyuddannet sygeplejerske 

En sygeplejerske skal efter endt uddannelse kunne fungere selvstændigt og indgå i tværfagligt 
samarbejde. Hun skal kunne udføre, formidle og lede sygeleje. Umiddelbart tegner der sig her 
et billede af en nyuddannet sygeplejerske, som har vanskeligheder ved den del af 
sygeplejearbejdet. 

Det mest påfaldende i dette hovedspørgsmål er de nyuddannede samlet set - ved størstedelen 
af variablerne - bevæger sig fra rimelig mod mindre grad af viden, færdigheder og 
kompetencer. 

Ledende og organiserende i forhold til det sociale fællesskab - ledende og koordinerende 
opgaver mhp. kontinuitet i pleje og behandlingsforløb - tage ansvar for udvikling i 
team/gruppe arbejde – være ledende på en respekterende måde 

Dette kræver en bevidst og tydelig analytisk kompetence, en praktisk og personlig 
handlekompetence, et overblik og forståelse for principperne for organisation og ledelse. Den 
effektivitet der ifølge afdelingssygeplejerskerne og kollegerne ikke mestres af de 
nyuddannede er at påtage sig det ansvar der stilles til sygeplejersken. 

Tilsyneladende kan de nyuddannede fungere nogenlunde – sygeplejerskerne har kendskab til 
sygeplejefeltet. I forhold til de institutionelle rammer de begynder deres arbejdsliv i er 
ubekendte faktorer – de forventninger feltet har til de nyuddannede er ikke bevidste og 
afklaret for den nyuddannede sygeplejerske. De nyuddannede kan være påvirket af 
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opstartsproblemer og mulig praksischok og forventningerne kan være svarende til 
Dreyfusmodellens niveau 3. 
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Oplever du, at de nyuddannede sygeplejersker udviser stolthed ved og 
engagerer sig i deres arbejde?  

Lederne og kollegerne vurderer at de nyuddannede sygeplejersker absolut er engageret i deres 
sygeplejearbejde. Hovedvægten bliver ligeledes lagt til den positive side, når det gælder om 
stolthed i relation til arbejdet. 

Nedenstående graf viser, at der dog er en lille overvægtning af engagement. De nyuddannede 
sygeplejersker går op i deres arbejde og viser stolthed over deres fag. 

I betragtning af undersøgelser (Sygeplejersken) viser, at der er sygeplejersker, som forlader 
deres job indenfor det første år – handler det tilsyneladende ikke om stolthed og engagement, 
når de starter deres arbejdsliv. 

 

 

Signifikante træk ved lederes og kollegers vurdering af nyuddannede 
sygeplejersker. 
Lederne og kolleger vurderer de nyuddannede sygeplejerskers engagement som højt – 
ligeledes vurderer de i lighed med vores to andre nyuddannede faggrupper deres stolthed.  

Ligeledes vurderes målgruppens teoretiske og metodiske færdigheder/kompetencer, deres 
relations- og kommunikationskompetencer som værende høj. 
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Dokumentationskompetencer vurderes ligeledes rimelig højt – en kompetence, der 
vægtlægges vældig højt under uddannelsen og generelt i sygeplejefaget. 

Interessant er de lave vurderinger respondenterne giver de nyuddannede med hensyn til 
praktiske færdigheder, kendskab til institutionelle rammer, konflikthåndtering, ansvar – her 
særligt når det drejer sig om at tage ansvar på sig. 

Tværfagligt samarbejde med andre institutioner og sektorer falder tilsyneladende de 
nyuddannede svært. 

’En forklaring på de mønstre og strukturer der viser sig i spørgeskemaerne kan findes i 
Dreyfusmodellen: niveau 2 er tydelig hos de nyuddannede sygeplejersker – både med hensyn 
til høj og lav score. 

Ifølge H. og S. Dreyfus (1991) og P. Benner (1997) kan niveau 1/novice ikke opfattes som 
tilknyttet til den nyuddannede sygeplejerske – på det niveau findes ingen baggrundsforståelse 
for situationen. I de fleste tilfælde vil den nyuddannede sygeplejerskes præsentationer ligge på 
niveau 2/den avancerede nybegynders niveau. Her har sygeplejersken baggrundserfaring nok 
til at genkende en situations aspekter, hun må dog koncentrere sig om at huske de regler og 
andet der er undervist i, hun har brug for støtte på afdelingen. For eksempel er der brug for 
støtte mht. prioritering, deres patientpleje må støttes af sygeplejersker, der mindst har det 
kompetente niveau, hvis man skal sikre sig, at vigtige patientbehov ikke tilsidesættes. 

Som nævnt er der enkelte nyuddannede sygeplejersker, der har overblik og forståelse for 
hvilke situationer, handlinger der skal effektueres og hvilke der kan vente – det kompetente 
niveau. 

 

2. del, afsnit 3: Analyse af undersøgelsesresultaterne på 
pædagoguddannelsen 
I ”Pædagogers kompetenceprofil”50 benyttes følgende definition på kompetence: ”individets 
potentielle handlingsberedskab i relation til en vis opgave, situation eller kontekst og omfatter 
kundskaber, intellektuelle, manuelle og sociale færdigheder samt holdninger og motivation” 

Det er således en forståelse af kompetence som fokuserer på det potentielle handleberedskab, 
som det kan iagttages i de nyuddannedes arbejde. 

Undersøgelsens problemformulering er: Hvordan vurderer ledere og kolleger de nyuddannede 
professionsudøveres kompetencer ud fra de udfordringer og behov de ser for professionen?  

                                                
50 Undervisningsministeriet 2004 
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I den kvantitative har vi som nævnt, formuleret spørgsmål og defineret kompetenceområder 
bl.a. ud fra uddannelsernes bekendtgørelser og den nye danske kvalifikationsramme, som er 
fælles for professionsuddannelserne.  

Hvilke udfordringer ser ledere og pædagoger i professionen? I den kvantitative undersøgelse 
har vi forsøgt at belyse dette ved at spørge hvor vigtig en kategori efter deres opfattelse er. 
Den kvalitative undersøgelse skal fortælle mere om hvilke udfordringer pædagoger og ledere 
ser og hvorfor de tydeligvis, som den kvantitative undersøgelse viser det, vurderer nogle 
kategorier som mere vigtige end andre?  

Pædagogprofessionen og professionalisering 
Den pædagogiske profession har fået en professionsbacheloruddannelse som adgangskort. 
Denne undersøgelse tager afsæt i denne type uddannelse og dermed bekendtgørelserne som 
vedrører professionsuddannelser. De pædagoger som er nyuddannede indenfor de sidste 2 år, 
er alle uddannet efter Bekendtgørelse nr. 930 af 08/12/1997 med senere ændringer og ikke 
den nyeste uddannelsesbekendtgørelse fra 2006.  

Den nye bekendtgørelse nr. 220 af 13/03/2007 har inspireret os i forhold til sit stærkere fokus 
på læringsudbyttet som omfatter viden, indsigt og kompetencer. 

Af særlig interesse for undersøgelsen på pædagiske profession skal nævnes at”Pædagogers 
kompetenceprofil” som blev udarbejdet i 2004, af en bredt sammensat arbejdsgruppe nedsat 
af undervisningsministeriet har inspireret os. I dette papir peges der på 6 professionelle 
grundkompetencer: 

Social- og kommunikativ kompetence, personlig og relationel kompetence, faglig kompetence 
– herunder: teoretisk viden og metoder, professionskompetence, kulturel kompetence, musisk 
og kreativ kompetence, organisatorisk kompetence, systemkompetence, og udviklings- og 
læringskompetence 

Det vil være muligt at se disse reflekteret i vores undersøgelse. 

Pædagogfaget har gennem en relativ kort årrække, fra sin spæde start i midten af 1800-tallet, 
udviklet sig imod en status som moderne profession, den største pt., uden at faget dermed 
nødvendigvis ligner, eller skal ligne de traditionelle professioner51. De faglige organisationer 
arbejder pt. med at udvikle strategier for professionsudvikling.52  

Pædagoger skal gennem deres uddannelse i både special- og normalpraktik, hvilket betyder at 
alle har stiftet bekendtskab med dele af arbejdsfeltet. Pædagogens kompetencer vil 
                                                
51 Laursen,P.F.et al 2007 

52 www.bupl.dk Temaserien: Viden om pædagoger 
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formodentlig være stærkere hvis ansættelsen sker indenfor et område vedkommende har 
kendskab til fra sine praktikker og/eller fra vikararbejde eller anden tidligere beskæftigelse 
indenfor feltet. 

Den nuværende pædagoguddannelse er en såkaldt generalistuddannelse, som uddanner til 
både 3 store felter, nemlig socialpædagogikken, specialpædagogikken og 
”normalpædagogikken”. Dette har mødt megen kritik og det afspejles også i nogle af 
kommentarerne: 

”Det er ønskeligt med mere viden om det specielle område, psysisk/fysisk handicappede. Ofte 
er kendskabet meget ringe qva. deres uddannelse. Det er først ved deres ansættelse at de skal 
tilegne sig mere viden om området.” 

Det er nok vigtigt at være opmærksom på at knap 25 % af pædagogstuderende har en 
erhvervsfaglig uddannelse bag sig og sammen med socialrådgiverne er mange nyuddannede 
pædagoger altså oppe i årene. Dette kan have betydning for deres kompetencer på forskellige 
områder, da de ofte har erfaringer fra både familie- og arbejdslivet. Men størstedelen kommer 
med en ungdomsuddannelse. Relativt få dimittender er under 24 år, mens ca. halvdelen er 
over 30 år. Kompetencer kan naturligvis ikke kun ses som tilegnet gennem uddannelsen, men 
også gennem fx vikararbejde og livserfaring. Som en af kommentarerne afspejler det, har de 
kendskab til den nyuddannede gennem praktik og vikararbejde i institutionen og: 

” Hun er 35 år og en moden kvinde med en enorm livserfaring.” 

Men en anden typisk kommentar peger på at ”mange nyuddannede mangler praktisk 
erfaring” 

Mange kommentarer peger på det forhold, at der er stor forskel på de nyuddannede med 
hensyn til viden og erfaring i forhold til det arbejdsområde de søger ansættelse indenfor, samt 
alder, modenhed, engagement mm. Praksischok, manglende praktisk viden og færdigheder, 
overraskelse over hvor krævende faget er osv. er typiske bemærkninger.  

 

Undersøgelsens informanter og datagrundlag 
Vi har valgt at sende spørgeskemaet ud til samtlige institutioner indenfor den pædagogiske 
profession i region Sjælland. Vi har altså sendt spørgeskema til institutioner uden hensyn til 
om de har kendskab til nyuddannede. Vi kan imidlertid ikke angive en svarprocent i forhold 
hvor mange der havde kunnet svare ud fra et kendskab til nyuddannede, da vi ikke kunne og 
kan vide i hvilke institutioner der er pædagoger og ledere, som har kendskab til nyuddannede 
pædagoger. 

Ud af den samlede totalpopulation, dvs. samtlige institutioner i regionen, på ca. 779 
respondenter – har 204 svaret. Dette udgør en samlet besvarelsesprocent på 26,2 % af 
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pædagogkollegerne. Dette er i forhold til sådanne undersøgelser en ok svarprocent, som vi vil 
bruge til at udlede mulige tendenser på for området. Svarprocenten og undersøgelsens 
karakter, giver som nævnt i indledningen, ikke belæg for at udsige sandheder om området. Ud 
af disse 204 informanter har 107 kendskab til nyuddannede pædagoger og de udgør så det 
faktiske datagrundlag for undersøgelsen på den pædagogiske profession.   

For lederbesvarelserne er den totale population ligeledes 779 og heraf har 258 svaret. Dette 
giver en besvarelsesprocent på 33,1 % hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Heraf har 
143 kendskab til nyuddannede pædagoger og udgør altså datagrundlaget. 

Så i stedet for at se på svarprocenten ovenfor som et parameter, vil vi sige at vi har 
veludfyldte spørgeskemaer med kommentarer fra 107 pædagoger og 143 ledere fordelt på alle 
institutionstyper og spredt geografisk over hele regionen. Dvs. 250 spørgeskemaer i alt. 

Følgende institutionstyper er repræsenterede: Vuggestue, integrerede institutioner, børnehave 
og fritidshjem/Sfo udgør ca. 75 % af de samlede svar, Socialpædagogiske institutioner udgør 
8 % og bo- og naboskab udgør 5 % og er dermed den mest underbelyste i denne undersøgelse.   

 

Analyse af kvantitative data for pædagogprofessionen med afsæt i et 
kollegaperspektiv 
Undersøgelsen for den pædagogiske profession har igennem de indledende spørgsmål søgt at 
tage højde for at der er 3 store og til dels forskellige arbejdsområder involveret, nemlig 
socialpædagogikken, specialpædagogikken og hvad man kan kalde det almen pædagogiske 
område. 

Fagforeningsmæssigt dækkes således både BUPL’s og SL’s organisationsområde og 
institutioner som hører under henholdsvis Region Sjælland og under en af de 17 kommuner i 
regionen. 

Det var interessant at se om der var signifikante forskelle i vurderingerne mellem disse tre 
traditionelle arbejdsområder som pædagoguddannelsen uddanner til? 

Det har indgået i dataanalysen hvilke af ovenstående grupper, der har været henholdsvis mest 
begejstret og mest kritisk, med henblik på at registrere om fx de socialpædagogiske område er 
mere begejstret/kritisk end specialområdet og daginstitutionsområdet. Der ser ikke ud til at 
være signifikante tegn på store forskelle i vurderingerne, hvorfor de fundne forskelle ikke 
fremhæves særskilt.  

De samlede data for pædagogområdets aftagervurdering udgør i sig selv ikke voldsomt 
overraskende eller stærkt afvigende resultater set i forhold til øvrige undersøgelser på 
området. Vi betragter derfor denne viden, vi har indkredset gennem det kvantitative materiale 
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som en eksemplarisk viden for området, som muliggør at vi gennem efterfølgende kvalitative 
interview med udvalgte informanter kan afprøve og indkredse betydninger heraf. 

Grundlæggende vurderer pædagogkollegerne at de overordnede spørgekategoriers 
hovedområder i den kvantitative del udgør vigtige – betydningsfulde kompetencer for den 
nyuddannede pædagogs professionsudøvning Dette kan tyde på, at vi i 
undersøgelseskonstruktionen har indkredset centrale professionskompetencer. 

For kollegerne/pædagogerne gælder følgende: 

Informanternes alder: 69 % er mellem 40 og 60 år, 25 % mellem 20 og 40 og 6 % er over 60.  

Informanternes køn: Hovedparten er kvinder, nemlig ca. 85 % 

Pædagogerne har ikke en ensartet erfaring, men alle har en solid baggrund i faget. Således har 
12 % 1-5 års erfaring. 49 % har mellem 5 og 20 års erfaring og 39 % har mere end 20 års 
erfaring. 

Der er ingen informanter i kategorierne praktiskmedhjælper eller social- og sundhedsassistent, 
så alle formodes at have mindst en mellemlang videregående uddannelse som pædagog. 

Ca. ½ delen har arbejdsmæssigt kendskab til èn nyuddannet pædagog og 1/3 del har kendskab 
til 2 nyuddannede pædagoger. Den sidste tredjedel fordeler sig på kendskab til 3, 4-6 og flere. 

Perspektiver på analysen. 
Læring er ifølge Luhmann knyttet til det psykiske system og dermed ideer, forestillinger, 
viden mm, mens den pædagogiske praksis er knyttet til det sociale system og består af 
kommunikation, herunder handlinger. Når de nyuddannede skal agere som pædagoger sker 
det derfor i et socialt system, som kan irritere og koble sig på det psykiske system og 
omvendt. Der er ikke og kan ikke være en 1:1 sammenhæng mellem det man har lært på 
uddannelsen og det man gør i professionen. Det pædagogerne har lært skal altså omsættes 
gennem stadige selektioner/valg i en social kontekst.  
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Vurdering af de nyuddannede pædagogers teoretiske og faglige viden og 
indsigt med afsæt i, hvad kolleger forventer af en nyuddannet pædagog 

 

 

For det første viser de røde søjler at kollegerne (i det følgende benævnt: pædagogerne) synes, 
at det er meget vigtigt med teoretisk faglig viden og indsigt. Det fremgår derfor også meget 
tydeligt, at pædagogerne vurderer, at den nyuddannedes teoretiske faglige viden og indsigt 
vurderes i en høj og rimelig grad. Man kunne have forventet, at flere svar var givet i 
kategorien ”meget høj grad” da professionsbacheloruddannelsen har lagt megen vægt på det 
teoretiske og akademiske. En relativ stor del 15-20 % vurderer, at de nyuddannede kun i 
mindre grad har viden om metoder, om praksis og evner at reflektere over problemstillinger, 
hvor den teoretiske viden generelt vurderes mere positivt.    

Dette kan også virke overraskende, da pædagoguddannelsen indeholder en del praktik og 
professionen dermed har en ikke ubetydelig andel i uddannelsen af pædagoger.  

Grundlæggende opererer pædagoguddannelsen i lighed med andre professionsuddannelser i et 
forhold mellem teori og praksis. Svarene kunne tyde på, at der i uddannelsen skulle arbejdes 
yderligere med både teori og relationer og referencer for praksis, velvidende at de 
vidensformer, der bringes i spil i uddannelsens rum er forskellige. Bourdieu karakteriserer 
netop disse rums forskellige logikker og Dewey lægger vægt på læring og erfaringsdannelse 
gennem afprøvninger og refleksioner. 

De nyuddannedes evne til at reflektere over pædagogiske problemstillinger, vurderes lidt 
højere end de øvrige parametre af 10 % af kollegerne, hvilket er tegn på, at de studerende 
møder op med en evne til refleksion, som kan siges at være et centralt kendetegn ved 
professionsbachelorer. Men der er også 15 % som mener, at dette kun kendetegner de 
nyuddannede i mindre grad. 
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Hvilke forventninger man kan have og skal have til dette niveau ved afslutningen af 
uddannelsen kan i forhold til viden om teorier, metoder og praksis ses som et spørgsmål om 
graden af viden. Når viden fra at være anvendt primært i en studiesammenhæng skal 
anvendes i en praktisk sammenhæng, er der til en vis grad tale om forskellige former for 
viden. Koden for viden i uddannelsen er fx bestå/ikke bestå, mens koden i praktisk 
sammenhæng er anvendelig/ikke anvendelig.  

Vurdering af de nyuddannede pædagogers praktiske færdigheder i 
pædagogarbejdet med afsæt i, hvad kolleger forventer af en nyuddannet 
pædagog 

 
De røde søjler viser at kun 50 % af kollegerne synes, at praktiske færdigheder er kompetencer 
som nyuddannede pædagoger bør have i meget høj grad. 40 % mener, at pædagoger skal have 
praktiske færdigheder i høj grad. Det betyder dog, at det har relativ stor betydning, idet meget 
få tillægger det mindre betydning. Der lægges mere vægt på den teoretisk faglige viden i 
forhold til praktiske færdigheder, hvilket ikke placerer teoretisk viden højest, blot højere end 
praktiske færdigheder.  

Pædagogerne vurderer de nyuddannedes kompetencer i forhold til praktiske færdigheder på 
stort set samme niveau som den teoretiske viden. Søjlerne ovenfor viser at vurderingerne 
samler sig i forhold til middelværdien. Dog er der ca. 20 % som vurderer at de nyuddannede 
kun i mindre grad evner at være praktisk eksperimenterende.  

Man kan sige, at der er stor overensstemmelse mellem den vægt kollegerne tillægger 
kvalifikationerne og kompetencerne og deres forventninger til de nyuddannede.  
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Vurdering af de nyuddannede pædagogers selvstændige handlen med afsæt 
i, hvad kolleger forventer af en nyuddannet pædagog 

 
De røde søjler viser, at kollegerne tillægger det at kunne arbejde selvstændigt og kunne 
reflektere stor betydning. Over 70 % mener, at dette i meget høj grad er vigtigt -  knap 30 % 
siger i høj grad, hvilket samlet viser, at kollegerne vurderer selvstændighed og evnen til 
refleksion meget højt. Til gengæld er vurderingerne af de nyuddannede på dette felt mere 
beskedne. Således vurderer 20-30 % at de nyuddannede kun i mindre grad har kompetencer i 
forhold til at kunne indgå selvstændigt i tværfagligt arbejde, at kunne opstille handleforslag til 
løsning af egne læringsbehov og handleforslag til løsning af pædagogisk-didaktiske 
problemstillinger. Der er således en tendens til at det er vanskeligere at indgå i tværfagligt 
arbejde end i fagligt samarbejde på institutionen.  
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Vurdering af den nyuddannede pædagogs kompetence i forhold til 
kommunikation og samarbejde med afsæt i, hvad kolleger forventer af en 
nyuddannet pædagog 

 

De røde søjler viser at kommunikation og samarbejde vurderes af rigtig mange ca. 84%  som, 
i meget høj grad vigtig og af 16% som i høj grad vigtig. 

Det er måske også værd at bemærke, at der her er en del som svarer, at de ikke ved om de 
nyuddannede er gode til samarbejde med andre faggrupper internt og eksternt. Og det kan jo 
skyldes, at det ikke har været aktuelt eller at de nyudannede ikke deltager så meget i dette 
arbejde i de første par år. 

Kollegerne vurderer, at de nyuddannede i høj grad evner at indgå i samarbejde på kollega og 
ledelsesniveau inden for institutionens rammer. Når samarbejdet fordrer et eksternt niveau er 
vurderingen som ovenfor nævnt mindre god.  

Men det er tydeligt, at de nyudannede vurderes som meget kompetente i forhold til 
samarbejde med institutionens ledelse, med kollegerne og med forældrene/pårørende. 

I forhold til at kommunikere om faglige problemstillinger og håndtere konflikter med 
brugerne vurderes de ikke så højt. Mange placerer sig i mellemkategorierne men meget få i 
den højeste og en hel del i den laveste. At håndtere og løse konflikter er et punkt som går igen 
som et problem i alle 3 undersøgelser, så det er betydningsfuldt at undersøge baggrunden for 
dette. 
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En mulig forklaring er at forholdet mellem brugere og professionelle har ændret sig igennem 
de moderniseringsbestræbelser professionerne har gennemgået. En ændring i retning af at 
grænserne for hvad brugerne har krav på og hvad de professionelle skal yde er flydende og 
først kan fastlægges i den konkrete institution og situation.  

Og spørgsmålet er om disse ændringer er slået igennem,således at de studerende gennem 
uddannelsen, herunder praktikken forberedes på dette og/eller om professionen selv arbejder 
med denne problematik. 

Vurdering af de nyuddannede pædagogers relationskompetence med afsæt 
i, hvad kolleger forventer af en nyuddannet pædagog 

De røde søjler viser, at relationskompetencen tillægges meget stor betydning af kollegerne, 
idet 77 % svarer ”i meget høj grad” og 19 % svarer ”i høj grad”. Det er således næsten på 
niveau med samarbejde og kommunikation og det har da også klare lighedspunkter. At indgå i 
en relation kan næppe gøres uden at evne kommunikation og samarbejde. Nogle betragter 
pædagoger (sygeplejersker, lærere m.fl.) som relationsarbejdere53. Pædagogisk arbejde 
foregår i og med relationer. Derfor er det ikke overraskende, at kolleger tillægger disse 
kompetencer stor betydning, men det er interessant, at de også vurderer, at de nyuddannede 

                                                
53 Laursen,P.F.et al 2007 
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faktisk er meget gode til at indgå i relationer til brugerne og til at fremme relationsdannelser 
mellem brugerne. 

Kollegerne vurderer denne kompetence som værende vigtigere end eksempelvis teoretisk 
faglig indsigt og praktisk færdigheder. Pædagogen er en central person i relation til brugernes 
dannelsesprocesser i institutionerne, hvilket selvsagt fordrer at mestre at indgå i mødet med 
brugerne med den variation af udfordringer, det giver.  

Ifølge vores resultater viser det sig, at de nyuddannede vurderes positivt i forhold til at 
fremme dannelsen af sociale relationer mellem brugerne. De går altså ind og understøtter det 
sociale miljø blandt brugerne. Håndtering af konflikter mellem og med brugerne, er 
tilsyneladende vanskeligere, da de nyuddannede vurderes lavere her.   

Ligeledes vurderer kolleger, at den nye pædagog har sværere ved at håndtere komplekse og 
uforudsigelige situationer. Dette kan muligvis ses i sammenhæng med konfliktløsningsforhold 
og begge forhold repræsenterer aspekter af at pædagogen må sætte sig selv i spil og trække på 
et erfaringsberedskab, der skal udmøntes inden for institutionens kulturelle normkompleks af 
orienteringer og handlingsprincipper. Altså forholdet mellem en umiddelbar selvstændig 
håndtering og hensynet til institutionens handlingsorienteringer i forhold til at tackle 
konflikter på et generelt og konkret plan. At håndtere komplekse og uforudsigelige situationer 
er en kompetence som uddannelsen lægger vægt på ifølge bekendtgørelse og 
kvalifikationsramme. Det kunne tyde på at der er brug for at undersøge om de studerende 
gennem uddannelsen opnår et handleberedskab til at håndtere komplekse situationer.  

Som nævnt kan der her trækkes nogle tråde til håndteringen af konflikter, selv om alle 
uforudsigelige situationer ikke behøver at indeholde konflikter. 

Umiddelbart vurderer kolleger, at de nyuddannede kan håndtere relationsarbejdet med elever 
af anden social, kulturel og religiøs baggrund, men vurderingen er meget spredt. Den relativt 
høje ”ved ikke” procent kan tyde på, at der ikke har været opmærksomhed på det, eller at det 
ikke opleves som en problematik for den institution. 
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Vurdering af de nyuddannede pædagogers kompetence i relation til 
innovation og udvikling med afsæt i, hvad kolleger forventer af en 
nyuddannet pædagog 

 

De røde søjler viser, at kollegerne anser innovation og udvikling som væsentlige ingredienser 
i pædagogprofessionen, men det vægtes med sine knap 60 % i den højeste kategori, ikke nær 
så højt som selvstændighed, kommunikation og samarbejde og relationskompetence. Faktisk 
vurderes denne kategori tredjesidst af alle. Ser vi vurderingen samlet, er den dog ligesom alle 
de andre indenfor de to højeste kategorier. 

Kategorien ”i mindre grad” er rimelig høj i forhold til at kunne se nye løsninger på 
pædagogiske problemstillinger, at iværksætte nye praktiske handlingstiltag, at dokumentere 
og evaluere pædagogisk arbejde, samt brugernes udvikling og læreprocesser og indgå i 
forsøgs- og udviklingsarbejde.   

Til en vis grad indeholder disse spørgsmål en række emner som har været og stadig er til 
diskussion i hele den offentlige sektor og specifikt i den pædagogiske profession, som har fået 
handleplaner, læreplaner, dokumentation og evalueringskrav. Samlet ligger der et større fokus 
på feltets evne til dokumenteret udvikling gennem fx pædagogisk udviklingsarbejder.  

Såvel vurderingen af vigtigheden, samt de nyuddannedes kompetencer må tolkes i lyset af 
disse udviklingsprocesser.  
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Evaluering af brugernes udvikling og læreprocesser er en kompetence hvor de nyuddannede 
vurderes relativt lavt af kollegerne. Dette bør give anledning til undren og eftertænksomhed, 
da dette må formodes at være en forudsætning for at kunne tilrettelægge det pædagogiske 
arbejde. Det afspejler måske forhold i det paradigmeskifte som ligger i, at pædagoger i højere 
grad skal kunne forholde sig til hvad de didaktisk-pædagogisk kan gøre i forhold til fx udsatte 
børns læring og udvikling.     

De nyuddannede vurderes som rigtig gode til at se nye løsninger på pædagogiske 
problemstillinger og til at iværksætte nye praktiske handletiltag. Der er altså en 
grundlæggende innovativ holdning og kompetence hos de nyuddannede, som de også evner at 
sætte i spil. 

Kompetencer til at indgå i pædagogisk udviklingsarbejde vurderes ikke så højt, men en del 
studerende giver åbenbart udtryk for at de gerne vil. Så der vurderes at være en 
grundlæggende positiv holdning til udvikling blandt de nyuddannede. Også her er der en 
relativ høj ”ved ikke” procent som kan skyldes at institutionen ikke har været involveret i 
udviklingsarbejder indenfor de sidste 2 år som undersøgelsen fokuserer på. 

Vurdering af de nyuddannede pædagogers kompetence til at tage ansvar og 
lede sammenhængende arbejdsforløb med afsæt i, hvad kolleger forventer 
af en nyuddannet pædagog  

 

De røde søjler viser, at kollegerne giver denne kategori den klarest laveste prioritering. Det 
kan skyldes vores måde at spørge på, da vi selv synes at kategorien er særdeles vigtig, eller 
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det kan skyldes at pædagogerne ikke ser denne side af pædagogens opgave som lige så vigtig, 
som det at kunne samarbejde, indgå i relationer og agere fagligt selvstændigt. 

Det ser ud til, at de nyuddannede pædagoger af mange opleves at kunne agere på baggrund af 
en forståelse af institutionens opgave og at kunne agere i institutionens organisatoriske 
rammer. Dette kan ses i sammenhæng med at være god til at samarbejde med såvel ledere, 
kolleger og forældre/pårørende. At have forstået opgaven må også betragtes som væsentlig for 
at kunne tage opgaven på sig fra den allerførste dag i en ansættelse.  

Det vurderes endvidere, at de evner at være ledende og organiserende på en anerkendende og 
respekterende måde, hvilket kan ses i sammenhæng med deres kompetencer i forhold til at 
indgå i relationer og kunne samarbejde. Og det ligger i tråd med at de allerede tidligt i deres 
ansættelse evner at tage ansvar i teamarbejde. 

Der er grund til at bemærke de relativt høje procenter i kategorien ”i mindre grad”, hvor det at 
være ledende/organiserende for det sociale liv i gruppen, være ledende/organiserende fagligt i 
forhold til brugerne og tage ansvar i teams af 10-15 % vurderes i denne kategori. 

Oplever du, at de nyuddannede pædagoger udviser stolthed og engagement 
ved deres arbejde?  

Kollegerne vurderer, at de nyuddannede pædagoger engagerer sig i pædagogarbejdet i meget 
høj grad og i nogen grad. Flest i nogen grad.  

Hovedvægten bliver ligeledes lagt til den positive side når det gælder om stolthed i relation til 
arbejdet.  

Nedenstående graf illustrerer, at der dog er en overvægt af stolthed i forhold til engagement. 
At engagementet af kun 30 % vurderes som meget højt, bør give anledning til undren. Og de 
nyuddannedes stolthed over deres fag vurderes af 40 % som i meget høj grad. Sagt med andre 
ord kan det tolkes således, at kollegernes forventninger til de nyuddannedes engagement, 
måske er en del større end mange nyuddannede åbenbart giver udtryk for. Hvad der ligger i 
begrebet engagement viser undersøgelsen intet om og det kan naturligvis være anledning til 
forskellige vurderinger. 

Stolthed er heller ikke defineret, men det må give anledning til eftertænksomhed at kun 40 % 
af pædagogerne vurderer de nyuddannedes stolthed over deres fag, som meget høj.  

Dette træk kan som nævnt repræsentere en variation af tolkningsmuligheder – lige fra 
erhvervets status i omverden til den nyuddannedes egen forståelse af betydning og vurdering 
af egen udførte arbejdsopgaver. Umiddelbart vil sidstnævnte være kulturafhængig i forhold 
til, hvorledes man på kollega niveau er tydelig i tilkendegivelse og anerkendelse af de faktiske 
udførte arbejdsopgaver.  
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Undersøgelsen her viser at nyuddannede pædagoger engagerer sig i arbejdet og er stolte af 
deres fag i høj grad og i nogen grad. Anerkendelse for dette er såvel et internt som et eksternt 
problem, der eksisterer i og for professionsområdet, og det ville måske kunne få procenterne 
op.  

 

Signifikante træk ved kollegers/pædagogers vurdering af de 
nyuddannede. 
Kollegerne, hvilket vil sige pædagogerne i professionen, tillægger kvalifikationer og 
kompetencer som kommunikation og samarbejde, relationskompetence og selvstændig 
handlen i nævnte rækkefølge, størst betydning. 

Herefter kommer teoretisk faglig viden (65 %), som vurderes næsten lige så højt som 
selvstændig handlen (70 %).   

Herefter følger innovation og udvikling og derefter praktiske færdigheder.   

Lavest vurderes det at være ledende og organiserende (35 %) 

Analyse af kvantitative data for pædagogprofessionen med afsæt i et 
lederperspektiv. 
Ud af den samlede totalpopulation på 778 respondenter, har 252 svaret. Dette udgør en samlet 
besvarelsesprocent på 33,1 % af respondenterne, hvilket må betegnes som tilfredsstillende.  

Vi betragter dog undersøgelsen som en eksemplarisk viden, som muliggør at vi i 
efterfølgende kvalitative interview med udvalgte informanter, kan afprøve og indkredse 
betydninger. Vi har ikke haft til hensigt og har heller ikke designet en 
spørgeskemaundersøgelse som kan stå alene. 

Ud af disse 252 besvarelser har 143 ledere kendskab til nyuddannede og omfattes dermed af 
undersøgelsen. Disse 143 – 135 besvarelser udgør datagrundlaget for undersøgelsen på 
pædagogprofessionen.  
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I stedet for at se på svarprocenten ovenfor som et parameter, hvilket ikke vil være dækkende, 
kan vi sige at vi har veludfyldte spørgeskemaer med kommentarer fra 135-143 
institutionsledere fordelt på alle institutionstyper og spredt geografisk over hele regionen. 

. 

Vurdering af de nyuddannede pædagogers teoretiske og faglige indsigt 
inden for pædagogers arbejdsområde, ud fra hvad ledere forventer af en 
nyuddannet pædagog 

For ledergruppen gælder følgende: 

Informanternes alder: 82,3 % er mellem 40 og 60 år, ingen er under 30 år, 16 % mellem er 30 
og 40 og 8 % er over 60. Ledergruppen er således også lidt ældre end pædagoggruppen. 

Informanternes køn: Hovedparten er kvinder, nemlig ca. 79,3 %. Her er altså lidt flere mænd i 
ledergruppen, nemlig 20,7 %. 

Lederne har ikke en ensartet erfaring, men har alle en solid baggrund i faget. Således har 
ingen under 5 års erfaring. 8,1 % har 5-10 års erfaring, 33 % har mellem 10 og 20 års erfaring 
og 41,5 % har mellem 20 og 30 års erfaring og 23,7 % har mere. Det er således en erfaren 
ledergruppe, som har svaret. 

Ca. 40 % har arbejdsmæssigt kendskab til 1-2 nyuddannede pædagoger og ca. 10 % har 
kendskab til 3 nyuddannede pædagoger. 8 % har kendskab til 4 eller flere.  

Metodisk vil der i den følgende gennemgang blive lagt vægt på hvor lederne adskiller sig eller 
er enige med pædagogerne. Generelt kan det siges at pædagogerne vurderer de nyuddannedes 
kompetencer som lidt bedre end lederne gør det.  

 



                                                            Aftagerprojekt for professionsuddannelserne – UCSJ     

 

103 

Den røde søjle viser at lederne vurderer viden og indsigt i teorier som relativt vigtigt, idet 58,7 
% har svaret ”i meget høj grad”, mens godt 30 % svarer ”i høj grad.” Hermed vurderer 
lederne denne kompetence som mindre betydningsfuld end pædagogerne. 

Viden om teorier vurderes som den bedste kompetence hos de nyuddannede blandt de mulige 
kategorier og viden om praksis vurderes som den svageste kompetence. Lederne vurderer 
videre at de nyuddannede ikke i så høj grad har eller viser kompetencer i forholds til at 
reflektere over problemstillinger.   

Der er således ikke fundet nogen store forskelle mellem ledernes og pædagogernes 
vurderinger hvad angår viden og indsigt i teorier, metoder og praksis, samt 
refleksionskompetence. 

Vurdering af de nyuddannede pædagogers praktiske færdigheder i 
pædagogarbejdet, ud fra hvad ledere forventer af en nyuddannet pædagog 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

I meget høj 
grad

I høj grad I rimelig 
grad

I mindre 
grad

Ved ikke

Viden om teorier

Viden om metoder

Viden om praksis

Refleksion over problemstillinger

Vigtigheden af teoretisk/faglig indsigt

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

I meget høj 
grad

I høj grad I rimelig grad I mindre grad Ved ikke

Anvende praktiske færdigheder

Vurdere praktiske problemstillinger

Anvende faglige metoder

Anvende praktiske redskaber

At være praktisk eksperimenterende

Vigtigheden af praktiske færdigheder



                                                            Aftagerprojekt for professionsuddannelserne – UCSJ     

 

104 

De røde søjler viser, at lederne vurderer dette anderledes end pædagogerne, idet kun 41,3 % 
mener, at dette i meget høj grad er vigtigt.  

De ser heller ikke de nyuddannede som meget kompetente på dette område, men dog lidt 
bedre end viden om teorier mm. Kompetence i at anvende praktiske færdigheder vurderes 
som bedst, mens det at være praktisk eksperimenterende ikke vurderes som en tydelig 
kompetence hos de nyuddannede.  

Ledernes vurdering af de nyuddannede ligger her tæt op ad pædagogernes. 

Vurdering af de nyuddannede pædagogers selvstændige handlen ud fra 
hvad ledere forventer af en nyuddannet pædagog 

 

De røde søjler viser, at denne kompetence af lederne tillægges stor betydning. Her stemmer 
ledernes vurdering fuldstændigt overens med pædagogernes. Selvstændighed og selvstændig 
handlen vurderes tilsyneladende som en væsentlig kompetence.   

Til gengæld er vurderingerne af de nyuddannede på dette felt mere beskedne. Således 
vurderer 20-30 %, at de nyuddannede kun i mindre grad har kompetencer i forhold til at 
kunne indgå selvstændigt i tværfagligt arbejde, at kunne opstille handleforslag til løsning af 
egne læringsbehov og handleforslag til løsning af pædagogisk-didaktiske problemstillinger.  
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Vurdering af den nyuddannede pædagogers kompetence i forhold til 
kommunikation og samarbejde ud fra hvad ledere forventer af en 
nyuddannet pædagog 

 

De røde søjler viser, at kommunikation og samarbejde vurderes af rigtig mange - 85 % - som i 
meget høj grad vigtig og her er lederne ligeledes helt på linje med pædagogerne. 

Og det er tydeligt at her er lederne også enige med pædagogerne i, at de nyudannede vurderes 
som meget kompetente i forhold til samarbejde med institutionens ledelse, med kollegerne og 
med forældrene/pårørende, med samarbejdskompetencer i forhold til den forældre/pårørende 
vurderes noget lavere. 

I forhold til at kommunikere om faglige problemstillinger og håndtere konflikter med 
brugerne vurderes de heler ikke af lederne særlig højt.   
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Vurdering af de nyuddannede pædagogers relationskompetence, ud fra 
hvad ledere forventer af en nyuddannet pædagog. 

 

 

De røde søjler viser, at relationskompetencen tillægges meget stor betydning af lederne, idet 
78 % svarer ”i meget høj grad” og 19 % svarer ”i høj grad”, hvilket er fuldstændig det samme 
som pædagogerne.  

De øvrige besvarelser i kategorien ligger også på linje med pædagogernes. 
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Vurdering af de nyuddannede pædagogers kompetence i relation til 
innovation og udvikling, ud fra hvad ledere forventer af en nyuddannet 
pædagog 

 

De røde søjler viser, at lederne anser innovation og udvikling som en væsentlig kompetence 
hos pædagogerne i pædagogprofessionen, omend det vægtes mindre end selvstændighed, 
kommunikation og samarbejde og relationskompetence og teoretisk faglig viden.  

Lederne er igen næsten på linje med pædagogerne, idet de dog ligger lidt lavere. 

Kategorien ”i mindre grad” er også hos lederne rimelig høj i forhold til at kunne se nye 
løsninger på pædagogiske problemstillinger, at iværksætte nye praktiske handlingstiltag, at 
dokumentere og evaluere pædagogisk arbejde, samt brugernes udvikling og læreprocesser og 
indgå i forsøgs- og udviklingsarbejde. 

Ledernes vurdering er her bemærkelsesværdig, fordi man kunne tro, at de ville være 
tilbøjelige til at vægte udviklingsdimensionen højere, ud fra at de er presset fra forvaltninger 
og ny lovgivning om dokumentation, evaluering, innovation osv. Men det lader ikke til at 
være tilfældet. Der synes ikke at være et boom i kompetencerne i forhold til dokumentation, 
evaluering, udviklingsarbejde mm.    
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Vurdering af de nyuddannede pædagogers kompetence til at tage ansvar og 
lede sammenhængende arbejdsforløb, ud fra hvad ledere forventer af en 
nyuddannet pædagog 

 

De røde søjler viser, at lederne ligesom pædagogerne giver denne kategori den klarest laveste 
prioritering. Det kan skyldes vores måde at spørge på, da vi selv synes at kategorien er 
særdeles vigtig eller det kan skyldes, at lederne ikke ser denne side af pædagogens opgave 
som lige så vigtig som at kunne samarbejde, indgå i relationer og agere fagligt selvstændigt. 
For lederne ligger den kun lidt under praktiske færdigheder. 

Oplever du, at de nyuddannede pædagoger udviser stolthed og engagement 
ved deres arbejde?  

Hovedsagelig vurderer ledere, at de nyuddannede har en stolthed i relation til udøvelse af 
pædagogarbejdet. Men de vurderer hverken de nyuddannedes engagement eller stolthed som 
særlig høj. Kun 40 procent synes, at de nyuddannede udviser stolthed i meget høj grad og 
hvad der måske er mere bekymrende at kun 30 % udviser engagement i meget høj grad. Igen 
er ledere og pædagoger 100 % enige. 
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Signifikante træk ved ledernes vurderinger af de nyuddannede 
De tydeligste forskelle mellem pædagogernes og ledernes svar er, at de vurderer 
kompetencerne teoretisk, faglig viden og indsigt, praktiske færdigheder og innovation og 
udvikling lavere end pædagogerne. De vurderer til gengæld at ledelses- og 
organisationskompetencer er vigtigere end pædagoger vurderer det. Vurderingen af de 
nyuddannedes kompetencer er meget lig pædagogernes og forstærker dermed det billede som 
pædagogernes svar gav anledning til. 

Det er endvidere tydeligt, at pædagogerne vurderer de nyuddannedes kompetencer generelt 
højere end lederne gør det. Pædagogerne i professionen, tillægger kvalifikationer og 
kompetencer som kommunikation og samarbejde, relationskompetence og selvstændig 
handlen i nævnte rækkefølge, størst betydning. 

Herefter kommer teoretisk faglig viden (65 %), som vurderes næsten lige så højt som 
selvstændig handlen (70 %).   

Herefter følger innovation og udvikling og derefter praktiske færdigheder.   

Lavest vurderes det at være ledende og organiserende (35 %) 

Det er således flere interessante resultater. I lyset af Bologna-processen og udviklingen af 
pædagoguddannelsen til en professionsbachelor, er det interessant, at pædagoger ser teoretisk 
faglig viden og indsigt som væsentlig, dog ikke som lige så væsentlig som de mere ”bløde” 
kompetencer, som kommunikation og samarbejde, relationskompetence og selvstændig 
handlen.  

Det tyder på, at der i professionen er en forståelse for og et behov for mere eller bedre 
uddannelse, som der peges på fra flere interessenter i og udenfor professionen og det 
understreger, at den pædagogiske profession er teoretisk ladet.  

Interessant er det naturligvis også, at det ikke tillægges så stor værdi at være innovativ og 
udviklende eller ledende og organiserende. Dette kan hænge sammen med den store politiske 
og pædagogiske vægt der lægges på brugernes egen organisering og selvledelse og det kan 
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hænge sammen med at de seneste års ”udvikling” så at sige er kommet udefra, dvs. fra stat, 
kommune og region.  

Vurderingen af de nyuddannede afspejler disse prioriteringer meget godt, idet de højeste 
karakterer gives til de nyuddannedes kompetencer i kommunikation og samarbejde internt, 
relationskompetence, kunne agere i organisationen og se nye løsninger på pædagogiske 
problemstillinger.  

De laveste gives til håndtering af konflikter, viden om praksis, evaluering, tværinstitutionelt 
arbejde, forsøgs- og udviklingsarbejde. Det er værd at bemærke, at vurderingen af de 
nyuddannedes teoretiske viden og indsigt også ligger relativt lavt.  

Resultaterne viser, at de nyuddannede ikke i så høj grad lever op til professionens 
forventninger om viden og indsigt i både praksis og teorier, hvilket kan siges at afspejle 
pædagogernes høje forventninger til samme.  

I forhold til at være mere evaluerende og systematisk udviklende, lever de heller ikke i så høj 
grad op til forventningerne, hvilket bør give anledning til eftertanke, da netop disse 
kompetencer har været efterspurgt i forbindelse med indførelse af læreplaner og ønsker om en 
evalueringskultur, med fokus på systematisk evaluering byggende på evidens. 

Den lave vurdering af deres evne til konfliktløsning og tværfagligt samarbejde kan ses i lyset 
af udviklinger indenfor området som medfører nye relationer til brugerne og nye relationer 
mellem de professionelle. 

De tydeligste forskelle mellem pædagogernes og ledernes svar er at de vurderer 
kompetencerne teoretisk, faglig viden og indsigt, praktiske færdigheder og innovation og 
udvikling lavere end pædagogerne. De vurderer til gengæld at ledelses- og 
organisationskompetencer er vigtigere end pædagoger vurderer det. 

Det er endvidere tydeligt, at pædagogerne vurderer de nyuddannedes kompetencer generelt 
højere end lederne gør det, hvilket kan afspejle forskelle i de to gruppers positioner. Dels i 
forhold til graden af nærhed til de nyuddannede og dels i forhold til at lederne i sidste ende 
har ansvaret for at institutionen lever op til de krav som stilles fra omverdenen, herunder 
politikere, forvaltninger og brugere.  Nedenstående skema viser svarene på spørgsmålet om 
hvor vigtig en kategori er. 
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Spørgsmål Leder  ”I meget 
høj grad” (inkl. 
”I høj grad”) 

Pædagog ”I 
meget høj grad” 
(inkl. ”I høj 
grad”) 

Forskel 

Hvor vigtig er:    

Teoretisk faglig viden og indsigt   58,7 (93,7) 65,6 (91,6) + 6,9 %,                                              
(D)    

Praktiske færdigheder  41,3 (93,7) 53 (91,4) + 11,7 %                                             
(F) 

Selvstændig handlen og refleksion 70,7 (97,8) 71,6 (99,1) + 0,9                                                     
(C) 

Kommunikation og samarbejde 85,6 (97,8) 83,2 (100) + 2,4                                                     
(A) 

Relationskompetence 77,7 (96,4) 77 (96) + 0,7                                                     
(B) 

Innovation og udvikling 54,7 (92,7) 59 (95) + 4,3                                                     
(E) 

Ledelseskompetence 40,4 (83) 36 (90) Minus 3,6                                            
(G) 

    

Stolthed 42,2 (85,9) 40 (93) Minus 2,2 

Engagement 30,4 (70,4) 31 (73) + 0,6 

    

 
Der er enighed om den indbyrdes vigtighed. 

Størst betydning tillægges kommunikation og samarbejde, relationskompetence og 
selvstændig handlen og refleksion. 

Først på 4.pladsen kommer teoretisk viden og indsigt. 

Hefter følger innovation og udvikling og praktiske færdigheder. 
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Allersidst følger ledelseskompetencen. 

I forhold til at styrke en mere evidensbaseret, udviklingsorienteret, dokumenterende 
evalueringskultur, må det siges at de nye studerende endnu ikke lever op til dette og det 
vurderes heller ikke højest på pædagogers og lederes værdier. 

Vurderingen af de nyuddannede afspejler disse prioriteringer meget godt, idet de højeste 
karakterer gives til de nyuddannedes kompetencer i kommunikation og samarbejde internt, 
relationskompetence, kunne agere i organisationen og se nye løsninger på pædagogiske 
problemstillinger.  

De laveste gives til kommunikation om konflikthåndtering, viden om praksis, evaluering, 
tværinstitutionelt arbejde, forsøgs- og udviklingsarbejde. 

 

Konkluderende kommentarer til de udfordringer og behov der kan 
udledes af undersøgelsen for pædagoguddannelsen  
Med afsæt i de forhold som de nyuddannede scorer lavest på i undersøgelsen, fremstår 
følgende 7 temaer som udfordringer til uddannelsen: 

De nyuddannedes viden og indsigt i teorier og metoder 

De nyuddannedes viden om praksis 

De nyuddannedes kompetencer i at evaluere. 

De nyuddannedes kompetencer i forhold til at arbejde med egen læring 

De nyuddannedes kompetencer i at være systematisk eksperimenterende gennem fx 
pædagogisk udviklingsarbejde 

De nyuddannedes kompetencer i forhold til at kunne håndtere konflikter med brugerne 

De nyuddannedes kompetencer i forhold til at samarbejde tværfagligt med eksterne 
samarbejdspartnere. 

Tolker vi imidlertid udfordringer i forhold til hvilke kategorier informanterne synes er vigtigst 
for professionen, så er udfordringen fortsat at fremme de studerendes selvstændighed, deres 
kommunikative kompetencer, samarbejds- og relationskompetencer, og at udvikle deres 
kompetencer i at håndtere konflikter, som en del af relationskompetencen og magte det 
tværfaglige arbejde. 

 Det tillægges til gengæld ikke den største vægt at være ledende/organiserende, så her ligger 
der en udfordring i forhold til at afklare, hvad der ligger i at være ledende og organiserende. 
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Det samme gør sig gældende i forhold til at være innovativ. Det tillægges ikke særlig 
betydning af pædagoger og ledere i denne undersøgelser, så hvis det holder stik må der 
etableres en dialog om hvordan der (kan) arbejdes med den innovative dimension.    

 

2. Del, afsnit 4: Fællestræk ud fra undersøgelsen på de 3 
uddannelser  
På baggrund af den ovenstående vertikale analyse af de signifikante træk for 3 uddannelser, 
foretager vi her en horisontal analyse, der fremdrager særlige fælles og signifikante træk, der 
er karakteristiske i relation til vores kvantitative undersøgelser.  

Et karakteristisk fællestræk ved vores undersøgelser er, at alle 3 respondentgrupper vurderer, 
at de nyuddannede sygeplejersker, pædagoger og lærere udviser et (relativt) stort engagement 
i relation til arbejdet. Ligeledes vurderer de positivt i relation til, at de nyuddannede udviser 
stolthed i forhold til arbejdet. Umiddelbart kan man på denne baggrund konkludere, at 
nyuddannede går ind i arbejdsopgaverne i professionerne med en særdeles positiv tilgang. 

For at lægge ud med respondenternes vurdering af vigtige kompetencer for udførsel af 
arbejdet i henholdsvis sygepleje, pædagog og lærer professionen. 

Samlet set for de 3 undersøgelser, vurderer vores respondenter, at vigtigheden af den 
nyuddannedes kompetence i selvstændig handlen, kommunikation og samarbejde samt 
relationskompetencen er særdeles stor i udførsel af arbejdet i professionerne. Disse mere 
bløde kompetencer vurderes som vigtigere – også når vi relaterer til respondenternes 
besvarelser i relation til teoretisk og metodisk viden og indsigt. Det skal ikke forstås således, 
at respondenterne ikke vurderer teoretisk viden og indsigt som vigtig – de ovenstående 
kompetencer fremstår skarpere, som særlig betydningsfulde. 

For sygepleje- og pædagog området er det gældende at respondenterne vurderer vigtigheden 
af teoretisk og metodisk indsigt højere end det gør sig gældende på lærerområdet. 

Grundlæggende træk fremkommer ligeledes på området for forholdet mellem teoretisk viden/ 
indsigt og praktiske færdigheder. Her er der en klar hældning til, at de nyuddannede har en 
større teoretisk indsigt end praktiske færdigheder. Dette fænomen forekommer ligeledes i 
relation til deres viden om praksis – her er denne mindre, end de mere teoretiske aspekter af 
arbejdsfeltet. 

For sygepleje og lærerfeltet vurderes det, at de nyuddannede har en forholdsvis høj grad af 
viden om faglige teorier og metoder. Det gør sig ikke på samme vis gældende for 
pædagogområdet, hvorimod anvendelse af praktiske færdigheder er større her. 
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Karakteristisk er det ligeledes, at alle områder nævner, at de nyuddannede har en forholdsvis 
høj relations og kommunikationskompetence. Denne bliver dog sat på prøve i forhold til at 
håndtere uforudsigelige og komplekse situationer og konflikter. I forhold til netop at håndtere 
det komplekse og uforudsigelige, samt at håndtere konflikter, står de svagere. Dette er måske 
ikke særligt overraskende, da det kræver et stort overblik, der inkluderer et for situationen 
passende skøn, med respektive handlings og løsningsforslag for relationelle konflikter.   

Ydermere er der en forskel i de nyuddannedes kompetence i at identificere egne læringsbehov 
og opstille handleforslag til løsning af disse. De har som fællestræk – at de er bedre til selve 
identifikationen, end til at finde løsninger og handleforslag på selvsamme. 

Samlet set, er der et væsentligt træk – at jo tættere samarbejdet er på de daglige 
samarbejdspartnere – ledelse, kolleger pårørende og forældre jo bedre vurderes de 
nyuddannedes kompetencer. Det gør sig ikke gældende i forhold til samarbejdet med eksterne 
parter her fremstå samarbejdskompetencen med andre institutioner/ myndigheder og sektorer, 
som værende svagere i forhold til at varetage mere specifikke opgaver omkring henholdsvis 
barn og patient.  

Den selvstændige handel vurderes forholdsvist højt på området for selvstændigt fagligt 
samarbejde. Jo flere parter qua det tværfaglige samarbejde, jo svagere kompetence har de 
nyuddannede. Umiddelbart vurderes den nyuddannede som værende meget samarbejdende 
med fokus på ansvar og ledelseskompetencen på et deltagelsesplan og indenfor en afgrænset 
kontekst. Når spørgsmålet rettes mod ansvar for udvikling af teamarbejdet i mere komplekse 
samarbejdsrelationer, vurderes denne kompetence som værende lavere. 

For området innovation og udvikling gør det sig gældende at de nyuddannede inden for 
området indgåen i forsøgs og udviklingsarbejdet står svagere. Her er der for alle 3 områder et 
fællestræk – at det umiddelbart ser ud til – at det gør/kan de nyuddannede mindre. Dette skal 
ses i sammenhæng med, at det fra respondenterne vurderes at være en rimelig vigtig del af 
arbejdet i professionen.   

Sammenfattende kan vi præcisere, at det er af central betydning at afklare væsentlige forhold 
mellem uddannelsens mål og indholdsmæssige orienteringer, relateret til professionens ønsker 
og forventninger til nyuddannede. Det fremstår klart, at det er særlig kendetegnende for disse 
3 professioner, at de er relations-, kommunikations- og samarbejdsorienterende på flere planer 
i det daglige arbejde. Disse umiddelbare træk bringes i spil, når moderniseringsprocesserne 
via ydre krav til områderne ligeledes sætter fokus på målrationelle orienteringer, qua faglig og 
pædagogisk forankret evaluering, dokumentation og innovationsstrategier, på såvel et 
individuelt – et samarbejdende, som et institutionelt niveau. Dilemmaer opstår i 
spændingsfeltet mellem en tiltagende professionaliseringsbestræbelse og på samme tid en 
afprofessionalisering af områderne gennem indførsel af flere og flere procedurer for 
opfyldelse af specifikke standarder, for hvorom kvalitet og tilfredshed vurderes. På denne 
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baggrund vil vi nedenfor søge at indkredse væsentlige temaer for videre dybdegående 
undersøgelser. 

Præsentation af foreløbige delresultater af undersøgelsen af 
aftagerfeltets vurdering af nyuddannede sygeplejersker, lærere og 
pædagoger 
Vi samler og præsenterer hermed nogle konklusioner på vores kvantitative 
spørgeskemaundersøgelse. Afsnittet slutter med en samlet konklusion som afsæt for den 
kvalitative undersøgelse.  

Delkonklusionerne omfatter aftagerfeltets vurdering af de nyuddannede indenfor de 3 
professioner: sygeplejerske, lære og pædagog. Informanterne har som nævnt været kolleger 
og ledere i region sjælland indenfor væsentlige ansættelsesområder i de tre professioner. 
Resultaterne bygger på i alt 427 spørgeskemabesvarelser, 250 på pædagogområdet, 83 på 
lærerområdet og 94 på sygeplejeområdet, hvilket afspejler områdernes forskellighed samt en 
lidt forskellig svarprocent. Vores undersøgelsesspørgsmål er: 

 "Hvordan vurderer ledere og kolleger de nyuddannede professionsudøveres kompetencer i 
forhold til de udfordringer og behov, som efter deres opfattelse gør sig gældende i 
professionen?"  

Vi har gennem den kvantitative undersøgelse bl.a. spurgt informanterne om deres prioritering 
og vurdering af 7 centrale temaer, som gør sig gældende i og for professionen. Uddybende 
analyser af den kvantitative undersøgelse for de respektive professioner vil kunne læses i den 
afsluttende rapport. Neden for vil vi i kort form trække signifikante resultater frem ud fra de 7 
centrale temaer. 

Hvilke kompetencer vurderer aftagerne som væsentlige? 

Afsættet tages med baggrund i respondenternes vurdering af vigtige kompetencer for udførsel 
af arbejdet. Vi vil lægge ud med respondenternes vurdering af, hvad de betragter som vigtige 
kompetencer for udførsel af arbejdet i henholdsvis sygepleje, pædagog og lærer professionen, 
blandt de mulige vi havde givet dem at prioritere og vurdere ud fra. Denne viden kan vi 
benytte til, at se om der er sammenfald mellem hvad informanterne opfatter som vigtige 
kompetencer og deres vurdering af de nyuddannedes kompetencer. Svarene kan også 
sammenlignes med uddannelsesbekendtgørelsernes prioriteringer og dermed give fingerpeg 
om mulige sammenfald/ikke-sammenfald.  

Samlet set vurderer vores respondenter, at vigtigheden af den nyuddannedes kompetence i 
selvstændig handlen, kommunikation og samarbejde samt relationskompetencen er særdeles 
stor, i udførslen af arbejdet i professionerne. Disse mere bløde kompetencer vægtes højere – 
også når vi relaterer til respondenternes besvarelser i relation til teoretisk og metodisk viden 
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og indsigt. Det skal ikke forstås således, at respondenterne ikke vurderer teoretisk viden og 
indsigt højt – de ovenstående kompetencer fremstår klart skarpere, som mere betydningsfulde.  

Det kan læses i nedenstående skema, som er udarbejdet ud fra svarene på spørgsmålet: Hvor 
vigtig synes du at…: 

Procentsatserne henviser til svarene vi har fået i kategorien ”i meget høj grad”, som står uden 
parentes og ”i meget høj grad” sammenlagt med ”i høj grad”. Dette tal står i parentes. 
Skemaet giver mulighed for tværgående analyse af svarene på de 3 uddannelser.   

”P” betyder pædagogundersøgelsen 

”S” betyder sygeplejerskeundersøgelsen 

”L” betyder lærerundersøgelsen  

Konklusionerne til højre i skemaet, som viser prioriteringen mellem de 7 temaer vi har spurgt 
til i spørgeskemaundersøgelsen, er således opgjort på baggrund af både ledernes svar og 
kollegernes svar i kategorien ”I meget høj grad”, da der herved kommer forskelle frem som 
er vanskeligere at se når svarkategorierne lægges sammen. Først står ledernes prioritering og i 
parentes står kollegernes prioritering. Som det fremgår, er der en relativ høj grad af enighed 
om at kommunikation, relation og selvstændig handlen er meget centrale kategorier, mens de 
øvrige kategorier prioriteres lidt forskelligt.   

Hvor vigtig synes ledere og kolleger de forskellige kategorier er?  

Spørgsmål Leder ”I meget 
høj grad” (inkl. ”I 
høj grad”) 

Kollega ”I meget 
høj grad” (inkl. ”I 
høj grad”) 

Forskel og 
prioritering ud fra 
leder ”i meget høj 
grad”. I parentes ses 
kollegernes 
prioritering. 

Hvor vigtig er:    

Teoretisk faglig viden og indsigt er: P: 58,7 (93,7) 

S: 34,7 (93,9)  

L: 30,4 (91,3) 

P: 65,6 (91,6) 

S: 44,4 (93,3) 

L: 41,7 (83,4) 

P: 4.(4) 

S: 6.(5) 

L: 7.(4)                                            

Praktiske færdigheder: P: 41,3 (93,7) 

S: 43,5 (97,8) 

L: 42,9 (92,9) 

P: 53 (91,4) 

S: 48,8 (85,3) 

L: 36,1 (94,4) 

P: 6.(6) 

S: 4.(4) 

L: 4.(6)                                           
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Selvstændig handlen og refleksion: P: 70,7 (97,8) 

S: 54,3 (100) 

L: 66,7 (95,3) 

P: 71,6 (99,1) 

S: 58,1 (90,7) 

L: 58,5 (91,2) 

P: 3.(3) 

S: 2.(2) 

L: 3.(3)                                                

Kommunikation og samarbejde: P: 85,6 (97,8) 

S: 65,2 (100) 

L: 76,2 (100) 

P: 83,2 (100) 

S: 81 (100) 

L: 69,7 (97) 

P: 1.(1)    

S: 1.(1)  

L: 2.(1)                                                   

Relations kompetence: P: 77,7 (96,4) 

S:50 (97,8)  

L: 78,6 (97,6) 

P: 77 (96) 

S: 52,4 (97,6) 

L: 65,6 (93,7) 

P: 2.(2)      

S: 3.(3) 

L. 1.(2)                                        

Det at være innovativ og udviklende: P: 54,7 (92,7) 

S: 37 (97,9) 

L: 38,1 (92,9) 

P: 59 (95) 

S: 28,6 (88,1) 

L: 31,2 (87,4) 

P: 5.(5)      

S: 5.(7)  

L: 5/6.(7)                                                 

Ledelses kompetence: P: 40,4 (83) 

S: 30,4 (86,9) 

L: 38,1 (100) 

P: 36 (90) 

S: 33,3 (78,5) 

L: 38,7 (80,6) 

 P: 7.(7) 

 S: 7.(6) 

L:  5/6.(5)                                          

Udviser de nyuddannede stolthed / 
engagement i deres arbejde. 

   

Stolthed: P: 42,2 (85,9) 

S: 10,9 (93,5)  

L: 4,8 (99,9)  

P: 40 (93) 

S: 21,4 (95,2) 

L: 16,1 (87,1)  

 

Engagement: P: 30,4 (99,3) 

S: 13 (99,9) 

L: 40,5 (100) 

P: 31 (73) 

S: 26,6 (97,6) 

L: 45,2 (100) 

 

 

Med afsæt i ledernes svar er det bemærkelsesværdigt at respondenterne på pædagogområdet 
vurderer vigtigheden af teoretisk indsigt højere end det gør sig gældende på lærer- og 
sygeplejerskeområdet. Kollegerne er, som det fremgår af tallene i parentes, mere enige om 
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prioriteringen af faglig teoretisk indsigt. Tages afsæt i tallene i parentes fremgår det at 
kollegerne vurderer teori højt. 

Praktiske færdigheder vurderes til gengæld højere af sygeplejerskeområdet end lærer- og 
pædagogområdet, hvilket måske ikke er overraskende, da området rummer flere tekniske 
redskaber og direkte håndværksmæssige færdigheder. 

Lærerområdet vurderer ledelseskompetence meget højere end de to øvrige, men til gengæld 
vurderer lærerne innovation og udvikling som lidt lavere end de øvrige. Men på alle tre 
områder vurderes innovation og udvikling, herunder dokumentation og evaluering, med afsæt 
i svarkategorien ”i meget høj grad”, ikke ret højt. Når man ser på tallene i parentes, er det 
imidlertid tydeligt at lederne indenfor sygeplejeområdet vurderer innovation blandt de højeste.  

Nu skal konklusionerne ses med de nødvendige forbehold, da svarene kan opgøres på lidt 
forskellige måder med forskelligt resultat, men de overordnede tendenser er klare og slår 
igennem på alle tre uddannelser. Nemlig at kommunikation og samarbejde, selvstændig 
handlen og refleksion samt relationskompetence betegnes som de vigtigste. 

Neden for præsenterer vi en kort fremstilling af resultatet for de enkelte professioner og 
derefter vil vi anlægge et komparativt syn på analysen. Vi begynder med at redegøre for 
signifikante træk ved resultatet af spørgeskemaundersøgelsen på sygeplejeprofessionen. 

Signifikante træk ved lederes og kollegers vurdering af nyuddannede 
sygeplejersker. 
I vores kvantitative undersøgelse har vi fundet følgende gennemgående og signifikante træk, 
som kort gengives her. 

Engagement i arbejdet og stolthed ved faget vurderes at være højt.  

Ligeledes vurderes de nyuddannedes teoretiske og metodiske færdigheder/kompetencer, deres 
relations, kommunikations- og samarbejdskompetencer, som høje. Herunder relationen til 
patienterne. 

Dokumentationskompetencer vurderes ligeledes rimelig højt – en kompetence der lægges 
vældig stor vægt på under uddannelsen og generelt i sygeplejefaget. Dette gælder også evnen 
til at reflektere over sygeplejefaglige problemstillinger.  

Interessante er de lave vurderinger respondenterne giver af de nyuddannede med hensyn til: 

Viden om praksis. 

Praktiske færdigheder, håndtere komplekse situationer med patienter.  

Kendskab til institutionelle rammer.  
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Konflikthåndtering.  

Ansvar – her særligt når det drejer sig om at tage ansvar på sig. 

Tværfagligt samarbejde med andre institutioner og sektorer, falder tilsyneladende også de 
nyuddannede svært. 

Indgå i forsøgs-, udviklings- og forskningsarbejde. 

 

Herefter følger læreruddannelsen. 

Signifikante træk ved kollegers og lederes vurderinger af de 
nyuddannede lærere. 
Kolleger og ledere vurderer de nyuddannedes engagement som værende højt – ligeledes 
vurderer de positivt deres stolthed, dog mindre end deres engagement.. 

Den nyuddannede har en forholdsvis høj grad af viden om faglige teorier og metoder. Den 
nyuddannede har en større teoretisk indsigt end praktiske færdigheder. 

Deres selvstændige handlen vurderes forholdsvist højt på området for selvstændigt fagligt 
samarbejde. Ved flere parter og flere fag, qua tværfagligt samarbejde, ændrer billedet sig en 
smule. Umiddelbart vurderes den nyuddannede som værende meget samarbejdende med 
fokus på ansvar og ledelseskompetencen på et deltagelsesplan og indenfor egne rammer af 
undervisning. 

Når spørgsmålet handler om samarbejde, vurderes de højt i forhold til skole-hjem, kolleger og 
ledelse Deres relationskompetence vurderes højt.  

Interessante er også her de relativt lave vurderinger der gives med hensyn til: 

Viden om praksis. 

Håndtere uforudsigelige og komplekse situationer.  

Håndtere konflikter mellem elever.  

Dannelse af relationer til elever af anden – social, kulturel og religiøs baggrund.  

Deltagelse i og ønske om at indgå i forsøgs og udviklingsarbejde. 

Samarbejdet med eksterne parter omkring barnets tarv. 

Ansvar for udvikling af teamarbejdet. 

Ledende på en respekterende måde.   
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Afsluttende følger pædagoguddannelsen 

Signifikante træk ved lederes og kollegers vurderinger af de 
nyuddannede pædagoger 
De nyudannede vurderes at have en vis stolthed og et stort engagement. Resultaterne peger 
endvidere på, at de nyuddannede lever op til forventningerne om at have faglig viden og 
indsigt i teorier og at kunne anvende praktiske færdigheder og redskaber og vurdere praktisk 
pædagogiske problemstillinger 

De vurderes rigtig højt i forhold til kommunikation og samarbejde internt, herunder til 
forældre og pårørende, relationskompetencer, kunne agere i organisationen og se nye 
løsninger på pædagogiske problemstillinger.   

Men interessante er også her de relativt lave vurderinger som gives til: 

Kommunikation og samarbejde om konflikthåndtering.  

Viden om praksis.  

Evalueringskompetence.  

Tværinstitutionelt og sektorielt samarbejde med eksterne parter.  

indgå i forsøgs- og udviklingsarbejde, være evaluerende og systematisk udviklende. 

Praktisk eksperimenterende. 

Håndtere egne fortsatte læreprocesser. 

Håndtere uforudsigelige og komplekse situationer. 

 

Sammenfatning af resultaterne på de tre uddannelser. 
På baggrund af den vertikale analyse af de signifikante træk for 3 professioner, vælger vi nu 
en horisontal, tværgående analyse, der fremdrager særlige fællessignifikante træk, der er 
karakteristiske i relation til resultaterne af vores kvantitative undersøgelse. Som det fremgår af 
resultaterne på de enkelte uddannelser er der forskelle, men også, som nævnt, overraskende 
markante fællestræk. Ud fra de fælles signifikante træk forsøger vi at uddrage nogle 
overskifter eller temaer for den fortsatte undersøgelse. Vi har forsøgt at trække nogle fælles 
linjer op ud fra resultaterne, som faktisk indeholder overraskende mange lighedspunkter.  

Vi har spurgt om de nyuddannede viser stolthed ved deres fag og om de er engagerede? Et 
fællestræk ved vores undersøgelse er at alle 3 respondentgrupper vurderer, at de nyuddannede 
sygeplejersker, pædagoger og lærere udviser et pænt stort engagement i relation til arbejdet. 
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Ligeledes vurderer de positivt i relation til, at de nyuddannede udviser stolthed i forhold til 
arbejdet. Umiddelbart kan man på denne baggrund konkluderer, at nyuddannede går ind i 
arbejdsopgaverne i professionerne med en særdeles positiv tilgang.  

For alle tre felter vurderes det endvidere, at de nyuddannede har en forholdsvis høj grad af 
viden om faglige teorier. Lærer- og sygeplejefaget vurderer at de nyuddannede har gode 
kompetencer i metoder. Det gør sig ikke på samme vis gældende for pædagogområdet, 
hvorimod anvendelse af praktiske færdigheder vurderes bedre her. 

Grundlæggende træk fremkommer ligeledes på området for forholdet mellem teoretisk viden 
indsigt og deres viden om praksis/praktiske færdigheder, idet deres teoretiske viden vurderes 
højere. Faktisk gælder det for alle 3 professioner at viden om praksis ikke lever op til 
forventningerne.  

Karakteristisk er det ligeledes, at alle 3 områder vurderer, at de nyuddannede har høj relations 
og kommunikationskompetence. Denne bliver dog sat på prøve i forhold til at håndtere 
uforudsigelige og komplekse situationer og konflikter. I forhold til netop at håndtere det 
komplekse og uforudsigelige, samt at håndtere konflikter, står de svagere.  

De nyuddannede kan identificere deres egne læringsbehov, men har sværere ved at opstille 
handleforslag til løsning af disse.  

Jo tættere samarbejdet er på de daglige samarbejdspartnere – ledelse, kolleger pårørende og 
forældre jo bedre vurderes de nyuddannedes kompetencer. I samarbejdet med eksterne parter 
som institutioner/ myndigheder og sektorer, fremstår samarbejdskompetencen som svagere. 

 Den selvstændige ageren i praksis vurderes forholdsvist højt på området for selvstændigt 
fagligt samarbejde. Jo flere parter, som fx i tværfagligt samarbejde, jo svagere kompetencer 
har de nyuddannede. Umiddelbart vurderes den nyuddannede som værende meget 
samarbejdende, med fokus på ansvar og ledelseskompetence på et deltagelsesplan og indenfor 
en afgrænset kontekst. Når spørgsmålet rettes mod ansvar for udvikling af teamarbejdet i 
mere komplekse samarbejdsrelationer vurderes denne kompetence som værende lavere. 

For området innovation og udvikling, står de nyuddannede på alle 3 professioner svagt i 
forhold til deltagelse i forsøgs-, udviklings- og forskningsarbejde.  
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Sammenfattende udfordringer til de 3  
professionsuddannelser: 
Sammenfattende kan vi præcisere, at der er væsentlige forhold at afklare mellem 
uddannelsens mål og indholdsmæssige orienteringer relateret til professionens ønsker og 
forventninger til nyuddannede. Det fremstår klart, at det er særlig kendetegnende for disse 3 
professioner, at de er relations-, kommunikations- og samarbejdsorienterende på flere planer i 
det daglige arbejde. Disse umiddelbare træk bringes i spil, når moderniseringsprocesserne via 
ydre krav til områderne sætter fokus på mere mål rationelle orienteringer qua faglig og 
pædagogisk forankret evaluering, dokumentation og innovationsstrategier på såvel et 
individuelt – et samarbejdende som et institutionelt niveau.  

Dilemmaer kan således opstå i spændfeltet mellem en tiltagende 
professionaliseringsbestræbelse og hvad man kunne kalde en afprofessionalisering gennem 
indførelse af procedurer for opfyldelse af specifikke standarder, for hvorom kvalitet og 
tilfredshed vurderes. Et andet spændingsfelt i professionaliseringsbestræbelsen er forholdet 
mellem implementering og udmøntning – og henviser til den prioritering af kompetencer, der 
ligger hos centrale agenter i aftagerfeltet.   

På denne baggrund vil vi nedenfor søge at indkredse væsentlige temaer for videre 
dybdegående indsigter. 

Indkredsning af tematiske områder qua de signifikante fællestræk for 
de 3 professioner. 
For at afdække ovenstående fælles signifikante træk for professionerne har vi valgt at 
fokusere på brede tematiske områder, som hver især rummer områder af ovenstående forhold. 
Vi har her nedenfor opstillet 4 centrale områder, som vi ønsker afdækket gennem kvalitative 
interviews i de respektive professionsområder. De tematiske interviewområder lyder som 
følgende: 

Den nyuddannede i mødet med brugerne, herunder konflikt. 

Vi ser mulighed for at spørge ind til flere niveauer og dybder af arbejdets relationelle karakter 
med foki, der retter sig mod konflikthåndtering, kommunikation om konflikthåndtering, 
kompleksitetsforhold samt den nyuddannedes strategier for mødet med arbejdsfeltets primære 
opgaver af undervisning, opdragelse, omsorg og pleje. Hvilke ændringer oplever 
informanterne i relationen til brugerne? Hvad er det i den konfliktfyldte relation de 
nyuddannede har vanskeligt ved? 

Den nyuddannedes ageren i professionelle samarbejdsflader internt og eksternt 

De nyuddannedes kompetence for samarbejde varierer i relation til interne og eksterne 
opgaver. Dette giver os anledning til at få en indsigt i dels forklaringer, der er på netop dette 
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aspekt og dels, hvorledes institutionskulturer orienterer sig på området i sin helhed. Hvilke 
ændringer oplever informanterne i forhold til det tværprofessionelle og tværfaglige arbejde? 
Hvilke elementer har de nyuddannede vanskeligt ved i det tværgående samarbejde?  

Den nyuddannedes selvstændige ageren i praksis. 

Vi ønsker bl.a. at få afdækket, hvorledes den nyuddannedes selvstændige ageren kommer til 
udtryk i såvel en institutionel som organisatorisk sammenhæng. Hvad ligger der i at kunne 
handle selvstændigt? En sammenhæng der ifølge fx Bourdieus feltteori vil kræve strategier og 
overblik i forhold til handlingsorienteringer såvel for den nyuddannedes egen praksis, som i 
relation til kolleger og ledelse.  

 Den nyuddannedes innovative rolle og opgave i institutionen. 

En del af moderniserings- og professionaliseringsaspektet individuelt som institutionelt 
indrammes af opmærksomheden på en kontinuerlig innovativ proces. Her ønsker vi et klarere 
billede af, hvordan dette håndteres af de nyuddannede, både i forhold til egne primære 
opgaver og i relation til institutionens egne mål og orienteringer for udvikling. Hvordan 
opleves behovet og kravene for/om innovation af informanterne?  

 

Det teoretiske grundlag som afsæt for den fortsatte undersøgelse. 
Undersøgelsens overordnede problemformulering er: 

 "Hvordan vurderer ledere og kolleger de nyuddannede professionsudøveres kompetencer i 
forhold til de udfordringer og behov, som efter deres opfattelse gør sig gældende i 
professionen?"  

Ud fra denne er vi interesserede i at få uddybet vores viden fra den kvantitative undersøgelse, 
om informanternes vurdering af aktuelle udfordringer og behov i professionen, samt vores 
viden fra den kvantitative undersøgelse om vurderingen af de nyuddannedes kompetencer. Vi 
arbejder i analysen stadig med følgende 4 overordnede perspektiver: 

Ud fra brødrene Dreyfuss’s teori vil vi være interesserede i hvordan informanterne vurderer 
de nyuddannedes niveau efter endt uddannelse. På hvilke områder er man nødt til at gøre sig 
nogle erfaringer og få nogle gode rutiner indarbejdet? Afspejler informanternes vurderinger 
en realistisk forventning til, at man fortsat har meget at lære (avanceret nybegynder) på en del 
områder efter endt uddannelse?   

 Ud fra Bourdieus feltteori, vil vi være interesserede i hvordan informanterne vurderer det felt 
en institution (hospital, skole, socialpædagogisk institution) er, i forhold til at være ny? 
Hvilken position har en nyuddannet i kulturen? Hvilke muligheder har en nyuddannet fx for 
selvstændigt at håndtere konflikter, være ledende og organiserende, i et felt hvor indarbejdede 
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og ofte implicitte rutiner, regler, kollegiale aftaler osv. gør sig gældende? Vil der også være 
tale om aflæringsprocesser i forbindelse med ansættelse som lønarbejder?  

Ud fra professionsteorierne vil vi være interesserede i at vide mere om, hvordan kravene om 
skriftlighed, dokumentation, evaluering, innovation osv. opleves i forhold til at udvikle en 
professionel faglighed indenfor feltet? Er det dele af en professionalitet på sygepleje, lærer og 
pædagogområdet eller er det ”stadig” relations- og samarbejdskompetencerne, som er de 
vigtigste? Har professionsudviklingen og hele moderniseringspolitikken, ændret relationen til 
brugerne og relationen til andre professionelle?   

Ud fra en erfaringspædagogisk vinkel, vil vi være interesserede i at få uddybet hvordan 
informanterne betragter de nyuddannedes muligheder for at udvikle sig og fortsat lære, 
gennem fortsat udannelse og erfaringsdannelse. Hvad mener de skal og kan læres i den 
formelle uddannelse og hvad skal læres efterfølgende? Og vi er interesserede i hvordan de 
vurderer de nyuddannedes teoretiske og praktiske formåen, i forhold til om der er personlige 
erfaringer bag den viden de besidder. Er det overhovedet nødvendigt eller er det nok med at 
have begreber og forforståelser, som kan benyttes i det praktiske arbejde?   

 

3.del: Den kvalitative undersøgelse - interview 

Undersøgelsesmetodiske overvejelser - En metodisk og diskursiv 
tilgang til analyse af kvalitative interview for de 3 professioner 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen skrev i 200754 at …” uddannelserne skal levere en vare, 
som afspejler efterspørgslen hos arbejdsgiverne, og de færdiguddannede skal have de 
kompetencer, der efterspørges på det private og/eller det offentlige arbejdsmarked ”. 

 I rapporten kan ligeledes læses, at der er brug for en viden om, hvilken lærings- og 
uddannelsestænkning der skal udvikles med henblik på at sikre fremtidige uddannelser, der 
producerer kvalificerede medarbejdere.  

Den første del af vores undersøgelse – den kvantitative del har givet os et foreløbigt 
delresultat, der omfatter aftagerfeltets/arbejdsgivernes vurdering af de kompetencer de 
færdiguddannede bachelorer har/ønskes i dag. For at få afdækket de signifikante træk der blev 
fundet i den kvantitative del, er denne del fulgt op af kvalitative interviews. På baggrund af 
analysen af den kvantitative del af undersøgelsen – er der fremkommet nogle centrale temaer 
– som træder frem i den horisontale læsning af professionerne. 
                                                

54P.6 - Professionsuddannelserne – Baggrundsrapport vedrørende et strategisk forskningsprogram om 
professionshøjskolernes arbejdsfelt udgivet af: Forsknings- og Innovationsstyrelsens Bredgade 40 1260 
København K, oktober 2007 
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De kvalitative interview tager der for afsæt i ovenstående 4 centrale temaer, som var centrale 
for vores kvantitative undersøgelses delresultater. Temaerne er følgende: 

Den nyuddannede i mødet med brugerne, herunder konflikt. 

Vi har indenfor dette tema qua interviewet spurgt ind til arbejdets relationelle forhold mellem 
flere parter med særlig fokus på områder som konflikthåndtering, kompleksitetsforhold samt 
strategier for mødet mellem arbejdsfeltets primære opgaver af undervisning, opdragelse, 
omsorg og pleje. 

Den nyuddannedes ageren i professionelle samarbejdsflader internt og 
eksternt. 

I den kvantitative del af undersøgelsen viser det sig, at den nyuddannedes samarbejde i 
relation til interne og eksterne samarbejdsflader varierer i relation til aftagernes vurdering. Vi 
ønsker derfor en indsigt og en forklaring på, hvorfor denne variation optræder. 

Den nyuddannedes selvstændige ageren i praksis. 

Med afsæt i ovenstående tema ønsker vi en afdækning af den nyuddannedes selvstændige 
ageren i relation til strategier og orienteringer i en institutionel og organisatorisk 
sammenhæng for hvori egen praksis er indlejret og udmøntes i relation til kolleger og ledelse. 

Den nyuddannedes innovative rolle og opgave i institutionen. 

Vi ønsker indenfor dette område at få et indblik i den nyuddannedes innovative rolle i 
institutionen. Heri vil vi gerne have belyst deres håndtering af egne primære opgaver og deres 
ageren i relation til institutionens egne mål og orienteringer for udvikling. 

 

Ovenstående har dannet afsæt for vores tilgang til de 14 kvalitative interview, vi har 
gennemført for de 3 professionsområder – vores sigte har været at få en dybere indsigt i 
kollegers og lederes umiddelbare opfattelse og vurdering af nyuddannede kompetence i det 
praksisfelt, hvor de er professionsudøvere. 

Som indgang til den efterfølgende analyse er det vigtigt at nævne, at for alle 3 
professionsområder er det gældende, at vi som interviewer er blevet mødt med en stor 
venlighed og imødekommenhed i forhold til informanternes deltagelse i projektets kvalitative 
del. Vi har oplevet, at alle informanter har vist et stort engagement både i forhold til de 
nyuddannede, i forhold til professionen og uddannelsen. De er ganske enkelt professionelt 
optaget af såvel profession som nyuddannedes etablering og ”fodfæste” i denne. 

Informanterne er først og fremmest valgt ud fra, at de skulle have et kendskab til nyuddanne-
de. 
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Dernæst har vi ønsket, at interviewe både ledere og kolleger. Interviewene er efterfølgende 
gennemlyttet flere gange, inden den egentlige interviewtekst er blevet til ved transskription. 
For ikke at fastholde os selv i en snæver forforståelse har vi ligeledes været opmærksomme på 
overraskende udsagn, som nye fund.   

Denne undersøgelse har ikke den nyuddannedes eget perspektiv på egne kompetencer. Dette 
er ikke en del af projektets opdrag. Kun på sygeplejerskeuddannelsen har man siden januar 
2007 undersøgt de nyuddannedes opfattelse af egne kompetencer og her er det inddraget. 

Undersøgelsen præsenterer nogle mønstre og tendenser i forhold til de nyuddannedes 
kompetencer og følges op af udfordringer til uddannelserne.  

Interviewsituationen 

Før interviewet havde vi haft en kontakt med informanterne via e-mail og telefon.  

Interviewene forgik på de enkelte informanters arbejdsplads. Det fysiske rum, de enkelte 
interview foregik i, var udvalgt af informanterne. Det var muligt, at imødekomme vores 
teoretiske overvejelser om det hensigtsmæssige i, at de enkelte interviews skulle foregå i en 
for informanten kendt kontekst. 

Inden vi påbegyndte selve interviewet havde vi en samtale om projektets hensigt, 
problemformuleringen, temaerne, hvor undersøgelsen aktuelt er og hvad, der påtænkes på sigt 
– bl.a. et seminar i august måned. Optagelse af interviewet, etik og anonymitet blev ligeledes 
forklaret. Vi valgte, at spørge om informanterne havde nogle spørgsmål, inden interviewet gik 
i gang. 

De første minutter af et interview er ifølge Kvale (Kvale 2000) afgørende, han fremhæver at 
interviewpersonerne gerne vil have en forståelse af intervieweren, før de giver sig til at tale 
frit og afslører deres oplevelser, meninger og tanker. Det var væsentligt, at indlede med et 
åbent spørgsmål, hvor informanten med sin fortælling kunne beskrive egne oplevelser, 
forventninger og tanker om det at få en nyuddannet i institutionen, på afdelingen og i skolen. 
På den måde var det muligt at skabe et rum - en scene, der kan have en indflydelse på, hvor 
frit der kan tales (Kvale 2000, Fog 1994). Denne disposition viste sig, at være givende i vores 
interviews. Vores hovedspørgsmål havde en deskriptiv form, de udsprang af vores temaer og 
havde til formål at udløse spontane beskrivelser fra informanterne. Svarerne blev fulgt af 
opfølgende spørgsmål, hvor vores nysgerrighed gav anledning til mere direkte spørgsmål. 
Fortolkende, refleksive og cirkulære spørgsmål indgik i spørgestrategier med henblik på at 
afklare de meninger, der er relevante for aftagerprojektet, tilvejebringe og afprøve de 
informationer vi fik fra den kvantitative undersøgelse.  

Den spontanitet og de righoldige svar åbningsspørgsmålet gav, udviklede sig i interviewene 
til en dynamisk og positiv interaktion. De enkelte interviews udviklede sig i lidt forskellig 
retning i forhold til vores 4 temaer qua informanternes fortællelyst og interesse for den 
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undersøgelse, vi her er i gang med. Alle temaer blev belyst i en lidt forskellige rækkefølge og 
interessant nok viser det sig, at der er stor overensstemmelse mellem informanternes 
fortællinger. De forskelligheder der også viser sig vil fremgå i nedenstående analyse sammen 
med nye interessante temaer og ændringsforslag til ’os’ som uddannelsesinstitution. 

Analysens metodiske strukturering samt læsningens teoretiske niveauer og 
positioner. 

Vi er selvfølgelig i det efterfølgende tolkningsarbejde optaget af at få en mere nuanceret 
forståelse og indsigt i de nyuddannedes ageren og orienteringer i professionelle 
arbejdssammenhænge. Dette giver os anledning til at forholde os nuanceret til eksempelvis 
brudflader i og imellem den kvalitative og kvantitative del af undersøgelsen. Grundlæggende 
og afslutningsvis må vi stille os selv spørgsmålet.   

Hvad sker der, når vi spørger og undersøger vores problem ud fra 2 forskellige 
undersøgelsesmetoder, når for - forståelsen i den kvantitative del og informanternes 
virkelighedskonstruktioner bliver sat i spil? Skaber dette interessante brudflader i analysen? 

Ligeledes vil vi være optaget, hvorvidt det vi kommer frem til qua det kvalitative rent faktisk 
kan understøttes og kvalificeres af anden forskning på området. Her vil vi afprøve om der qua 
vores kvalitative analyse kan opereres med bekræftbarhed og overførbarhed i relation til disse 
undersøgelser  

”Troværdighed, bekræftbarhed, og overførbarhed er igennem de senere år blevet en 
indarbejdet terminologi i kvalitative lærebøger… Troværdighed siger noget om, hvorvidt 
forskningen er udført på en tillidsvækkende måde. Bekræftbarhed har at gøre med kvaliteten 
af den foretagne tolkning: om den forståelse, det enkelte projekt fører til, støttes af anden 
forskning. Overførbarhed sigter til, om tolkninger baseret på en enkelt undersøgelse også har 
gyldighed i andre sammenhænge.”55  

Fx projektet Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole56 er et review over 70 
internationale undersøgelser omkring lærerkompetencer. Dette projekts konklusioner vil vi 
sætte i spil i forhold til Aftagerprojektets egne konklusioner for området af lærerprofessionen. 

Selve analysearbejdet af det kvalitative interview har været foretaget på baggrund af en række 
metodiske trin i selve processen fra det båndede interview, transskription, gennemlytning til 
tekstproduktion og med refleksioner over sammenfald og forskelle mellem uddannelserne. 

                                                
55 P. 23 – Tove Thaggaard: Systematik og indlevelse. Akademisk forlag 2004 

56 Sven –Erik Nordenbo: Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. DPU 2008. 
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Vi benytter os af analysetilgang til interviewet, som tager afsæt i en meningskondensering, 
hvor informanternes fortællinger tematiseres gennem en reduceret tekstmæssig 
sammenskrivning af centrale og gennemgående fænomener, der fremtræder. Vi vælger i første 
omgang, at lade informanternes udsagn komme til udtryk – i en beskrivende genre, hvor deres 
centrale pointer præciseres gennem en tekstproduktion, hvor deres egne begreber og 
konstruktioner træder klart frem. Afslutningsvis vil vi opsummerer hovedtemaets pointer. 
Proceduren som beskrevet i det foregående vil efterfølgende sættes i spil og analyseres på 
baggrund af vores teoriapparat og projektets konstruktion, som der er redegjort for først i 
rapportens metodiske konstruktion.  Det indbefatter ligeledes en forholden sig til de 
respektive uddannelsers bekendtgørelser, for at klargøre korrelater og brudflader på dette 
niveau.       

Selve tolkningen af interviewene bevæger sig mellem tolkning af 2 og 3 grad, idet vi 
kontinuerlig vil befinde os i spændfeltet mellem informanternes erfaringsnære begreber og 
mere erfaringsfjerne begreber, der har afsæt i teoriperspektiver på fænomener og 
meningskonstruktioner.  

”Sådanne tolkninger er anden grads tolkninger i den forstand, at de er forskerens tolkninger 
af en virkelighed, som i forvejen er tolket af deltagerne”57. 

Spændingsfeltet mellem 2 og 3 grads tolkning foretages gennem en objektivering af den 
teoretiske analyse ved at eksplicitere, hvad der sker, når vi arbejder med forståelse og 
forklaring ud fra forskellige positioner og de diskurser, de hver især repræsenterer. 

”Fortolkninger af tredje grad handler om forskerens tolkninger af handlinger på grundlag af 
teorier, der fremhæver handlingens skjulte eller underliggende betydning”.58 

Afslutningsvis vil vi fremtrække interessante brudflader, der er afdækket og samlet set give 
anbefalinger og udfordringer til uddannelserne – specifikt for de respektive uddannelser. 

Nedenfor foretages den kvalitative analyse af henholdsvis lærerprofessionen, 
sygeplejerskeprofessionen og pædagogprofessionen i nævnte rækkefølge.  

 

3.Del, afsnit 1: Kvalitativ analyse af lærerprofessionen. 
For lærerområdet er interviewene gennemført på en større kommuneskole i det østlige 
Sjælland. Skolen er 3 sporet og rummer mere end 650 elever og mere end 50 lærere. På denne 

                                                
57 P.41 – Tove Thagaard. Systematik og indlevelse Akademisk Forlag 2004. 

58 P.41 – Tove Thagaard. Systematik og  indlevelse Akademisk Forlag 2004. 
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skole er afviklet 2 interview, med henholdsvis en leder og en kollega. De øvrige to interview 
er foretaget i regionens sydlige del på et mindre uddannelsesafsnit inden for folkeskolens 
område. Her er der ligeledes foretaget interview med såvel leder som kollega. Fælles for alle 4 
informanter er, at de er kvinder, der har ca. 20 års professionserfaring.  

Nedenstående analyse foretages i forhold til de tematiske områder, som er fremkommet 
gennem den kvantitative undersøgelse, som er beskrevet tidligere i rapporten. Analysen 
bevæger sig på flere niveauer – en første analyse, der foretages på baggrund af informanternes 
forståelseskonstruktion af den nyuddannedes indlejring i professionsudøvelsen, hvor vi 
løbende opsummerer efter hvert tema. Efterfølgende vil der sættes fokus på en teoretisk 
analyse, der bliver bragt i spil i forhold til projektets konstruktion som teoretiske positioner, 
for at anskueliggøre betydning og forståelser af at betragte feltet ud fra flere perspektiver. For 
at forholde os til undersøgelsens udsagn som relevans, vil vi som tidligere nævnt afdække, 
hvorvidt der kan drages paralleller til anden undersøgelse. Her ønsker vi, at undersøgelsen 
Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole bidrager med at afprøve, hvorvidt der 
er en vis overførbarhed og sammenligning mellem vores som ovenstående undersøgelse 
konklusioner. Afslutningsvis vil vi komme med udfordringer til læreruddannelsen. 

Fælles for informanterne er at de på hver deres skoler har lavet særlige procedurer og 
principper for at modtage nye lærere. Dette er ikke et nyt fænomen – men noget som man på 
skolerne har udviklet og indarbejdet over tid. Fokus har ganske enkelt været at tage hånd om, 
at den nyuddannede får en indføring i skolens kultur og praksis – med udgangspunkt i den 
forforståelse, at skolekulturer er kontinuerligt under udvikling ud fra det perspektiv, at 
agenterne er medvirkende til at forme nye kulturelle anslag. Sidstnævnte skal forstås som en 
guide for den nyuddannedes etablering i professionen. 

Den nyuddannede i mødet med brugerne. 

Grundlæggende repræsenterer vores informanter en meget positiv vurdering af de 
nyuddannedes kompetence vedrørende relationsarbejdet, der udøves til brugere ved 
henholdsvis elever og forældre. 

Den umiddelbare skelnen informanterne gør i relation til vurdering af de nyuddannedes 
kompetence på dette område er, at de forholder sig til, at der kan være en forskel alt afhængig 
af den nyuddannedes erfaringsballast i relation til alder som tidligere joberfaring i mødet med 
brugerne. De vurderer umiddelbart, at nyuddannede med erfaringer fra job og eget levet liv 
kan have visse fordele i, at håndtere disse møder. 

 Leder1:”De nyuddannede, hvis de har en erfaring med sig, som de ofte har i vores område, 
fordi de har lavet noget andet. Så vil jeg sige, at de menneskelige relationer og tilgange har 
de jo bare fod på. De ved jo godt, hvordan de kommer ind på et lærerværelse og hvordan de 
går ud og snakker med eleverne. Det er de blevet rigtig gode til.” 
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I det umiddelbare relationelle møde ser det ud til, at de lidt ældre nyuddannede møder dette 
med en ro og åbenhed, som informanterne tillægger deres erfaringsballast. Qua deres 
erfaringsballast vil denne håndtering være forskellig – i og med at de nyuddannedes 
refleksioner og livsreferencer udgør en mangfoldighed. Der vil dog være almene træk 
omkring møder med forældre, som i et eller andet omfang vil skabe en vis grad af usikkerhed. 
Denne usikkerhed baserer sig på flere aspekter på en og samme tid. En del af denne 
usikkerhed indrammes af det professionelle lærerarbejdes ændrede karakter over tid til at 
orientere sig mod en pluralistisk ”bruger” interesse i relation til forældrenes øgede 
opmærksomhed mod eget barn - med afsæt i individuelle orienteringer for eget barns succes 
på kort og langt sigt i skolesystemet. Dette stiller nye udfordringer til lærere i forhold til 
relationsarbejdets mere komplekse karakter. 

De nyuddannedes bevidsthed omkring omverdenens kontinuerlige kritik af lærer/ skole 
forhold afdækket i diverse medier skaber selvfølgelig en vis opmærksomhed og usikkerhed 
hos nyuddannede omkring de udfordringer, der netop er i relationer til brugere – og særlige 
brugere, hvor der er konflikter, der skal arbejdes med og findes løsninger for.   

Leder1:” Samarbejdet i forhold til eleverne og forældrene … det skal man  vænne sig til ved 
folkeskolen. Det er ikke bare noget med den nye generation af lærere at gøre. Sådan er det 
altid. Det er jo et eller andet med ens livserfaring, hvordan håndterer du generelt et møde 
med folk. Der er vi jo dybt forskellige. Hvis jeg skal sige noget, så vil jeg sige at der en vis 
grad af usikkerhed ved bl.a. mødet med vores forældre og hvordan man håndterer det er 
naturlig at have. Folkeskolelærere får megen skæld ud.”. 

Leder 2: ”Det er nok der de selv opfatter de har det sværest, når man starter og står overfor 
forældrene, hvis der er forældre, der er lidt kritiske. Men jeg synes, at der er ret mange af 
dem, der klarer det ret godt. Det er der de er mest nervøse og de siger tit, det har vi aldrig 
lært noget om – hvordan man tackler forældre.” 

I forlængelse af ovenstående indbefatter lærerens arbejde meget mere legitimation og 
dokumentation omkring det enkelte barn - en præmis som i arbejdet optager meget før - 
arbejde som en del af professionens moderne eksistensbetingelser. 

Optagetheden af rammesætning og grænsesætning for tid, sted og ansvarsomfang omkring 
konflikters håndtering med forældre og elever ser ud til qua informanterne, at være centralt 
for professionsudøvelsen. Flere af informanterne kommer tilbage til fænomenet omkring 
personlig som faglig grænsesætning – at den nyuddannede lærer - lærer at bevare egen 
integritet i konflikthåndteringssituationer. 

De nyuddannede er optaget af at finde løsninger på konflikter sammen med forældrene. 
Strategien er, at de nyuddannede søger og arbejder hen imod fælles løsninger, som såvel 
forældre og de som lærere kan stå inde for omkring samarbejde om elevens udbytte og trivsel 
omkring skolegangen.  
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Leder1:” Det der fylder hos de nyuddannede er, at finde fælles fod slag med forældrene 
omkring eleven også, når der er konflikt… Det handler rigtig meget som skolelærer ikke at 
sætte sig selv op i en krog, men hele tiden at kigge efter muligheder for at kigge videre, hvad 
er det så vi gør.”    

Umiddelbart afspejler dette en konsensustilgang til løsninger af konflikter – hvor om det er 
muligt at udarbejde og opnå dette. I skolekulturen forsøger man at tage hånd om, at dette er 
vanskeligheder, som optræder qua udøvelsen af erhvervet, derfor vælges der flere forskellige 
institutionsstrategier, for netop at håndtere forældresamarbejdets komplekse forhold. Det gør 
sig gældende for samtlige informanter, at man ledelsesmæssigt som kollegialt sørger for, at 
nyuddannede ikke står alene i forældresamarbejdende situationer, men er sammen med ældre 
kolleger, som har en større erfaringsbaggrund. 

Ovenstående forhold kommer ligeledes til udtryk gennem en optagethed af at skabe både 
fælleskollegiale fora, hvor ledelse og lærere arbejder teoretisk som praktisk med 
løsningsmuligheder for kommunikation og ageren omkring den vanskelige samtale. Dette 
tilrettelægges i særlige kursusforløb på institutionen, som den nyuddannede er en del af 
gennem egen aktive deltagelse og gennem det videre arbejde omkring temaet i teamet. 

Leder 2: ”Her på skolen arbejder vi med konflikthåndtering og den vanskelige samtale. 
Lærerne bruger meget deres team.” 

Denne samarbejdende tilgang til mødet med brugerne udmønter sig helt ud i teamet og 
teamets afvikling af ordinære som ekstra ordinære møder med forældre og elever. Her 
gennemfører man princippet om at koble ældre og yngre kolleger i relation til at planlægge og 
gennemføre disse møder og samtaler.  

Det gøres ud fra tanken om – at de ældres erfaringer kan de yngre lærere lære af gennem 
fælles praktiske opgaver. Ligeledes er man på opmærksom på, at det er en læreproces for den 
nyuddannede at gå ind i disse opgaver – her forsøger man at tilgodese, at den nyuddannede 
kan opleve en vis tryghed i, at en ældre kolleger aktivt gennem handlinger og efterfølgende 
refleksioner viser og i-talesætter, hvordan de tackler de forskellige - og til tider meget 
komplekse situationer.    

Leder 2: ”Det vi gør her er, at vi så vidt muligt ikke stiller dem alene, at der er en anden med. 
Og vi stiller ikke 2 nyuddannede op sammen (foran forældre), fordi det er noget man skal 
prøve og så er der nogen der bliver super gode til det, og andre der bliver knap så gode. Men 
der er noget teknik i det som man skal lære. De er lidt usikre den første dag, de skal have 
forældremøde.” 

Leder1:” Vi har det princip, at man aldrig er alene omkring forældremøder – man er altid 2 
lærere om alting. Man skal ikke sidde alene. Jeg tror meget på at man som ny er sammen med 
en mere erfaren kollega, som man kan kigge lidt på … hvordan han eller hun gør det.” 



                                                            Aftagerprojekt for professionsuddannelserne – UCSJ     

 

132 

Der er helt klart en ledelsesmæssig opmærksomhed omkring, at der er sider af 
professionsudøvelsen, som er mere belastende for yngre kolleger end for ældre kolleger. De 
lægger klare strategier for, at indføre de yngre kolleger i gennem øvelse og praksiserfaringer 
med mere erfarne lærere, hvor det er muligt. 

Lærerkollegerne ser ikke at forældrene laver en sondring i relation til, om det er en 
nyuddannet eller ej. Forældre møder op til samtaler, hvor de nyuddannede indgår som 
repræsentant for skolen gennem varetagelse af undervisningsopgaven i de fag, de har eleven i. 
Umiddelbart ser informanten her heller ingen grund til at skelne – i det – der er ældre som 
yngre lærere repræsenteret ved samtalerne og, at de nyuddannede lærere faktisk klarer 
opgaven godt.  

Lærerkollega 2:” Hvis man ser på de nye vi har, skelner man ikke mellem om 
de(elever/forældre) møder en nyuddannede eller erfaren lærer. De vi har haft har været 
enormt professionelle og meget stærke. De har været meget modne – selvom de var 
nyuddannede. De har kunnet optræde med autoritet.” 

Når vi i samtalen bevæger os tættere på konfliktsituationer særlig i forhold til eleverne 
vurderer de grundlæggende, at de nyuddannede generelt klarer forskellige konflikthåndterings 
situationer godt – der kan være elementer af netop denne kompetence, som kræver nogle 
særlige personlige kompetencer, som kommer til udtryk i situationer og i den nyuddannedes 
indstilling og selvforståelse af opgaven og rollen, som professionsudøver.   

Leder 2: ”Konflikthåndtering i forhold til elever og forældre. Det synes, jeg faktisk at de gør 
ret godt. Det er mere person afhængig. Hvis der er nogen som falder igennem så er det nok 
fordi de også falder igennem på mange andre områder og at deres person er sådan … så de 
skal i hvert fald lærer meget mere før de kan styre konflikter. De bliver for nemt en del af 
dem(konflikterne) selv.” 

Lærerkollega 1:”At være en imødekommende og åben autoritet er afgørende i mødet med 
brugerne. De nye lærere, der ikke har dette med sig, får det svært.” 

Det at tackle konflikter med eleverne stiller udfordringer både til den nyuddannedes 
professionelle kompetence og deres mere personlige kompetence. Samspillet mellem disse 
illustrerer informanterne gennem betragtninger på – hvordan de går ind og afklarer 
konflikterne gennem - status, afslutning og handling i relation til mulige løsninger for parterne 
i konflikten. Afklaring og definition af lærerrolle og opgave i konflikten ser kollegerne som 
væsentlige for et kortsigtet som langsigtet perspektiv i relationsarbejdet. Det langsigtede 
perspektiv er vanskeligere for nyuddannede at have med i overvejelserne rundt om mødet med 
brugerne. Det er et perspektiv, som den ældre og erfarne lærer medtænker, som en naturlig del 
af egen rolle og læres over tid – som en strategi.  
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Lærerkol1ega 1:” Konflikthåndtering kan godt være vanskelig – hvor vi andre gamle siger 
´jamen det er rollen og lader det prelle af´. Hvor de nye lærere går det ind og tager det 
personligt. Jeg tror at de kan være bange for at tage konflikten, fordi de tænker om deres 
fremtidige relation til eleven – i stedet for at tage konflikten og den vej få respekten fra 
eleven.”. 

De nyuddannede er meget opmærksomme på at få det sociale samspil i klassen til at fungere 
mellem eleverne. Det understøttes af kollegerne gennem positiv anerkendelse og erkendelse 
af, at klassen sociale miljø er afgørende for, hvorledes faglige udfordringer modtages hos 
såvel den enkelte som i fællesskabet. 

Lærerkol1ega 1:” De bruger tid på de sociale relationer mellem eleverne. Det sætter vi pris 
på og det bruger de meget tid på. Klassen skal fungerer ordentlig før de kan komme igennem 
med noget (fagligt).” 

Det er tydeligt, at i udfordringer, hvor der sættes fokus på klassens sociale liv, tager den 
nyuddannede mange dilemmaer og konflikter op mellem elever og dem selv som part. Her ser 
kolleger, at de nyuddannede skal forholde sig til en ungdoms- og børnegruppe som ikke bare 
tager lærerens ord og beslutninger til sig. De møder en børnegruppe, der er vant til at agere i 
sociale sammenhænge med de konflikter, der udvikles og optræder. Det er en børnegruppe, 
som i højere grad er vant til at blive hørt hjemme som i de øvrige institutioner, de tidligere i 
livet har været i. Det giver anledning til, at udveksling og afstemning af sociale normer for 
sameksistens i fællesskaber er en del af det, som den nyuddannede møder, som et centralt 
handlingsfelt.  

Lærerkol1ega 1:” Noget af det der chokerer i forhold til elever er at de får svar på tiltale. De 
tager mange konflikter med børnene. De kan jo ikke bare sige noget og så bliver det 
accepteret.”. 

Lærerkol1ega 1:” Man går på arbejde med sin personlighed, tidligere var man læreren i en 
institution, hvor rollen var fastlagt. I dag stiller du op med din personlighed – det er den du 
lever af. Du skal hele tiden øse af dig selv uanset hvilket fag du underviser i. Så måske skulle 
uddannelse tage fat i noget mere personlig udvikling.”  

Konflikter, der har karakter af det mere uforudsigelige møntet på brugerne, er primært 
orienteret mod forældre, der uden forvarsel dukker op i arenaen rundt om elever og klasse, for 
at komme af med et budskab rettet mod eget barns ageren/oplevelser i skolen. Her er såvel 
ledere og kolleger meget bevidste om, at det ikke bare er situationer, som er enkle at forholde 
sig til – men som er noget, der kan og vil ske på et eller andet tidspunkt i den nyuddannedes 
første år i professionen.  

Fælles for betragtninger omkring de uforudsigelige situationer med forældre er det, at skolens 
kolleger og ledere arbejder på at skabe en intern mere åben kultur omkring disse forhold, hvor 
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man som kolleger eller ledere bakker, de nyuddannede op i at håndtere dette. Det er på det 
helt praktiske og kontante plan, hvor de involverer sig i håndteringen af de konkrete 
situationer med overblik og personlig integritet qua de erfaringer, de selv har fra eget 
professionelle forløb i erhvervet. 

Leder 2: ”De uforudsigelige konflikter er svære, det er klart. Den der, du kommer ud af døren 
med klassen og dagen er slut, og så står der en forælder og er vred over et eller andet. Den er 
meget svær at tackle, især som ny. Det er noget med erfaringen. Det man måske kunne lære 
nye er noget med nogen redskaber til, hvordan man bevarer roen. For det er det der vigtig i 
den sag. Nogen redskaber til hvor og hvornår skal konflikten tages eller udskydes til et mere 
hensigtsmæssigt tidspunkt. Det er noget med personlig integritet – at kunne sætte grænser om 
sig selv. det er svært som ny lærer, fordi de gerne vil please alle. Det var noget der godt 
kunne ligge i uddannelsen. Det ville alle lærere komme ud for.” 

Leder1:” Forældrene er nogle gange repræsentanter for de uforudsigelige ting. Man kan jo 
godt synes, at man gør det rigtig godt og så kan man alligevel få et møgfald … og hvordan 
gør du så uden at skal blive ked af det eller snerpet eller, hvordan det er man nu reagerer.” 

Opsummering. 

De nyuddannede lærere sætter deres relationskompetence i spil i mødet med henholdsvis 
elever og forældre. Ledere og kolleger vurderer, at de nyuddannede lærere grundlæggende 
klarer disse møder godt – at de går ind og etablerer kontakter med forældre med den hensigt at 
finde fælles samarbejdsflader for elevens udbytte og trivsel i skolen. Der er fra kollegial og 
ledelsesmæssig side opmærksomhed omkring, at mødet med forældre kan være anledning til 
nervøsitet – særlig med forældre, der går ind i samarbejdet med en kritisk vinkel. Derfor er 
der på disse to institutioner udviklet særlige procedurer for at indlemme den nyuddannede 
lærer i samarbejdsfeltet med brugerne. Ældre og yngre kolleger arbejder sammen omkring 
forældremøder og skolehjemsamtaler, ud fra princippet om, at den yngre lærer kan lære af en 
ældre kollega. Kulturen er opmærksom på, at der i professionsudøvelsen er særlige områder, 
som er mere belastende end andre. Mødet med brugere er et af de områder – som 
institutionskulturen bevidst socialiserer den nyuddannede ind i. Teamet er den organisatoriske 
ramme for planlægning og gennemførsel af møder med brugerne. I denne enhed indgår den 
nyuddannede i et professionelt samarbejde, hvor refleksion og sparring omkring de 
samarbejdende opgaver mellem hjem og skole indgår som en del af deres praksis. De 
nyuddannede håndterer de forudsigelige møder godt – mens de uforudsigelige møder er 
sværere for dem. I denne forbindelse i-talesætter ledere og kolleger, at der kan være særlige 
personlige kompetencer, som interagerer med det professionelle arbejde. Informanterne i- 
talesætter alder og livserfaringer i relation til, at det er typisk for de lidt ældre nyuddannede, at 
de har flere kompetencer i særlig spændingsfyldte situationer, hvor de skal optræde og agerer 
som en autoritet med integritet og overblik over situationer med børn som deres forældre. 
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Den nyuddannedes ageren i professionelle samarbejdsflader – internt og 
eksternt. 

Som et led i skolens indre organisatoriske udvikling er teamarbejde – og i visse sammenhæng 
det selvstyrende teamarbejde med strukturelle og økonomiske ansvarsområder udlagt som en 
del af lærernes udvidede funktionsopgave – og kan ses i lyset af en udvidelse af lærerens 
kerneydelse. På denne baggrund har vi fulgt sporene i organisationens udviklingsbestræbelser 
– for at anskueliggøre, hvordan de nyuddannede agerer i relation til det professionelle 
samarbejde. Vi forholder os til såvel et internt som et eksternt samarbejdsforhold.   

I interviewene fremkommer der en skelnen mellem interne og eksterne samarbejdsforhold – 
dette fænomen optræder ligeledes i det kvantitative datamateriale. Dette har givet os en 
anledning til, at gå tættere på aspekter af den nyuddannedes samarbejdsflader for at få en 
indsigt i bevægegrundene for disse forskelle, set i lyset af lederes og kollegers opfattelse af 
selvsamme. Der bliver dels spurgt ind til en karakteristik af den nyuddannedes 
samarbejdsflader og deres ageren i disse sammenhænge. Der fremkommer et grundlæggende 
fællestræk, uanset om det er ledere eller kolleger, der bliver spurgt i interviewet – netop det, at 
de nyuddannede er særdeles samarbejdende som første afsæt for deres opfattelse og 
betragtninger på nyuddannedes ageren i de professionelle snitflader. 

Udtalelse fra lærerkollegaen i det nedenstående citat er signifikant og repræsentativt for 
informanternes betragtninger på nyuddannedes samarbejdskompetence. 

Lærerkollega 2” De går ind og tager ansvar i samarbejdsrelationer. Jeg er fuld af beundring 
for det arbejder de laver og deres tilgang til det. De har været bevægelige i deres tilgang til 
samarbejde. De kommer med nye ideer. Vi har et tæt samarbejde mellem lærerne omkring 
klasserne, hvor de tør komme med deres ideer og også stille krav til os andre.” 

Leder 2: ”De går godt ind i samarbejdet også fordi de bliver godt modtaget, det har vi ry for. 
Vi er gode til at inddrage dem og få dem med. De klarer det godt, men de er så trætte i 
starten. Jeg kan godt huske det selv, det er mange år siden jeg var nyuddannet, men jeg kan 
godt huske, hvor træt jeg var da jeg kom hjem, fordi man havde brugt sig selv så meget. Det 
tager hele det første år – før man lærer hvordan livet hænger sammen på den måde. Jeg 
synes, faktisk at de er gode til at gå ind i samarbejdet.” 

Det er essentielt at bemærke, at informanterne grundlæggende repræsenterer betragtninger, 
der tager afsæt i, at de ser de nyuddannede, som udvikler og udfordrer til små og store 
kulturelle anslag i institutionen. De er vidende om, at dette fænomen ikke nødvendigvis er 
repræsentativt for institutionen – folkeskolen som sådan, da de alle har erfaringer med, at det 
rent faktisk kan være anderledes, qua tidligere joberfaringer på andre folkeskoler, hvor 
kulturen ikke nødvendigvis repræsenterede en understøttende tilgang - i relation til 
nytænkning og forandring qua nye medarbejders ideer og handlinger. 
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Leder1:” De nye lærere ved godt, hvad det er de kan og hvad de kan byde ind med i 
teamarbejdet. Hvis det så ikke får lov til at komme igennem så er det måske vores skyld eller 
kulturens skyld, at det ikke kommer ud… Det fylder meget hos de nyudannede det faglige... at 
være klædt på til hvert eneste minut og at komme ind i kulturen. De kommer med en viden om 
dem selv og deres fag, de virker sikre på den gode måde.” 

Grundlæggende betragter informanterne de nyuddannede som faglige kompetente – på en 
måde, hvor de gerne samarbejder og deler ud af deres faglige viden i en kollegial 
sammenhæng. De nyuddannede møder i teamarbejdet ind med de erhvervede kompetencer fra 
uddannelsen. Informanterne italesætter kontinuerligt, at evaluering og dokumentation er en 
del af den nyuddannedes opmærksomhed omkring egen praksis – som de i 
samarbejdssammenhænge søger at udvikle som fælles teamstandarder. 

Lærerkollega 2” De går ind i teamsamarbejdet – og fagligt er de meget dygtige. De er heller 
ikke bange for at lære fra sig for eksempel omkring evaluering. Vi ældre lærere er ikke 
opdraget med evaluering og dokumentation, men det er de. Jeg synes, at jeg har lært af dem.” 

Lærerkol1ega 1:” Vi andre kan lære noget af dem omkring evalueringer – de har jo flere 
redskaber til evaluering end vi har. Vi kan trække på noget fra dem – det har de med sig fra 
uddannelsen. Vi andre bruger nogle af de samme evalueringsredskaber – fordi vi ikke har 
været på kursus i det.” 

Et af de områder, som informanterne vender tilbage til hen over interviewet, er de 
nyuddannedes kompetence i relation til evaluering og dokumentation. På dette område 
besidder de nyuddannede en række kompetencer, som ikke nødvendigvis eksisterer som en 
del af den institutionelle kultur, som informanterne er en del af. Disse kompetencer modtages 
meget positivt – på måder, hvor der er en bevidsthed hos såvel kolleger og ledere, at de 
nyuddannede besidder en viden, som er særdeles anvendelig i korrespondance med ældre 
kollegers generelle metodiske praksiserfaringer i udmøntninger af nye tiltag i konkrete 
praksissammenhænge, hvor det skal anvendes og implementeres.  

Leder 2: ”De gamle lærere støtter de nye lærere i, hvordan man praktisk kan evaluere. Det er 
jo fordelen ved den teamstruktur vi har, for hvis du står der alene. Så er man jo bare nød til at 
prøve måske går det godt eller ikke godt. Men i teamstrukturen gør vi på mange måder noget 
fælles – så v i får prøvet bl.a. evalueringsmåder af.” 

Informanterne er som tidligere nævnt alle enige om, at deres faglige viden i jobbet - er de til 
fulde i besiddelse af. De nyuddannede har dog mindre erfaring med – hvor meget samarbejdet 
egentlig udgør af deres professionelle samarbejdssammenhænge. Det kommer bag på de 
nyuddannede.  

Leder 2: ”De har den faglige viden, når de kommer ud i jobbet, det er ikke noget problem for 
dem. Samarbejde og fælles planlægning fylder meget hos dem i starten og det går op for dem 
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at et lærerjob ikke bare er at gå ind og undervise. Men hvor meget samarbejdet og møder 
egentlig fylder, det tror jeg faktisk ikke de rigtig er klar over, ikke rigtig.” 

Leder1:” Generelt rent fagligt synes jeg, at vores nye lærere er godt klædt på. De ved mere 
end tidligere.” 

Begge ledere vurderer, at de nyuddannede i dag er bedre rent fagligt end tidligere generation 
af lærere. Deres vurderinger er grundlagt i deres indsigt i de tiltag de nyuddannede tager i 
institutionen og i særdeleshed, hvordan dette udmønter sig i en organisatorisk sammenhæng – 
qua teamsamarbejdet, hvor vores målgruppe bibringer institutionen et kvalificeret videns 
grundlag for deres professionelle praksis. Umiddelbart repræsenterer vores informanter en 
forskellighed i relation til deres vurdering af de nyuddannedes faglige og tværfaglige 
kompetencer. De er alle fire enige om, at de faglige kompetencer udmøntet i relation til et fag 
er stærke – mens der, i deres betragtninger på de tværfaglige kompetencer, er en forskel i 
deres vurderinger.  

Hvorvidt det er forskelle i relation til institutionens generelle veksling mellem faglige og 
tværfaglige forløb er uvist – men forskellen optræder i interviewet og er signifikant i relation 
til, at informanterne på den forholdsvis store institution er meget positiv i relation til de 
nyuddannedes tværfaglige kompetencer – mens de på den mindre vurderer, at de tværfaglige 
forløb er sværere end rene faglige forløb.   

Lærerkol1ega 1:” Umiddelbart er de stærke i faglige sammenhænge end i tværfaglige 
sammenhænge. Men det er jo også der de skal stå deres prøve. Det er jo i klasserummet, når 
de er helt alene med de 25 elever. Det er der prøven stås og kan trække vand.” 

Leder1:” Jeg tror, at det er sværere for dem at byde ind i tværfaglige sammenhænge. Det 
synes, jeg vel egentlig også selv kan være en vanskelig opgave, at løfte det et niveau op og 
brede det ud. Det kan godt være svært… De har med sig at de kan lave planer for året, hvor 
de gør sig klart, hvordan de vil arbejde. Det kan de bare og det er også nogle lærere der er 
meget mere vant til at arbejde sammen end stadigvæk for mange år siden, hvor man var sig 
selv, det er jo et enormt gode at have med.” 

”Leder 2: ”De er fagligt dygtige, det er de. De kan deres fag, det er der slet ingen tvivl om, 
det kan de. De er meget åbne overfor tværfagligt samarbejde, der er situationer, hvor de unge 
nye går ind og prikker til de gamle lærere og får dem med til nye tværfaglige forløb. Jeg 
oplever ældre kolleger, der kommer og fortæller mig, hvor meget de kan lære af de nye.”  

Det er tydeligt, at informanterne er meget optaget af, hvordan de modtager nyuddannede i 
professionen. De har etableret særlige procedurer og samarbejdsprincipper for nyuddannede, 
hvor de tager højde for at give dem en overskuelig opstart i professionen. De anerkender, at 
erhvervet i sig selv rummer mange aspekter på en og samme tid, som stiller krav til at tackle 
konflikter og komplekse situationer. Dette ser de som elementer, der læres over tid. Lederne 
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går aktivt ind i at skabe overskuelige rammer omkring de nyuddannede – idet de er bevidste 
om, at meget afhænger af den nyuddannedes møde og oplevelse i kulturen. Derfor afholdes 
der jævnligt opfølgningsmøder med ledelse og andre centrale personer i kulturen, for at 
understøtte og være en hjælp til at afdække skrevne og uskrevne regler og normer i kulturen. 
De tager aktivt del i den professionelle socialisering til kulturen. Mentorordninger er en del af 
modtagelsen, hvor særlige kolleger bliver valgt ud til at være guide og reflekterende partner i 
den nyuddannedes etableringsfase. Princip og procedure er at koncentrere deres 
samarbejdsflader rundt om et team i fagfordelingen, dette afgrænser og målretter den 
nyuddannedes samarbejde til en mere afgrænset elev og forældregruppe.  

Leder 2: ”Alle er tilknyttet 1 årgangsteam – så kan der godt være enkle der er i 2 teams, men 
det gør vi ikke med nyuddannede. Det gør vi ikke. Nyuddannede bliver tilknyttet 1 team. Vi 
har tidligere haft det på den måde at vi havde en mentor. Men nu har vi lagt det ud til teamet. 
Fordi det er teamet der sørger for… for det er ikke bare alt det der … hvor er tingene henne, 
hvor er alt det man skal finde. Det er jo også de uskrevne regler på skolen, som man tror, at 
alle ved og hvor skulle de vide dem fra. Det er teamet der tager sig af de nye. … Den med 
mentor ordning har vi haft lidt fat i, det kan godt være at vi bliver nød til at udnævne en enkel 
mentor, for der kan godt være nogle der falder igennem. Der er masser af uskrevne regler på 
en arbejdsplads og jeg tror generelt, at teamet er gode til at tage sig af de nyuddannede.” 

Leder1:” Det handler jo også, hvordan man tager i mod dem når de kommer ud på skolerne. 
Vi har en helt klar struktur for hvordan man tager i mod nye lærere, vi har en føl ordning, og 
sådan nogen ting. Man ved hvem det er man skal henvende sig til og hvem det er man altid 
kan spørge. (Kolleger får timer til at være mentor).” 

Leder1:” Jeg har opfølgnings samtaler med dem, jeg prøver at gøre det en gang om 
måneden, de første halve år. For at høre, hvordan det går dem. Jeg har nogle områder som 
jeg spørger ind til – både det faglige og den personlige del af det… hvordan det er for dem at 
starte. Den faglige del af det er noget med om de får lov til at bruge deres faglige 
kompetencer i jobbet og hvorvidt der er noget de føler sig usikre på. Det er sådan det lidt 
mere direkte.” 

Leder1:” Så snakker vi selvfølgelig også samarbejde og man får den opbakning, man synes 
man behøver.” 

Det eksterne samarbejde er vanskeligere for de nyuddannede lærere at agere i. Informanterne 
er alle meget enige om, at det er noget af det vanskelige i erhvervet at mønstre. Informanterne 
forholder sig til forholdet mellem almene menneskelige sider og reaktioner i relation til det 
eksterne samarbejde, hvor der eksempelvis er grundlag for bekymringer rundt om elevens liv 
– der kan føre til indberetninger til ekstern myndighed. 

Lærerkollega 2:” Jeg tror at det er lige meget om man er nyuddannede eller hvad …, at man 
har bekymringen for at overskride nogle grænser, og fordi man ved at man skal samarbejde 
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med f.eks forældre, hvis der er noget man er bekymret over (indberetning). Jeg tror, at man 
nogle gange er tilbageholden over at lave indberetninger, fordi hvis den nu blev afvist skal 
man jo have relationen efterfølgende. Det er et dilemma for både nyuddannede og ældre 
lærere. Vi har så her et (professionelt)forum på skolen, hvor vi anonymt kan komme med 
bekymringer, det tager så brodden lidt af det, hvor vi får en sparring. Det letter det lidt. Jeg 
synes det er svært (ældre lærer), det er helt ned til at et barn er beskidt og lugter. Det er noget 
med at overskride nogle grænser – barnets grænser og familiens grænser, når man begynder 
at tage fat i sådan noget. ” 

Leder1:” Det eksterne samarbejde er svært for dem. Det at lave en bekymringssag. Det at 
turde tage kontakten. Det er et af de steder, hvor vi er meget inde over og siger ... så går vi 
videre med det og forklarer hvordan vejen er. Jeg gør nogen gange det, at jeg siger, at jeg 
bliver lige her og laver noget, mens du ringer. Man skal også lige vænne sig til at man skal 
reagerer og kan ikke sidde noget overhørigt.”  

Vel vidende at det eksterne samarbejde rummer en række dilemmaer for såvel nyuddannede 
lærere som ældre lærere, har institutionerne hver især udviklet procedurer og reflekterende 
sparring for håndtering. Der vælges en tilgang til håndtering af eksternt samarbejde, som går 
direkte ind og understøtter den nyuddannedes praksis og ageren i feltet. 

Opsummering. 

Ledere og kolleger betragter de nyuddannede lærere som faglig kompetente, der er orienteret 
meget mod samarbejdsfladerne i teamet. De vurderer, at nyuddannedes faglige kompetence er 
større i dag – end den var tidligere. De nyuddannedes opleves, som værende meget bevidste 
om, hvad de kan bibringe til teamet af nye faglige tiltag. De har en til gang til samarbejdet, 
hvor de meget gerne deler ud af deres viden og bringer den positivt i spil i forhold til teamets 
samarbejdsflader.  

Samlet vurderes den nyuddannedes faglige kompetence, som værende stor. I relation til den 
tværfaglige kompetence er der en diskrepans i informanternes vurderinger – som adskiller 
dem i deres vurderinger. For den ene gruppe informanter er der en stor klarhed omkring, at de 
vurderer de nyuddannede, som aldeles kompetente i tværfaglige sammenhænge – hvor 
informanterne oplever, der bydes ind med en bevidsthed omkring fagenes særegenhed som 
kulturområde. Vores øvrige informanter oplever, at de nyuddannede har en anelse sværere 
ved at sætte fagene i spil i tværfaglige sammenhænge end i rent faglige sammenhænge. 

Hos ledere og kolleger er der en klar opfattelse af, at det eksterne samarbejde fundamentalt er 
sværere at håndtere. De er klar over, at det er et handlingsfelt med indbyggede dilemmaer - 
dilemmaer, der eksisterer i her og nu situationer og på sigt i relation til det videre samarbejde 
omkring elev og forældre. Den nyuddannede introduceres og deltager aktivt i procedurer, der 
eksisterer på institutionen – hvor de støttes af såvel kolleger og ledere i at agere i feltet. Det 
eksterne samarbejdsfelt er ikke bare en kompetence, den nyuddannede besidder fra dag 1, 



                                                            Aftagerprojekt for professionsuddannelserne – UCSJ     

 

140 

men læres gennem kollegial og ledelsesmæssig sparring i de situationer, som skal håndteres i 
og omkring et eksternt samarbejde. Grundlæggende forventer man fra institutionens side ikke, 
at det er en etableret kompetence – men agerer i relation til, at det er en kompetence, som 
udvikles og manifesterer sig over tid qua erfaringer med at håndtere lignende situationer.  

Den nyuddannedes selvstændige ageren i praksis. 

Informanterne vurderer, at de nyuddannede er selvstændige i relation til at indgå i 
professionens mange facetterede forhold omkring klasser, samarbejde med kolleger og 
ledelse. Denne betragtning udgør en helhedsvurdering i relation til den nyuddannedes ageren i 
institutionen. Med baggrund i denne betragtning er der ligeledes en opmærksomhed omkring, 
at udøvelse i professionen hele tiden stiller udfordringer til den enkelte nyuddannede i relation 
til omverdenens kommentarer og muligvis kritik af den valgte praksis i specifikke situationer 
rundt om undervisning og elever. Her er der en opmærksomhed fra ledelse og kolleger, at den 
nyuddannede hen ad vejen skal lære at tackle kritik fra omverden med en konstruktiv og 
fremadrettet tilgang. Sårbarhed i relation til kritik er et fænomen, som også i denne 
sammenhæng eksisterer blandt nyuddannede.  

Leder1:” De er selvstændige i deres job, men hvis man skal sige lidt er de måske lidt sårbare, 
der skal ikke så meget til at vælte læsset, og så bliver de måske kede af om de har fat i det 
rigtige. Det er den der med kritikken, hvordan den håndteres og gør til noget hvor man kigger 
fremad.” 

Umiddelbart er det ikke overraskende, at sårbarhed og usikkerhed eksisterer hos de 
nyuddannede – dette fænomen er et mere udbredt aspekt af levet liv i moderniteten.  

Informaliseringen træder frem i klassens interaktionsformer indbyrdes og i relation til læreren 
og qua denne, sættes spørgsmål til lærerens prioriteringer i relation til udøvelse og 
gennemførsel af faglig relevante aspekter i forhold til elev og klasse. Selvskrevne gensidige 
rolleforventninger til henholdsvis lærer som elev er ikke en selvfølgelighed – men skabes 
undervejs i læringssituationer, som en del af lærerens usynlige og anstrengende arbejde i 
relation og kulturarbejdet med klasser.  

Det ser ud til at informanterne vurderer, at det gør en forskel i relation til hvor mange 
nyuddannede, de har på institutionen. De nyuddannede - når de er flere - støtter de hinanden i 
udvikling og gennemførsel af nye praksisser i institutionen. I institutioner, hvor der eksisterer 
en åbenhed overfor nye tiltag modtages dette med en meget positiv ånd og værdsættes af både 
kolleger og ledelse. De nyuddannede undersøger og afdækker deres muligheder i institutionen 
for at finde veje til gennemførsel af andre og nye tiltag. De har en spørgende og lyttende 
tilgang i deres orienteringsbestræbelser, og derfra formulerer de selvstændigt ønsker og 
opfordrer til samarbejde omkring disse, med kolleger. Denne selvstændighed influerer også på 
at nyuddannede ser de ældre kollegers kompetence som en styrke. De opfordrer til samarbejde 
og bruger ældre kolleger som et aktiv for klassers faglighed. 
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Lærerkollega 2:” De er enormt selvstændige. Det er ikke sådan at de bare kører deres eget 
ræs. De samarbejder og lytter også til erfaring og kan også komme og spørge om hjælp. De 
nyuddannede vi har fået går meget ind i årgangsteams, og går ind ligeværdigt og byder ind 
med forslag og ideer. Om det så er for at vi har fået mange nye lærere på en gang. Det ved 
jeg ikke. Det er sikkert sværere at komme som ny lærer drypvis. De nyuddannede er meget 
synlige og holder sig ikke tilbage. De indfører nye fælles traditioner på skolen, som nu kører 
videre. På den måde kommer de med input og de får også plads til det. De stod for et nyt 
projekt sidste år for hele skolen og står også i år for det. Så de er meget synlige og de tager 
også meget ansvar. Jeg tror, at grunden til det sker, kan være at de er så mange. I en meget 
lang periode, så kom der kun 1 ny lærer – og så er man ikke så markant. Så er vedkommende 
kun synlig i den aller tætteste samarbejdsrelation.” 

Leder 2: ”Når der er gået en måned eller to så holder vi et møde for alle de nyuddannede, 
hvor ledelsen, pedellen eller nogen som de sådan kan få brug for, så kan de stille alle mulige 
spørgsmål, hvor vi prøver at forklare forskellige ting. Der opdagede vi at de nyuddannede 
faktisk godt kunne tænke sig at lave noget nyt. De er med til at komme med nye ideer og de får 
plads til det.” 

De nyuddannede bliver udfordret og udfordrer hverdagens praksis på skolen. De får opgaver 
fra dag 1 – som eksempelvis at være klasselærer for en klasse med det ansvar og overblik, det 
kræver af dem. Her går de ind i et ligeværdigt kollegialt forhold med samarbejdsparter rundt 
om klassen.  

Leder 2: ”De nyuddannede går ind på lige fod med de andre lærere. Det gør de. De bliver jo 
kastet ud i det. De skal være klasselærer for en klasse. Sådan er det… De er gode til at 
planlægge, det har de lært på seminariet og i deres praktikperioder. Det kan de godt. De kan 
godt planlægge for meget, men det er jo noget med erfaringen – at de ikke kan nå alt det de 
har planlagt. Det skal man snakke med dem om i starten og det snakker teamet med dem om. 
De lærer efterhånden hvor meget man kan nå på f.eks. en time. De bruger meget tid på 
planlægning, men de kan det faktisk godt. Det synes jeg.” 

Informanterne vurderer alle, at de er dygtige til at planlægge undervisning. Det vurderer 
informanterne, at de har med sig fra uddannelsen og bruger det aktivt i deres daglige virke. 
Udfordringer omkring planlægningen for de nyuddannede er – at lave realistiske vurderinger 
af, hvor meget indholdsstof, der kan behandles og sættes metodisk i spil inden for en given 
tidsramme. Umiddelbart er det ikke et overraskende fænomen – men snarere et aspekt af et 
manglende kendskab til elevernes læringsforudsætninger, som først kan etableres over tid i 
mødet med den enkelte elev og klassen som helhed i deres tilgange og ind gåen i forskellige 
læringsscenarier. 

Leder 2: ”De er fagligt dygtige, det er de. De kan deres fag, det er der slet ingen tvivl om, det 
kan de. De er meget åbne overfor tværfagligt samarbejde, der er situationer, hvor de unge 
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nye går ind og prikker til de gamle lærere og får dem med til nye tværfaglige forløb. Jeg 
oplever ældre kolleger, der kommer og fortæller mig, hvor meget de kan lære af de nye… De 
ved meget om evaluering, de har ikke prøvet det så meget i praksis, men de ved meget om det 
teoretisk og kan også komme med ideer til, hvordan man kan føre det ud i livet. Nogen af dem 
har prøvet nogen ting i deres praktikperioder og kommer med nogle forslag. Der ved jeg at 
lærerne er åbne for forslag - og prøver det af.”  

Forholdet mellem teoretisk indsigt og praktisk erfaring er et tilbagevendende fænomen i 
informanternes vurdering af nyuddannede. De møder de nyuddannede med en åbenhed og 
erkendelse af, at de nyuddannede selvfølgelig ikke nødvendigvis har samme praktiske 
beredskab, som ældre garvede lærere har udviklet. De nyuddannede møder stor anerkendelse 
for deres faglighed og i relation til at være nyskabende i institutionen. De nyuddannede 
kommer deres manglende kendskab til praktisk gennemførsel i møde dels ved at spørge 
kolleger og dels ved at komme med praktiske forslag til handlingsplaner i dialoger med 
kolleger, som aktivt går ind og giver sparring gennem egen involvering i gennemførselsfasen. 

Opsummering. 

De nyuddannede lærere agerer selvstændigt i professionsudøvelsen. De høster anerkendelse 
for deres faglige dygtighed, som de tager med ind i institutionen og bringer i spil i relation til 
kollegialt samarbejde rundt om undervisningen. De vurderes til at være dygtige til at 
planlægge undervisning på kort og langt sigt, en kompetence som informanterne vurderer, at 
de har med sig fra uddannelsen. Informanterne vurderer, at de nyuddannede har en større 
teoretisk indsigt end praktisk færdighed. Det tages der højde for i samarbejdet på et kollegialt 
plan. 

Informanterne oplever, at de nyuddannede kan være sårbare i relation til kritik fra 
omverdenen omkring deres undervisning, denne sårbarhed vurderes som et tidstypisk 
fænomen. De nyuddannede optræder synligt i institutionen og er igangsættere af nye 
kulturelle tiltag. Umiddelbart vurderes det, at det gør en forskel i relation til, hvor mange 
nyuddannede, der ankommer og starter på institutionen. Jo flere nyuddannede – jo mere 
synlige er de. De nyuddannede karakteriseres som værende spørgende og lyttende, her- 
igennem finder de relevante strategier for egen ageren i de institutionelle rammer. 

Den nyuddannedes innovative rolle og opgave i institutionen. 

Grundlæggende træk ved de nyuddannedes innovative rolle i institutionen knytter sig tæt til 
deres nære samarbejdsparter omkring klasse og årgangsteam. Det er et signifikant billede, der 
tegnes gennem informanternes overvejelser og vurdering af de nyuddannede. De præsenterer 
alle et meget positivt og anerkendende perspektiv på nyuddannede lærere. Informanterne 
mener ligeledes, at de nyuddannede i dag er meget engagerede i deres job som lærere. De 
kendetegner dem som åbne og særdeles samarbejdsvillige omkring fag og elever. 
Informanterne ved, at beslutningen om at blive lærer indebærer solide uddannelsesmæssige 
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forudsætninger og adækvate handlingsmæssige orienteringer i praksisfeltet. Informanterne 
skitserer en forskel på nyuddannede lærere i dag og tidligere.     

Leder 2: ”De nyuddannede vi har fået de seneste år er mere engagerede end dem vi fik for 10 
år siden. Det kan hænge sammen med, at for 10 år siden, da var en holdning, - lærer kan jeg 
altid blive. I dag, dem der bliver lærere, de har virkelig besluttet sig for at blive lærer. Du 
skal ville det ellers kommer du ikke igennem. Dem der kommer igennem i uddannelse og i job 
er også de gode.” 

Lærerkol1ega 1:” Dem vi har haft er meget engageret i jobbet.” 

De nyuddannede engagerer sig meget i deres arbejde. De går ind i arbejdsopgaverne med et 
seriøst forarbejde. Umiddelbart er der en læreproces i, at det planlagte i relation til 
undervisning ikke nødvendigvis er det, der til fulde kan gennemføres. Det uforudsigelige i 
mødet med eleverne i klasserummet, kræver en evne til processuelt at gribe situationer 
indlejret i sin egen kompleksitet for at kunne forandre i her og nu situationer.    

Lærerkol1ega 1:” Jobbet kræver fleksibilitet og omstillingsparathed… den har de til en vis 
grad. Det er svært, når de lige har planlagt noget og det bliver anderledes.”  

Umiddelbart vurderer informanterne som tidligere nævnt, at de nyuddannede har en stor 
faglighed med sig ind i professionen. De oplever, at de er dygtige i såvel tværfaglige og 
faglige forløb – hvor de qua uddannelse er struktureret og planlæggende omkring 
undervisningen – på måder som ikke nødvendigvis er en del af skolens egen praksis. 
Ligeledes tyder det på, at de udnytter og anvender deres tværfaglige kompetencer til at 
identificere fagenes rolle qua vidensområde og metode i tværfaglige forløb, hvilket 
understøtter udbytte og niveau for alle parter. På disse områder udfylder de en innovativ rolle 
og bidrager til nytænkning i en institutionel sammenhæng gennem deres samarbejde og 
positive tilgange til videndeling. 

Lærerkollega 2:” De har en enorm faglighed med sig – det kan ses både i faglige og 
tværfaglige forløb. De er meget dygtige til at tage det faglige fokus med ind i tværfaglige 
forløb og går med ind og laver planer og skriver op… går ind og dokumenterer, hvor er det 
så at faget byder ind. Jeg er vildt imponeret. De nyuddannede har nogle kompetencer til det 
tværfaglige … at bruge fagene ind i nogle tværfaglige emner. De har lært nogle ting der, som 
de ældre ikke har lært i samme grad. Skolen passer måske lige pludselig til deres uddannelse 
– eller omvendt. Det ved jeg ikke.” 

De vurderer, at de nyudannede har relevante kompetencer, der sættes og kan sættes i spil i 
tidens skole. De nyuddannedes direkte involvering i mere formaliserede udviklingsprocesser 
og projekter, de første år i professionen er umiddelbart mindre udtalte. Deres involvering i 
udviklingsprojekter knytter sig direkte til deres involvering i relation til arbejdet indenfor et 
specifikt område eller afdeling af skolen – som har et igangværende udviklingsprojekt. 
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Informanternes umiddelbare vurdering af de nyuddannedes engagement i udviklingsprojekter 
– centreret omkring en anerkendelse af, at den nyuddannedes almene arbejdsopgaver de første 
år af deres arbejdsliv er krævende. Umiddelbart er informanternes vurdering, at de 
nyuddannede faktisk gerne vil – men at det kræver et ekstra overskud og overblik omkring 
jobbet og institutionen, som de ikke kan have på det tidspunkt i deres karriere. 

Lærerkol1ega 1:” De vil gerne være med i udviklingsarbejde, men stejler hvis de skal lave det 
hele selv med deres klasse.” 

Leder 2: ”De nyuddannede går mindre ind i udviklingsgrupper med mindre det er noget de 
automatisk bliver en del af f.eks. det nye indskolingsprojektet. Der bliver de nød til at være 
med, hvis de skal i indskolingen. Men ellers de andre steder er det ikke de nyuddannede der 
går ind. Jeg tror, det venter man lidt med. De har rigeligt med deres møder og teammøder. 
Det kræver lidt mere overskud at gå ind i udviklingsarbejde særligt hvis de har små børn 
hjemme. De vil gerne men har ikke det fysiske eller psykiske overskud til det. De nye melder 
sig heller ikke som repræsentant til de forskellige udvalg på skolen. De skal lige land først. 
Det kræver at man er kendt med institutionen og systemet. Man skal også lande som lærer og 
føle at man har overskud til udviklingsprojekter. Det er ikke fordi de bliver bremset eller ikke 
vil. Det tror jeg ikke.” 

Informanterne oplever, at de nyuddannede gerne også i denne sammenhæng ønsker – at være 
samarbejdende omkring udviklingsprojekter. De oplever på dette område, som tidligere 
nævnt, at de nyuddannede har nok at gøre med engagementet omkring team og klasse og med 
de møder, der automatisk følger med i det. Der kan være særlige igangværende 
udviklingsprojekter, som den nyuddannede umiddelbart indgår i – qua fagfordelingen. Men 
de oplever, at de nyuddannede prioriterer at få en almindelig skolehverdag til at fungere, 
inden de springer ud i nye projekter. Ligeledes har de nyuddannede forpligtigelser privat i 
relation til egne børn og familie, så grundlæggende er der flere aspekter af den nyuddannedes 
liv, der er i spil og skal finde sin egen rytme. 

De nyuddannedes tilbageholden i relation til medvirken i institutionens udvalgsstruktur 
vurderes som, at den nyuddannede skal skabe sig et overblik i struktur og system. De 
vurderer, at interessen er der, men at det er noget, som kommer med tiden. Umiddelbart kan 
man konkludere, at den nyuddannede prioriterer det nære omkring arbejdets planlægning og 
gennemførsel – områder som umiddelbart fylder meget i den nyuddannedes 
arbejdsfunktioner.  

Opsummering.   

Den nyuddannede lærer indgår primært i udviklingsopgaver i tilknytning til deres 
samarbejdsflader i teamet. Her bidrager de med nytænkning i relation til faglige og 
tværfaglige sammenhænge – en nytænkning som illustrerer deres didaktiske indblik i fagenes 
samspil. I deciderede udviklingsprojekter deltager de qua allerede formulerede projekter for 
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en klasse eller årgang – hvor de automatisk bliver en del af det gennem fagfordelingen. 
Omkring udviklingsopgaver vurderer informanterne, at det er noget, som de gerne gør i 
samarbejde med kolleger. Derudover forventer man ikke direkte, at den nyuddannede opsøger 
udviklingsprojekter af egen kraft. Der er blandt ledere og kolleger en anerkendelse af, at den 
nyuddannede koncentrerer sig om at falde til på institutionen med de arbejdsopgaver, der 
foreligger qua klasser og team. Ligeledes får nyuddannede ikke hverv som teamkoordinator 
eller lignede hverv, idet det kræver et overblik og indblik i opgaver for teamet, som en 
nyuddannet ikke kan have så tidligt i forløbet. Oftest afventer de nyuddannede med at 
indtræde i institutionens udvalg. Det gør de senere, når dagligdagens lærerliv er etableret. 

Opsamling af signifikante fællestræk qua interview. 

De nyuddannede lærere sætter deres relationskompetence i spil i mødet med henholdsvis 
elever og forældre. Ledere og kolleger vurderer, at de nyuddannede lærere grundlæggende 
klarer disse møder godt – at de går ind og etablerer kontakter med forældre med den hensigt at 
finde fælles samarbejdsflader for elevens udbytte og trivsel i skolen.  

Der er fra kollegial og ledelsesmæssig side opmærksomhed omkring, at mødet med forældre 
kan være anledning til nervøsitet – særlig med forældre, der går ind i samarbejdet med en 
kritisk vinkel. Derfor er der på disse to institutioner udviklet særlige procedure for at 
indlemme den nyuddannede lærer i samarbejdsfeltet med brugerne. Ældre og yngre kolleger 
arbejder sammen omkring forældremøder og skolehjemsamtaler, ud fra princippet om, at den 
yngre lærer kan lærer af en ældre kolleger.  

Kulturen er opmærksom på, at der i professionsudøvelsen er særlige områder, som er mere 
belastende end andre. Mødet med brugere er et af de områder som institutionskulturen bevidst 
socialiserer den nyuddannede ind i.  

Teamet er den organisatoriske ramme for planlægning og gennemførsel af møder med 
brugerne. I denne enhed indgår den nyuddannede i et professionelt samarbejde, hvor 
refleksion og sparring omkring de samarbejdende opgaver mellem hjem og skole indgår som 
en del af deres praksis. 

De nyuddannede håndterer de forudsigelige møder godt – mens de uforudsigelige møder er 
sværere for dem. I denne forbindelse i-talesætter ledere og kolleger, at der kan være særlige 
personlige kompetencer, som interagerer med det professionelle arbejde. Informanterne i- 
talesætter alder og livserfaringer i relation til, at det er typisk for de lidt ældre nyuddannede, at 
de har flere kompetencer i særlig spændingsfyldte situationer, hvor de skal optræde og agere 
som en autoritet med integritet og overblik over situationer med børn samt deres forældre. 

Ledere og kolleger betragter de nyuddannede lærere som fagligt kompetente, der er orienteret 
meget mod samarbejdsfladerne i teamet. De vurderer, at nyuddannedes faglige kompetence er 
større i dag end den var tidligere. De nyuddannede opleves som værende meget bevidste om, 
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hvad de kan bibringe teamet af nye faglige tiltag. De har en tilgang til samarbejdet, hvor de 
meget gerne deler ud af deres viden og bringer den positivt i spil i forhold til teamets 
samarbejdsflader.  

Samlet vurderes den nyuddannedes faglige kompetence som værende stor. I relation til den 
tværfaglige kompetence er der en diskrepans i informanternes vurderinger – som adskiller 
dem i deres vurderinger. For den ene gruppe informanter er der en stor klarhed omkring, at de 
vurderer de nyuddannede, som aldeles kompetente i tværfaglige sammenhænge – hvor 
informanterne oplever, at der bydes ind med en bevidsthed omkring fagenes særegenhed som 
kulturområde. Vores øvrige informanter oplever, at de nyuddannede har en anelse sværere 
ved at sætte fagene i spil i tværfaglige sammenhænge end i rent faglige sammenhænge.  

Hos ledere og kolleger er der en klar opfattelse af, at det eksterne samarbejde fundamentalt er 
sværere at håndtere. De er klar over, at det er et handlingsfelt med indbyggede dilemmaer - 
dilemmaer, der eksisterer i her og nu situationer og på sigt i relation til det videre samarbejde 
omkring elev og forældre. Den nyuddannede introduceres i og deltager aktivt i procedurer, der 
eksisterer på institutionen – hvor de støttes af såvel kolleger og ledere i at agere i feltet. Det 
eksterne samarbejdsfelt er ikke bare en kompetence, den nyuddannede besidder fra dag 1, 
men læres gennem kollegial og ledelsesmæssig sparring i de situationer, som skal håndteres i 
og omkring et eksternt samarbejde. Grundlæggende forventer man fra institutionens side ikke, 
at det er en etableret kompetence – men agerer i relation til, at det er en kompetence, som 
udvikles og manifesterer sig over tid qua erfaringer med at håndtere lignende situationer.  

De nyuddannede lærere agerer selvstændigt i professionsudøvelsen. De høster anerkendelse 
for deres faglige dygtighed, som de tager med ind i institutionen og bringer i spil i relation til 
kollegialt samarbejde rundt om undervisningen. De vurderes at være dygtige til at planlægge 
undervisning på kort og langt sigt, en kompetence som informanterne vurderer, at de har med 
sig fra uddannelsen. Informanterne vurderer, at de nyuddannede har en større teoretisk indsigt 
end praktisk færdighed, det tages der højde for i samarbejdet på et kollegialt plan. 

Informanterne oplever, at de nyuddannede kan være sårbare i relation til kritik fra 
omverdenen omkring deres undervisning, denne sårbarhed vurderes som et tidstypisk 
fænomen. De nyuddannede optræder synligt i institutionen og er igangsættere af nye 
kulturelle tiltag. Umiddelbart vurderes det, at det gør en forskel i relation til, hvor mange 
nyuddannede, der ankommer og starter på institutionen. Jo flere nyuddannede – jo mere 
synlige er de. De nyuddannede karakteriseres som værende spørgende og lyttende, her 
igennem finder de relevante strategier for egen ageren i de institutionelle rammer. 

Den nyuddannede lærer indgår primært i udviklingsopgaver i tilknytning til deres 
samarbejdsflader i teamet. Her bidrager de med nytænkning i relation til faglige og 
tværfaglige sammenhænge – en nytænkning, som illustrerer deres didaktiske indblik i fagenes 
samspil. 
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I deciderede udviklingsprojekter deltager de qua allerede formulerede projekter for en klasse 
eller årgang – som de automatisk bliver en del af gennem fagfordelingen. Omkring 
udviklingsopgaver vurderer informanterne, at det er noget, som de gerne gør i samarbejde 
med kolleger. Derudover forventer man ikke direkte, at den nyuddannede opsøger 
udviklingsprojekter af egen kraft. 

Der er blandt ledere og kolleger en anerkendelse af at den nyuddannede koncentrerer sig om 
at falde til på institutionen med de arbejdsopgaver, der foreligger qua klasser og team. 
Ligeledes får nyuddannede ikke hverv som teamkoordinator eller lignede hverv, idet det 
kræver et overblik og indblik i opgaver for teamet, som en nyuddannede ikke kan have, så 
tidligt i forløbet. Oftest afventer de nyuddannede med at indtræde i institutionens udvalg. Det 
gør de senere, når dagligdagens lærerliv er etableret. 

Analyse af lærerprofessionen. 

Dette afsnit er konstrueret således, at vi sætter projektets teoretiske positioner i spil i relation 
til de fænomener, som er fundet i den kvalitative undersøgelse. Vores ærinde er at betragte 
fænomenerne ud fra forskellige positioner – idet fænomenerne optræder forskelligt alt 
afhængigt af med, hvilket perspektiv man vælger. Grundlæggende ønsker vi at forholde os til 
dels diskursen, som umiddelbart er i spil i uddannelsesspørgsmål, som vi har anskueliggjort i 
relation til projektets konstruktion og dels udfordre denne i forhold til andre diskurser for, 
hvorom uddannelse – og professionsarbejdet teoretisk anskues, diskuteres og problematiseres. 

For at præcisere at netop denne population, som aftagerprojektet undersøger, er nyuddannede, 
der som fællestræk er uddannet under bekendtgørelsen for 1998/2001. For at undgå unødige 
sammenblandinger af gammel og ny læreruddannelse vil vi nedenfor præcisere, at der er 
afgørende forskelle mellem disse to uddannelsers formål, hvilket der skal tages højde for i 
relation til projektets udfordringer til nuværende læreruddannelse. Som en afgørende forskel i 
relation mellem gammel og ny læreruddannelse er niveauer fra formål til målniveau med 
indførsel af ny læreruddannelse – hvilket må ses i lyset af Bologna processen og den senere 
udmøntning i Ny Dansk kvalifikationsramme, som er beskrevet i projektets konstruktion. 

§1. Læreruddannelsens formål er 
1) at den studerende tilegner sig faglig og pædagogisk indsigt og praktiske forudsætninger for 
a virke som lærer i folkeskolen og for at forestå anden undervisning og formidling, 
2) at den studerende under anvendelse af sine teoretiske og praktiske forudsætninger lærer at 
samarbejde og at planlægge, udføre og vurdere undervisning, 
3) at den studerendes personlige udvikling fremmes gennem selvstændigt arbejde med stoffet, 
gennem samarbejde og gennem medansvar for sin uddannelse, og 
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4) at den studerendes engagement og glæde ved at arbejde med børn og voksne under 
uddannelse styrkes. 59 
Overgangen fra gammel til ny læreruddannelse må ses som en diskrepans imellem forholdet 
omkring den studerendes egen personlige udvikling og i relation til engagement og glæde ved 
arbejdet med børn, som er gået tabt i bestræbelsen udmøntet i mål for uddannelsen. I 
læreruddannelsesloven af 2006 er der reminiscenser af dels personlig udvikling som interesse 
og aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Det demokratiske forhold giver god mening i 
forhold til folkeskolens formål af 2006 og i øvrigt de traditioner, der på formåls niveau for 
folkeskolen vedrørende demokratisk dannelse har været sat på dagsorden siden 1975, som et 
særligt dansk dannelses fænomen. En nedtoning af den studerendes personlige udvikling giver 
dog knap så god mening. Dilemmaet omkring personlig udvikling er selvfølgelig, at netop 
disse aspekter er svært målbare – men ikke mindre væsentlige for mødet mellem elev og 
lærer. At kunne skabe forandring og udvikling hos andre forudsætter en parathed og åbenhed 
for udvikling hos den, der igangsætter disse processer.    

Læreruddannelseslov af 2006 har et formuleret formål som nedenstående. 

§ 1. Uddannelsen har til formål at uddanne lærere til folkeskolen og tillige at give et grundlag 
for anden undervisning.  
Stk. 2. Uddannelsen skal give de studerende den faglige og pædagogiske indsigt og praktiske 
skoling, der er nødvendig for at kunne virke som lærer, og skal bidrage til at fremme de 
studerendes personlige udvikling samt bidrage til at udvikle deres interesse for og evne til 
aktiv medvirken i et demokratisk samfund.  
Stk. 3. Uddannelsen skal give de studerende grundlag for videreuddannelse.60  
Efterfølgende sker der en opstramning af ovenstående gennem bekendtgørelse af 2007, hvor 
uddannelsen målsættes. 

Uddannelsens mål: 

§ 1. Den studerende skal med henblik på det professionsrettede virke som folkeskolelærer 
gennem uddannelsen  
1) opnå teoretiske og praktiske forudsætninger for selvstændigt at indsamle, analysere, 
systematisere, udvælge og formidle viden på grundlag af fagenes metoder og i 
overensstemmelse med uddannelsens professionssigte og formål, jf. læreruddannelsesloven § 
1,  
2) under anvendelse af sine teoretiske og praktiske forudsætninger lære at samarbejde og at 
planlægge, evaluere, udvikle og udføre undervisning og  

                                                
59 Bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen. Nr. 382 – 16.6.1998/ nr.695 – 13.7.2001. 

60 Læreruddannelseslov 2006. 
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3) i et nært samspil med de pædagogiske fag og praktikken opnå en fagdidaktisk indsigt i sine 
linjefag, der kvalificerer til at begrunde og forestå undervisningen og løsningen af andre 
læreropgaver i forhold til folkeskolens formål, til skolefagets eget formål og til væsentlige 
træk i samfundsudviklingen samt til den enkelte elevs behov, forudsætninger og 
udviklingsmuligheder og -betingelser.61  
 

Læreruddannelsens fag af 2007 målsættes efter operationaliserbare systematikker, der træder 
igennem i relation til fagpaletten. Nye eksterne evalueringsformer introduceres gennem 
instrumentelle opdelinger af fag, for systematisk gennem fagligt forarbejde, der sikrer fagets 
centrale kundskabs- og færdighedsområders dækning af x antal faglige problemstillinger, der 
senere i en lodtrækningsprocedure udmøntes i en mindre selvstændig opgave. Det er helt klart 
– at forholdene omkring uddannelsens mål, fagenes mål, indholdsafgrænsninger, samt de 
mere instrumentelle eksterne evalueringsformer - er blevet meget mere systematiske og 
operationaliserbare. Men spørgsmålet om, hvad uddannelsen vandt, og hvad den mistede, står 
stadig ubesvaret hen, idet hastigheden, hvormed læreruddannelsen gennemgår forandringer og 
tilpasninger er hastigt tiltagende. En ting må på en og samme tid gøres klart at formål og mål 
for uddannelse ikke eksisterer i en direkte overførbarhed til professionel handlen i profession, 
idet der er meget mere på færde mellem teori og praksis end som sådan. Mere om det 
nedenfor. 

Det samme spørgsmål må vi jo stille os selv i forhold til nedenstående – er der noget på færde 
i måden, vi spørger på i den kvantitative del, og måden vi spørger ind til de tematiske områder 
i den kvalitative del? Og det må vi svare ja til – vi spørger på måder i den kvantitative del, der 
rækker ind i den forforståelse, som er i Ny Dansk kvalifikationsramme – bekendtgørelser for 
uddannelsernes mål og taksonomier af viden, færdigheder og kompetencer i relation til et 
givent uddannelsesniveau. Når vi går kvalitativt til værks træder informanternes forståelser, 
forklaringer og prioriteringer frem i relation til, hvor arbejdet udmøntes – i praksis. Hvordan 
håndteres praksisfeltets kompleksitet i det konglomerat af relationer, interesser, faglige og 
sociale orienteringer, som foreligger internt som fra den eksterne omverden, der indrammer 
og målsætter.  

Man kunne stille et almindeligt modspørgsmål: Er de mål og prioriteringer, der er udtrykt 
officielt i ministerielle bekendtgørelser, kvalifikationsrammer m.m. de samme orienteringer 
og forventninger, der er i professionsfeltet?  Det er det jo ikke nødvendigvis – men et skisma, 
som der fortløbende arbejdes med i professionsfeltet, idet implementeringer ikke bare er en 
indføring af en række teknologier, der sikrer, at det der ønskes, faktisk sker i de relat ionelle 
rum, hvor de udmøntes.62 Men at netop en professionsdefinition rummer denne fordring – at 
                                                
61 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. Nr. 219 – 12.3.2007. 

62 P.18 – A. V. Oettingen: Mellem teori og praksis.. Syddansk Universitetsforlag 2007.  
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operere med teori og praksisproblemet – som værende konstituerende for selvsamme. Altså en 
konstruktiv udfordring for såvel uddannelse som profession.   

Der for har vi stillet os selv nedenstående spørgsmål: 

Hvad sker der, når vi spørger og undersøger vores problem ud fra 2 forskellige 
undersøgelsesmetoder, når for - forståelsen i den kvantitative del og informanternes 
virkelighedskonstruktioner bliver sat i spil? Skaber dette interessante brudflader i analysen? 

Grundlæggende overraskede det os faktisk at eksempelvis respondenterne anså vigtigheden af 
kompetence i relation, kommunikation og samarbejde som højere end eksempelvis faglig 
viden. Her oplever vi et brud i første omgang med den faglige diskurs og efterstræbelsen i 
forhold til netop at højne denne yderligere. Informanterne i det kvalitative understøtter 
ovenstående udsagn fra den kvantitative del. Derfor kan man jo spørge og undre sig over, om 
fagligheden som diskurs egentlig har et andet ærinde end nødvendigvis en opkvalificering af 
uddannelse og profession, men i sig selv, er viderebringer af et større perspektiv i og mellem 
uddannelser og i og mellem professioner.  

Grundlæggende forholder vi os til, at de førende diskurser for, hvordan uddannelse tænkes og 
udmøntes har en betydning for, hvordan vi orienterer os i feltet.  Det har en betydning for, 
hvordan vi tænker og agerer med spørgsmål og overvejelser omkring begrænsninger og 
muligheder i og for et felt. Uanset hvordan man vender og drejer konstruktionen er 
uddannelse – såvel strukturel som strukturerende for handlinger – uddannelsens egen praktik, 
der i en uddannelsesmæssig kontekst typisk foregår. Hvordan tænkes, organiseres og ageres 
der i relation til undervisning – og hvilke gode grunder er der for det?  Den slags spørgsmål 
opstår, når flere diskurser griber og udfordrer hinanden. Denne udfordring har vi valgt at tage 
op gennem at vælge et flerpositionelt perspektiv – på professionsarbejdet ud fra betragtningen 
– hvad sker der med fænomenet, når betragtningen anskues ud fra en anden teoretisk position. 
Neden for vil vi tematisk anskue vores kvalitative fund ud fra følgende 3 positioner - 
Bourdieu, Negt/Ziehe og Katrin Hjort 

De teoretiske positioner – forskellige optikker for analyse.  

De 3 nævnte områder, som analysen her har taget afsæt i, opererer samlet set indenfor den 
kritiske ramme i relation til betragtninger på uddannelse, profession og samfundsmæssige 
institutioner i det hele taget.– dog med betydningsfulde forskelle. Grundlæggende 
modsætninger, der opstår i disse konstruktioner, er blandt andet uddannelsesinstitutionernes 
rolle og funktion i et eksisterende samfund med afsæt i deres betydning for udvikling, 
mobilitet, social og kulturel forandring. Skismaet mellem dem er her stort. Den ene tradition 
forholder sig til fænomener som reproduktion – mens den anden tradition forholder sig til 
frigørelse og forandring. Den tredje position forholder sig til moderniseringens konsekvenser 
for de offentlige institutioner i relation til diskurskampe, der føres i forhold til her - 
professionens kerneydelse.  
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Bourdieutraditionen tager afsæt i en konstruktivistisk og relationistisk tilgang, hvis ærinde har 
været at afdække de reproduktionsmekanismer, der eksisterer i samfundet gennem empiriske 
studier af sociale rums praktikker med henblik på udvikling af en teoridannelse, for hvad der 
er på færde i feltet for uddannelsessystemet i relation til selvsamme.  

Foki har bl.a. været uddannelsesområderne indenfor de akademiske uddannelser – 
professionsuddannelserne – gymnasieuddannelserne m.m., hvor hensigten har været at 
afdække og forklare de fænomener, som træder frem i uddannelsesrummene, for efterfølgende 
ad denne vej at rette en velfunderet og gennem undersøgt kritik.  

Determinismediskussionen har været en del af de videnskabelige kampe omkring Bourdieus 
forståelsesramme. Opfattelsen repræsenteret i denne analyse understøtter ikke determinisme 
diskussionen – men tager afsæt i forståelsen af, at der eksisterer træghedsmekanismer, som 
agenterne tager med sig ind og ud af uddannelsesrummet i relation til såvel individuel som 
fælles ageren – i reaktion som aktion for handlinger. Disse handlinger i en institutionel ramme 
skal ses i lyset af, at der i de institutionelle miljøer af såvel uddannelse som profession 
eksisterer kreditering som miskrediteringsaspekter, for hvordan institutionsområdet definerer 
og vedligeholder sin kulturelle agenda.  

Brydninger med institutionernes kulturelle agenda indbefatter som overgangsfænomen nye 
orienteringer og forandringer i interne positioner som indenfor evt. strukturelle ramme og 
organisatoriske funktionsområder. 

Med afsæt i Negt`s teoretiske univers, der udspringer af den kritiske skole med referencer til 
Adorno,  Horkheimer og Habermas som centrale figurer, bevæger vi os ind i frigørelse og 
forandring som grundsubstans. Negt tager afsæt i sociologiske analyser af politiske, 
samfundsmæssige og institutionelle forhold. Erkendelsen af hverdagserfaringernes konflikter 
på et subjektivt plan ser han som forudsætningen for at orienterer sig mod kollektive 
læreprocesser. Eksemplariske læreprocesser er i denne sammenhæng et didaktisk begreb, der 
skal ses i et kritisk erfaringspædagogisk samtidsperspektiv, hvor erfaringsbegrebet rummer, at 
læring tager afsæt i dilemmaer – ambivalenser og konflikter. I dette perspektiv er det anvendt 
i analysen til, at illustrere professionens som uddannelsens hverdagsagtige problemstillinger 
og anskueliggøre deres sammenhæng til samfundsmæssige og institutionelle konflikter i 
tiden. Agenterne repræsenteret i uddannelse som i profession er på en og samme tid underlagt 
udefra kommende samfundsmæssige konflikter – men ses ligeledes qua deres livsprocesser i 
det hele taget som autonome subjekter med mulighed for at forholde sig til frigørelse og 
forandring som centrale potentialer for bevidsthedsdannelse og forandrede sociale former og 
positioner. Den refleksive handling og den eksperimenterende praksis danner afsæt for en 
stillingtagen til de betingelser, hvori de indgår som agenter – på såvel et konkret, kontekst- 
nært niveau – som professionsudøver som i et større samfundsmæssigt perspektiv – som 
samfundsborger.  
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Hastigheden hvorom forandringsprocesser politisk igangsættes og revideres er et kendetegn 
for såvel uddannelse som profession – fællestrækket for henholdsvis uddannelse som 
profession er det uddannelsespolitiske rationale, der lægges ned over begge områder – som 
afsæt for driftsøkonomiske logikkers indtog i relation til uddannelse, dannelse, socialisering 
og læring i en given social, kulturel og organisatorisk ramme for såvel uddannelse som 
profession. Spørgsmålet, det til enhver tid efterlader sig, er, hvilke målinger og vurderinger 
giver det anledning til - og hvilke blinde pletter efterlader det i forhold til udvikling og 
forandring. 

Moderniseringen af de offentlige institutioner implicerer en række ændrede aspekter omkring 
udøvelse i professionen – et kendetegn som indtræder i den offentlige kultur – som ydre og 
indre fordringer til den kerneydelse, der er central. Denne moderniseringsproces indtræder 
den nyuddannede lærer i – som en del af den socialisering til de ændrede vilkår dette 
afstedkommer.  Katrin Hjort diskuterer bevægelser og præmisser for modernisering af 
offentlige institutioner med de ændrede arbejdsvilkår, som den udøvende professionsudøver 
står over for. Omverdens forskelligartede fordringer til institution og medarbejder aktualiseres 
gennem de diskurser, som træder frem i offentligheden og kæmper om definitionsmagten.  

”De centrale begreber som f.eks. udvikling, kvalitet og kompetence fungerer som det, 
diskursteorien benævner som ´flydende betegnere´. De er mangetydige, og mange forskellige 
konkurrerende diskurser kæmper om at fortolke dem på hver deres måde, se som en del af 
hver deres verdensforståelse og indskrive dem i hvert sit strategiske perspektiv.”63 

Rundt om lærerarbejdet opstår der en række diskrepanser mellem de diskurser, som går ind og 
påvirker forhold i arbejdets udøvelse. Standardisering af en række procedure er fænomener, 
som i dag eksisterer, som et vilkår og som tidligere ville have været utænkeligt, som en del af 
den professionelle ageren i institutionen. Standardisering korrelerer med teknologibegrebet og 
er i sin egentlighed medvirkende til en af – professionalisering af dele af lærerarbejdet. 
Sidstnævnte forhold eksemplificeres i Clearings House undersøgelse primo Maj 2009 – 
”Virker nationale test som pædagogisk værktøj”. Undersøgelsen afdækker at centralt stillede 
test ikke virker – men er problematiske i forhold til elevers præstation og motivation for 
præstation. Test og evaluering tæt på undervisningens indhold – har derimod en 
understøttende virkning i relation til elevers læring. Dette i sig selv er ikke overraskende ud 
fra et professionelt perspektiv – men skal her i denne kontekst illustrer, at den nyuddannede 
lærer og kolleger i det hele taget bliver stillet udefra kommende opgaver, som er 
problematiske ikke bare i situationen – men også på sigt i relation til elevers håndtering af 
netop disse fremmedgørende aspekter af læring i skolen. En del af den politiske forvaltning af 
moderniseringens konsekvens er at implementere flere og flere centralt stillede krav – en 
politisk modoffensiv, som forsøger at kontrollere og styre i en kontingent senmoderne verden.   
                                                
63 P.31 – Katrin Hjort: Modernisering af den offentlige sektor. Roskilde Universitetsforlag 2001. 
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Modsatrettede diskurser er en del af det som den nyuddannede skal agerer i – professionel 
argumentation og forhandling bliver en del af de kompetencer, som skal håndteres og 
udvikles, hvilket kan understøttes af institutionens interne orienteringer i relation til 
samarbejde og professionelle diskussioner i dette regi.  

Videns former i uddannelse og profession – teori/praksis problematikker. 

Uddannelse og professionsområde er hver især genstandsfelter med særlige praktikker, der er 
karakteriseret af at være forskellige videns- og lærings rum. Praktikbegrebet er et centralt 
begreb i Bourdieus terminologi og skal forstås som værende en ”socialt iværksat vedvarende 
måde at gøre noget på”64.  Handlingernes karakter i uddannelse og i profession er forskellige 
fra hinanden. Hvis man umiddelbart sætter sig i den studerende eller nyuddannede lærers sted, 
vil deres ageren være af forskellig karakter. Uddannelsesrummet arbejder i et 
vekselvirkningsforhold mellem dels teoretiske forståelser af faglige kundskabsområder - 
områder til at belyse, problematisere og om muligt at give forklaringer af praksisforhold – og 
dels praktikperioder, hvor den studerende demonstrerer undervisning gennem praktisk og 
metodisk at mestre planlægning, gennemførsel og evaluering med refleksioner over 
selvsamme i et sekventielt forhold. Men at forholde sig til dette vekselvirkningsforhold som 
værende 1 til 1 – som en anvendt teori i praktikkens skolevirkelighed vil være en 
misforståelse. En professionsuddannelse er ikke et konglomerat af forskellige relevante 
teknologier, som demonstreres i praktikken, men rummer viden og kundskabsområder, der 
gør den studerende i stand til at forholde sig teoretisk reflekterende over de problemstillinger 
– der træder frem i praktikken. Handlingsfeltet, hvor den udøvende praktiker agerer, er meget 
mere komplekst end som så og rummer en pædagogisk dømmekraft i nuet som en regulerende 
faktor for mål, indhold og metoder i det møde, som er og opstår mellem flere parter. Et 
eksempel her på er, når vores informanter påpeger, at de nyuddannede typisk har planlagt for 
meget til hver undervisningssekvens – eller at det, de nyuddannede havde planlagt, ikke lader 
sig gennemføre på grund af andre forhold rundt om elevgruppen. Her trækker den 
nyuddannede på en nødvendig dømmekraft for handling i situationen, som udvikles gennem 
erfaringer i praksis, som i sit paradoks er kilde til frustration, refleksion og udvikling for de 
uforudsigelige elementer af, hvad undervisning rummer.  

Umiddelbart er det her muligt at operere i forholdet teoretisk baseret fornuft og praktisk 
baseret fornuft for henholdsvis rummenes særegenhed. 

”Agenten i handling som styres af praktisk fornuft, antages at være velinformeret om 
vurderinger og handlemåder samt de passende midler, procedure og kombinationer af midler 
til at nå målet. Men agenten må ligeledes have god vilje til at nå målene ved hjælp af 

                                                

64 P.124 – S.Callewaert: på vej mod en generel teori om professionel viden og handlen. I Praktikker i erhverv og 
uddannelse. A.K.Petersen. Frydenlund 2004. 
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bestemte midler, velformet med hensyn til at have fået både god indsigt og god vilje 
indskrevet i kroppen og i kroppens anlæg og fornemmelser, de menneskelige følelser og 
lidenskaber. Det er disse ting der rummer det empiriske begreb praktisk sans, svarende til det 
teoretiske begreb habitus; dvs. en erkendelses- og viljebestemt og fornemmelse – 
følelsesmæssig orientering der er kropsliggjort og som iværksættes når den positivt korrelerer 
med et tilsvarende handlingsfelt”65   

Den teoretisk baserede fornuft baserer sig på mere eller mindre tidløse abstrakte 
konstruktioner af virkeligheden, skabt gennem særlige repræsentationssystemer, deres 
kategoriseringer og modeller m.m. der deles i en sproglig og skriftlig form. Regler og 
teoretiske konstruktioner som sådan leder ikke handlingen – men er grundlæggende teorier 
om handlingen. Deri består der en forskel mellem teorirummet og praksisrummet, hvor 
handlingen udmøntes. I uddannelsen har vi selvsagt strukturerende strukturer for, hvorom 
uddannelse tænkes og udmøntes, og hvor vi som undervisere og studerende indgår i en 
praktik, der illustrerer vores funktion og rolle.  

Didaktikken rundt om læreruddannelsen har gennem flere årtier været funderet i et normativt 
vidensunivers og mindre optaget af analytiske tilgange til selvsamme. De analytiske tilgange 
bliver relevante, når vi stiller os selv spørgsmålet, hvad der er på færde i rummet for 
uddannelse som profession, og hvordan det kan forklares i relation til de fænomener, som 
træder frem. Det kunne give anledning til nye refleksioner for uddannelses didaktiske tiltag, 
hvor det udforskende og undersøgende får en central plads.  

Udfordringerne til læreruddannelsen, som fremkommer qua aftagerundersøgelsen kan give 
anledning til er, at stille os selv spørgsmålet, hvordan vi sikrer at fastholde meningsfulde, 
forpligtende samarbejdende undervisningsmiljøer, hvor relationskompetence, kommunikation 
og konflikthåndtering bliver en del af såvel en teoretisk viden om selvsamme, som en 
erfaringsdannelse gennem konkrete fordringer i undervisning, hvor forskellige interesser er på 
spil.  

Læreruddannelsens fag udspringer af de videnskabelige fag inden for bl.a. humaniora, 
samfundsvidenskab og naturvidenskab, men selvfølgelig rettet mod den skolevirkelighed, 
hvor de selvsamme fag typisk genfindes som kulturområder, hver især med de særlige 
paradigmer, som de repræsenterer i deres orientering. Udspringet fra de videnskabelige 
områder afspejler i en eller anden udstrækning fagenes beskrivende, forstående samt 
forklarende tilgange, - uden dog, at vi kan sige, at de opererer på en videnskabelig præmis. 
Det gør de ikke – men er traditionelt afledet af konstruktionen. Hvad gør fagene så? De udgør 
                                                

65 P.128 – S.Callewaert: på vej mod en generel teori om professionel viden og handlen. I Praktikker i erhverv og 
uddannelse. A.K.Petersen. Frydenlund 2004. 
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i læreruddannelsens sammenhæng en teori om praktikken – og ikke nødvendigvis en teori om 
teorien om praktikken.    

I professionen arbejdes der med en praktisk teori med afsæt i den Bourdieuske 
forståelsesramme – en systematisering af erfaring og refleksion, som er afledt af en 
velkonsolideret praktisk viden generet i den kontekst, hvori funktioner og de dertil hørende 
handlinger og roller udøves. En praktisk viden som er meningsfuld og værdifuld for feltet, og 
for den kultur feltet repræsenterer. Heri opstår der i professionsudøvelsen en internalisering 
qua handlinger som systematiseres og reflekteres omkring -og en eksternalisering af 
praktikkernes egenart formet i relation til dispositioner og handleberedskaber, den enkelte kan 
bringe i spil alene og sammen med andre kolleger. I interviewene reflekterer informanterne 
over de nyuddannedes livserfaringer – og om hvorvidt, det umiddelbart har en betydning for 
deres udøvelse i skolens handlings rum. De vurderer – at livserfaringen i ”pressede” 
skolesituationer umiddelbart ser ud til at spille ind som løsning og som forklaring på, hvorfor 
det gør en forskel. Det kan meget vel gøre sig gældende – for den nyuddannedes genkendelse 
og ageren af og i situationer ud fra tidligere erfaringer i andre sociale sammenhænge som 
strategi og orientering. Den nyuddannedes habitus er et aspekt af det, som en praktisk sans, 
for orienteringer, der træder frem i det rum, hvor handlingen udspilles. 

Informanterne efterspørger forhold som at ”bygge bro mellem teori og praksis” som en 
kompetence, de ser som central. På mange måder er det en talehandling, som er i spil om 
forholdet mellem uddannelse og profession. En talehandling som i denne terminologi ikke 
repræsenteres i forståelsen her, men kan tolkes og analyseres som værende teoretiske 
refleksioner rundt om praktikken, som afsæt for udvikling. Samlet set kan man sige, at det vi 
gør og udøver i uddannelsesrummet og professionsrummet er noget forskelligt og baserer sig i 
handling på forskellige videns former, hvilket selvfølgelig vil afspejle sig i de spørgsmål, 
problemstillinger, og teoretiske refleksioner, der gensidigt er – i relation uddannelse og 
profession. 

Med et erfaringspædagogisk perspektiv med Negt som reference er det centralt, som tidligere 
nævnt at forholde sig til de erfaringer, som de sociale rum giver anledning til. Det centrale 
afsæt er selvfølgelig de erfaringer som uddannelse og profession giver anledning til at 
udøvende lærere og i uddannelse studerende kan gøre sig. Det er vigtigt, i denne kritiske 
erfaringspædagogiske kontekst, at netop fokusere på formen og indholdet for de umiddelbare 
erfaringer, for derfra at forholde sig til såvel subjektive problemstillingers betydning som dets 
betydning i et alment perspektiv for professionsudøvelse. Vores informanter forholder sig 
bl.a. til, at de nyuddannede har en solid faglig viden, en viden om planlægning og evaluering 
af undervisning – men at deres erfaringer for dels at forholde sig til en praktisk metodisk 
gennemførsel af evaluering kræver, at de sætter de ældre kolleger i spil i forhold til ideer for 
implementering. Det er der i og for sig ikke noget i vejen med – det illustrerer i første 
omgang, at professionsfeltet er bevidst om, at det kan de ikke nødvendigvis være eksperter på 
– men at professionskulturen åbner op og understøtter, de nye ideer gennem vejledning og 
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praktisk implementering i forhold til fælles kulturelle orienteringer. Her træder samarbejdet 
igen frem – som understøttende for udvikling på såvel et individuelt plan som på et kollektivt 
plan for professionen. Netop denne opmærksomhed kendetegner professionens strategier for 
mentorordninger – hvor den nyuddannede understøttes i egen udvikling af en arbejdsidentitet, 
som indføring og udvikling af arbejdskulturen. 

Den kritiske erfaringspædagogik – forholder sig til, at læring i de forskellige rum for 
henholdsvis uddannelse som profession tager afsæt i konflikter og dilemmaer – at læring i 
rummene tematiseres i relation til den kontekst, de opstår i – for derfra at skabe mulighed for 
overskridende eksemplariske læreprocesser, der understøtter og forholder sig til handling som 
refleksion - som afsæt til forandring som udvikling af nye praksisformer i de rum – hvor de 
opstår. 66  

Undersøgelsen viser, at de nyuddannedes viden om praksis er mindre end deres faglige viden. 
Det giver umiddelbart anledning til, at der kan være rigtig god mening i at skabe fælles 
ansvarlige fora, hvor forholdet mellem uddannelse – praktik og profession bliver tydeligere. 
Profession som uddannelse har fælles interesser om at styrke dette område. De fælles 
interesser, rækker selvfølgelig videre end dette, men at det selvfølgelig er afgørende for den 
studerendes møde med praksisfeltet i praktikperioderne – at det stiller gensidige fordringer til 
profession og uddannelse. Her kan samarbejde mellem profession og uddannelse være et aktiv 
til udforskning og udvikling af gensidige interessefelter og i samme omgang være bidragende 
til at oplevede problemstillinger i den praksisnære kontekst, kan blive genstand for 
eksemplariske læreprocesser ind i uddannelse som i den studerendes praktik i professionen. 

Den nyuddannede lærer midt i en institutionel forandringsproces. 
Igennem de sidste årtier har professionen og institution i særdeleshed været udfordret inde fra 
som ude fra af ydre krav til forandring og i relation til unges ændrede orienteringer. Disse 
udfordringer er stadig aktuelle for den kontekst, som den nyuddannede lærer træder ind i. 
Arbejdets betingelser har ændret karakter og er blevet mere komplekst, end det var tidligere. 
Det illustreres i vores interview og træder frem hos informanterne. 

Institutionen skolen har gennemgået en hel række moderniseringsprocesser, som er forløbet 
over tid – dog med en tiltagende hastighed omkring omstillings- og forandringsprocesser samt 
implementering af diverse teknologisk inspirerede procedure i kølvandet på det. New Public 
Management er et fænomen – som politisk og økonomisk er blevet en del af moderniseringen 
af det offentlige uddannelsessystem – et fænomen, som i 90` bevægede sig ind på 
folkeskoleområdet.  En markeds- og forbruger orientering af en grunduddannelsesinstitution, 

                                                

66 P.295 – K. Weber m.fl.: Modet til fremtiden. Art Det eksemplariske princip, Birger Steen Nielsen. Roskilde 
universitetsforlag 1997 
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hvor forældre og kommende brugere kunne følge kvalitets og output målinger gennem 
benchmarking og kvalitetsrapporter for den kommunale skoledrift. 

Som det er beskrevet ovenfor, er der flere rationaler og diskurser i spil i 
moderniseringsprojektet. Der opereres med henholdsvis et politisk, et økonomisk og et 
kulturelt rationale – som sættes i spil omkring de institutionelle orienteringer. Rationalerne 
repræsenterer ikke i samspil en sammenhængskraft – men optræder med indbyggede 
modsætninger, der kommer til udtryk rundt om det praktiske arbejde. Det politiske rationale 
opererer med såvel en centralisering som en decentraliserings logik, der tager afsæt i mål og 
rammestyring – der på en og samme tid forholder sig til nationale som internationale 
harmoniseringer af institutionelle orienteringer. Uddannelsesfeltet er part heri. 

”Mål og rammestyring overlader som beskrevet et større økonomisk ansvar til den enkelte 
institution, herunder forpligtigelsen til strategisk tænkning, prioritering og planlægning i 
forhold til en overordnet målsætning eller vision og under hensyn til foranderlige 
omgivelser.”67 

Det økonomiske rationale træder igennem i markedsgørelse af institutionernes drift, 
økonomiske rammer med dertil hørende effektivitets og kvalitets kalkuler er en del af 
præmisset for varetagelse af de samfundsmæssige opgaver. Det tredje – det kulturelle 
rationale, som er en del af institutionens orienteringer, tager afsæt i demokratiserings og 
humaniserings aspekter som i sin fremtrædelse udtrykkes i en individualiseret 
brugerorientering i relation til den lokale ydelse. Disse 3 rationaler får en konkret indvirkning 
på praksisfeltet – helt tæt på, hvor den nyuddannede qua undersøgelsen lægger sin 
hovedprioritet af energi i de første år i professionen – nemlig undervisningen rundt om 
klasserne. Det kommer til udtryk gennem klassekvotienter, særlig støtte til elever med særlig 
behov, undervisningsmidler der er til rådighed, arbejdstid til samarbejde med kolleger, 
varetagelse af forældresamarbejdet i et brugerperspektiv, faglige forventninger til elever 
decentralt som centralt etc. Denne kompleksitet af forhold agerer den nyuddannede som 
repræsentant for institutionen i. Undersøgelsen her viser, at de optræder aktivt og selvstændigt 
ind i det univers af dels rammer som forventninger fra en omverden. De nyuddannede går 
aktivt ind og stiller spørgsmål og er handlende. At ovenstående præmis – at orientere sig i en 
institution med flere modsætningsfyldte rationaler eksisterende på en og samme tid, kan skabe 
en vis usikkerhed i relation til kritik og forventninger – er vel kun plausibelt. Styrken og 
udviklingspotentialet består her i – at institutionen forholder sig konstruktivt til den side af at 
være nyuddannet ved at være opmærksom på mentorordningernes betydninger for den 
nyuddannedes orienteringer og håndtering. Det er ikke problemfrit – forstået på den måde, at 

                                                

67 P.54 – Katrin Hjort: Moderniseringen af den offentlige sektor. Art. Forhandlet modernisering. Roskilde 
Universitets Forlag 2001 
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de skal gøre sig nødvendige erfaringer i det ”rum”, hvor deres videre professionalitet 
funderes.  

Lærerens kompetencer skal i dag have et større spændfelt – som en decideret nødvendighed 
for at kunne honorere en professionel håndtering af det praktiske arbejde. Dette kan ses i lyset 
af sociale og kulturelle brydningsprocesser i et større samfundsmæssigt perspektiv, der får 
konsekvenser for institutionelle betingelser for at holde skole og for at være udøvende – 
nyuddannet inden for denne ramme. Skolen som institution kan ikke hvile på tidligere tiders 
respekt og anerkendelse fra en omverden, men må hele tiden operere med det ”usynlige” 
merarbejde, der optræder helt tæt på undervisningen – for undervisningens gennemførsel til 
forældrenes fordringer og særlige hensyn til eget barns læring - og så selvfølgelig den 
politiske omverdens betragtninger omkring selvsamme.    

”Negt tager udgangspunkt i det forhold, at de relativt stabile dannelses- og læringsforståelser 
og pædagogiske former, der udviklede sig med de moderne samfund, i dag har mistet deres 
selvfølgelighed og legitimitet”.68 

Vores informanter i-talesætter disse fænomener, som ændringer, der er sket over tid og som er 
en del af de professionelle læreres arbejdsliv. Her sætter de fokus på den vedholdende kritik, 
skolen har været udsat for – og som indadtil i hverdagen er faktorer, som kan være særdeles 
belastende specielt for de nyuddannede lærere. Vores kvantitative og kvalitative 
undersøgelser viser os, at de nyuddannede på trods af diverse udfordringer, som de indgår i – 
møder disse med et stort engagement. De nyuddannede engagerer sig meget i lærerarbejde – 
de har et større engagement end de umiddelbart udviser en stolthed. Betragtningen fra 
aftagerne er grundlæggende, at de nyuddannede, de møder i dag, har gjort sig et meget bevidst 
valg omkring uddannelse og lærerarbejde, i det lærerarbejdet i dag er mere krævende og vil af 
disse grunde være sorterende i forhold rekrutteringen som i forhold til at være udøvende i 
professionen.  

Institution som profession må ses og tolkes i et større lys, for at indramme de aspekter, som 
den nyuddannede lærer træder ind i som professionsudøver. De tidligere kulturelle 
orienteringer nedbrydes langsomt – og en stigende pluralistisk orientering træder ind på 
scenen som mangfoldige søgeprocesser for såvel de institutionelle orienteringer som de 
individuelle bestræbelser. Spændingerne opstår i forholdet mellem de fælles samlende 
værdier – så vidt der kan være tale om sådanne og de individuelle fordringer til at orientere 
sig mere åbent. Disse sider kommer frem i forhold til institutionens samfundsmæssige opgave 
– at danne kommende generationer af unge, der som afsæt indtræder i skolen med deres 
forskellige sociale og kulturelle baggrunde og fremtræder på denne baggrund med en 

                                                

68 P.271 – K. Weber m.fl.: Modet til fremtiden. Art. Det eksemplariske princip, Birger Steen Nielsen. Roskilde 
universitetsforlag 1997. 
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mangfoldighed af sociale og kulturelle normer og strategier i uddannelsesrummet. Den 
nyuddannede lærer får en særdeles stor opgave rundt om elever og klasser at finde kulturelle 
samlende værdier og samtidig forholde sig åbent til individuelle kulturelle orienteringer i 
dannelsesprocesserne. Den opgave viser vores undersøgelse, at de går aktivt ind i. 

”Når det forholder sig sådan, hænger det sammen med, at det ikke bare er pædagogikken, der 
er i krise. Dens krise er blot et moment i en mere grundlæggende samfundsmæssig 
erosionskrise, hvor samfundsmæssige institutioner, kulturelle symboler og samkvemsformer 
og personlighedsmæssige normer og orienteringer skrider i selve deres fundament. 
Erosionskrisen er en kulturkrise.”69 

”Det er afgørende for at forstå implikationerne af erosionskrisebegrebet, at man holder sig 
for øje, at erosionen rammer sociale og kulturelle former: traderede former brydes uden at 
nye, kollektivt forbindtlige former træder i stedet. Det er en væsentlig side af den 
samfundsmæssige individualisering.”70 

Institutionen - skolen - står som øvrige samfundsmæssige institutioner i en brydningstid, hvor 
den traderede kultur nedbrydes og nye fælles kulturelle orienteringer (om muligt) søges for 
meningsfulde fælles anslag for sædvaner og traditioner. Bestræbelsen i relation til den 
samfundsmæssige almenhed – i de samfundsmæssige institutioner bliver et tilbagevendende 
spørgsmål, som institution som profession aktuelt og i fremtiden må forholde sig til. 
Forhandler- og argumentations kompetence er en del af det konkrete arbejdes betingelser – 
såvel som at agere i relation til konfliktuerende interessemodsætninger. Disse modsætninger 
håndterer de nyuddannede lærere mellem elever og i forhold til forældre. 

Den nyuddannede lærer står med denne opgave i relation til elever, forældre og kolleger. 
Vores undersøgelse viser, at nyuddannede arbejder internt med institutionelle og kulturelle 
søgeprocesser for nye fælles kulturelle anslag, hvor fora for at klasser og elever kan bibringe 
hinanden nye oplevelser og indsigter skabes. I forhold til disse mere almene orienteringer går 
de ind i med ideer og handlinger ved at arbejde med nye kulturelle mødesteder for 
undervisning.   

Skolen som institution oplever de nye brugere, som værende mere kritiske end de tidligere har 
været. Denne kritiske orientering har mange fremtrædelsesformer og knytter sig til brugerens 
eget barns perspektiv. Skolen oplever mere kritik end anerkendelse af, hvad de gør og sætter i 
                                                
69 P.271 – K. Weber m.fl.: Modet til fremtiden. Art. Det eksemplariske princip, Birger Steen Nielsen. Roskilde 
universitetsforlag 1997. 

70 P.273 – K. Weber m.fl.: Modet til fremtiden. Art. Det eksemplariske princip, Birger Steen Nielsen. Roskilde 
universitetsforlag 1997. 
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værk, og der er mere fokus fra forældre på barnets individuelle behov end på deres rolle i 
fællesskabet. Dette rækker ind i de betingelser, som den nyuddannede lærer står overfor i 
mødet med forældre, der er mere kritiske og ikke nødvendigvis kan se, hverken det 
meningsfulde eller værdifulde i de fællesskaber skolen har på tværs af sociale og kulturelle 
orienteringer. Man kan umiddelbart sige, at den nyuddannede skal forvalte en række 
dilemmaer i relation til den mere kritiske bruger. Krydspressituationer kan hurtig opstå, når 
forbrugere nedtoner betydningen af sociale fællesskaber, som afsæt for deres barns trivsel og 
læring. 

Tidligere oplevede skolen en aura omkring sig, hvor autoritet, respekt og anerkendelse var en 
del af den gængse betragtning. Denne umiddelbare gratiseffekt er ophørt og er en del af det 
både synlige og usynlige merarbejde, som den nyuddannede agerer i. Vores informanter i-
talesætter dilemmaet, som en del af det anstrengende i professionsarbejdet, at skulle forhandle 
og argumentere såvel med elever som deres forældre. Opbakning til skolen er ikke en 
automatik, men noget der skal etableres kontinuerligt, som de nyuddannedes hårdt prøver i 
skolevirkeligheden. 

”Også lærerne er på forskellig vis viklet ind i skolens modernisering i kraft af deres rolle i 
skolen, og det er deres omgang med denne rolle, der udgør deres form for usynligt arbejde. 
Også de er inddraget i den kontingens, som præger skolen i dag. De har et ´helt normalt´ 
erhverv. Her er der ikke længere hemmeligheder, enhver kan kigge ind bag deres aktiviteters 
gardin.” 71 

Den nyuddannede lærer i mødet med institutionskulturen. 
Vores kvalitative interview giver et indblik i en profession, som grundlæggende er 
karakteriseret af faglige og kollegialt samarbejdende tilgange til et omfattende 
relationsarbejde til forældre og elever. Denne side af professionsudøvelsen ”fylder” meget hos 
nyuddannede lærere, som en del af hverdagens præmisser i institutionen.   

Kulturen i institutionen arbejder bevidst ud fra at socialisere den nyuddannede ind i kulturen 
gennem at anskueliggøre normer og gængse regler, som institutionen arbejder ud fra. Dette i 
sig selv er ikke overraskende i relation til, at kulturer udvikler og understøtter faglige 
identiteter, der er karakteristisk for udøvelse og forståelse af egen profession. En del af denne 
tilgang ligger ligeledes i iværksættelse af mentorordninger rundt om den nyuddannede lærer, 
hvor mentorer guider ind i en kulturs orienteringer og prioriteringer i og omkring erhvervets 
udøvelse.  

                                                

71 P.43 – T. Ziehe: Øer af intensitet – i et hav af rutiner. Art. At arbejde i det små med kontingens. Forlaget 
Politisk Revy 2004.  
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Socialiseringen til en profession sker ikke bare gennem at i-talesatte normer og regler, som så 
effektueres, men skal ligeledes forstås som en internalisering af institutionelle logikker 
gennem praktiserede vaner og rutiner generet i en strukturel ramme. Herindenfor vil der være 
legitime som mindre legitime måder at agere på - ud fra perspektivet – hvilke handlinger 
krediteres eller miskrediteres i kollegiale og ledelsesmæssige sammenhænge. De 
nyuddannede lærere er medvirkende til at udvikle kulturen – de engagerer sig med ældre 
kolleger og er opfordrende i forhold til meningsfulde samarbejdsflader. Vores informanter 
oplever, at de nyuddannede positivt ”skubber”  til de ældre kolleger og får engageret dem i 
nye fælles undervisningsprojekter.    

Et aspekt som løbende bliver i-talesat af informanterne er forholdet omkring personen og 
profession – en orientering, som vurderes har en betydning for, hvordan nyuddannede lærere 
håndterer møder og forskelligartede opgaver, der ligger i forholdet mellem relationsarbejdet 
og faglighedens udmøntning i undervisning. Det er et mødested mellem lærer, elev og elever 
som bringes frem som et flerrelationelt møde, og som kan karakteriseres som værende et 
nødvendigt relationsarbejde som forudsætning for udmøntning af faglige intentioner og 
handlinger i praksisfeltet. Den nyuddannede sætter sig selv i spil – orienterer sig efter 
samarbejde i forhold til undervisningen – deler ud af deres viden i forhold til kolleger. Denne 
fokusering er karakteristisk for undervisning som deres medvirken i deciderede 
udviklingsprojekter. De er mere samarbejdende, end de optræder som individualister i 
kulturen.   

”Erhvervet sætter sit præg på personligheden, og/eller tiltrækker visse personlighedstyper. Så 
de er ikke bare spørgsmålet om det kollektive erhverv og den unikke personlighed, men også 
om personlighedstyper i slægt med forskellige erhverv, og en vekselvirkning i begge 
retninger. Så måske er det personer med en bestemt personlighed, som har bestemte 
individuelle egenskaber, som er særlig egnet til forskellige erhverv, som vælger dette erhverv, 
uden altid helt at forstå at man snarere er blevet valgt af erhvervet”72  

Staff Callewaert’s betragtninger tager afsæt i et Bourdieu perspektiv, hvor personen agerer i 
feltet qua sin praktiske sans med de kapitaler og orienteringer, som er lært gennem livet i 
sociale sammenhænge, hvilket skal forstås bredt, som på en og samme tid influerer på de 
valg, der træffes for og i erhverv. At der er flere grunde og forklaringer til, hvorfor vi handler, 
som vi gør i relation til erhverv og uddannelse.  Undersøgelsen her viser os, at den 
nyuddannede indgår engageret i samarbejde med kolleger. Disse orienteringer er 
karakteristiske og kan tolkes som værende dobbelte – at den typiske nyuddannede orienterer 
sig og prioriterer netop disse aspekter af erhvervsudøvelsen, som særlige værdifulde i 

                                                

72 P. 266 – S. Callewaert: Profession og personlighed. I Person og profession, Inge Weicher og Per Fibæk 
Laursen. Billesø og Baltzer 2003.  
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arbejdets udførsel og ligeledes, at disse sider udgør afgørende dimensioner af professionens 
egne praktiserede normer.  

Professionen som sådan har i de sidste årtier ændret radikale perspektiver på samarbejdet. 
Opgøret med den privatpraktiserende lærer er gjort siden da – og den samarbejdende lærer 
omkring elever og klasser er en nødvendig fordring i erhvervsudførslen. Institutionens 
organisatoriske forandringsprocesser kan ses i lyset af moderniseringsbestræbelserne, som er 
trådt i kraft i skolen – at den samarbejdende lærer er medvirkende til at understøtte et fagligt 
professionelt niveau internt som eksternt i relation til brugere og i relation til en institution i 
løbende forandringsprocesser. 

Når den nyuddannede lærer træder ind i institutionen – eksisterer der en bevidsthed hos 
kolleger og ledere, at den nyuddannede står over for at skulle gøre sig en række erfaringer i 
det rum, de er i. Der er en klar bevidsthed om, at de ikke kan mestre samme udfordringer som 
ældre lærere i institutionen, men at kompetencer erhverves over tid. Ledere og kolleger i-
talesætter, at de nyuddannede møder disse udfordringer meget konstruktivt, de er lyttende og 
spørgende i relation til at få afdækket institutionens procedure i forskellige sammenhænge. I 
skole-hjem samarbejdet optræder nyuddannede lærere og ældre lærere typisk sammen – de 
ældre lærere er medvirkende til at skabe ro og overblik over de konkrete situationer – 
samtidig med, at de går ind og skaber rum for efterfølgende refleksion. Institutionen agerer 
bevidst med at lave netop disse koblinger, for at indføre den nyuddannede i den del af 
professionsarbejdet – at der skabes rum for den nyuddannede lærers udfordringer og læring. 
Det eksterne samarbejde optræder de nyuddannede lærere mindre markant i – i relation til 
vores undersøgelse. Det er en vished, der eksisterer hos vores informanter, som værende en 
del af professionsområdet, som falder både dem og ældre kolleger svært. Som tidligere 
beskrevet skaber kulturen deres egne procedurer og understøttelsesforhold omkring dette 
aspekt. 

Ud fra et erfaringsbaseret perspektiv – kan man anskue dette – som institutionernes 
anerkendelse af at den nyuddannedes erfaringsproces nødvendigvis forudsætter et socialt rum 
at agere i. Den enkeltes udfoldelsesmuligheder er afgørende for at en kvalitativ 
erfaringsudvikling kan finde sted. Denne bevidsthed eksisterer meget tydeligt i 
informanternes institutionelle bagland – en bevidsthed, som eksisterer i institutions kulturens 
egen udviklingsorientering.  

”Erfaring er hos Negt således et omfattende begreb for den tilegnelses-, erkendelses-, og 
forarbejdningsproces, hvorigennem mennesker forholder sig til den virkelighed, de er 
placeret i. Negt søger i erfaringsbegrebet at sammenknytte flere niveauer i 
erfaringsprocessen, både et psykisk forarbejdningsniveau, et socialt – organisatorisk 
kommunikationsniveau og et samfundsstrukturelt niveau.  Det socialt – organisatoriske rum 
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for erfaringsprocessen er i Negts` teori afgørende for erfaringens udfoldelsesmuligheder og 
kvalitet.”73    

Det at anskueliggør et aftagerperspektiv på de nyuddannedes kompetencer, er ligeledes at 
forholde sig til institutionelle aspekter af dels den nyuddannedes kompetencer og dels den 
kulturelle orientering – åbenhed for at imødekomme nye professionsudøvere og de mulige 
erfaringsprocesser, det sociale rum udgør. Opmærksomheden omkring at åbne det sociale rum 
for mulige erfaringer, er en optagethed informanterne har og ser som absolut nødvendige for 
udvikling af institutionen. Det kommer blandt andet til udtryk i, at der tages hånd om den 
nyuddannedes møde og trivsel i et komplekst og til tider anstrengende job. Opfølgende møder 
med den nyuddannede er en del af ledelsens prioriteringer – at være aktivt medvirkende til at 
få skabt konstruktive muligheder og rammer. De nyuddannede har grundlæggende en høj 
prioritet i informanternes opmærksomhed, og de ser det som deres opgave at medvirke til at 
”passe på dem” – i etableringsfasen. 

Relationsarbejde – en nødvendig kompetence. 

Det professionelle lærerarbejde har igennem de sidste 10 år ændret karakter og qua det, givet 
den professionelle lærer flere kollegiale samarbejdsflader end tidligere. Den teamarbejdende 
lærergruppe havde sin etableringsfase i folkeskolens regi efter 93`loven, hvor institutionens 
indre decentralisering og udlægning af særlige arbejdsopgaver skulle forvaltes i 
samarbejdende lærergrupper rundt om klasser og elever. Nye krav til lærerens professionalitet 
så dagens lys – individuelle mål og efterfølgende individuelle elevplaner omkring elevens 
læring og udvikling blev centralt for lærerens nye professionelle orienteringer. I kølvandet på 
dette fænomen ændredes skolens organisatoriske rammer omkring undervisningen. Skolens 
indre organisation blev opdelt i 3 faser, hvor lærere knyttedes til elevgrupper inden for 
primært 1 af skolens faser.74 Dette skal ses i lyset af en stigende specialisering af lærere qua 
læreruddannelsens 2 sidste revideringer. Politisk har der været et ønske om, at netop denne 
specialisering skulle imødekomme ønsket om en højere faglighed i tilknytning til en mere 
afgrænset fag og elevgruppe. Generalistuddannelsen, som læreruddannelsen hidtil blev 
betegnet som, bevæger sig i retning mod specialiseringer, som på en gang strukturelt og 
organisatorisk snævre lærerens professionelle bevægelser i skolens faglige miljø – i 
bestræbelsen på at i mødekomme en højere professionel standard af udøvet praksis. 
Specialiseringer og faglighed går her hånd i hånd – men at bringe disse faktorer i spil i 
pædagogisk og didaktisk sammenhæng i forhold til tidens børn og unge generation er en af de 
helt store udfordringer, som den nyuddannede lærer står overfor.  

                                                

73 P.52 – Kirsten Weber m.fl.: Modet til fremtiden. Art. Arbejde, kultur og frigørelse Oskar Negts bidrag; Palle 
Rasmussen. Roskilde Universitetsforlag 1997. 

74 P.269 – A. Hargreaves: Nye lærere, nye tider – lærerarbejde og lærerkultur i en postmoderne tid. 
Balkaniseringen af undervisningen.  Forlaget Klim.2000. 
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Denne udøvelse sætter fokus på dels kompetencen for samarbejde som at indgå i 
relationsarbejdet til såvel kolleger, elever som forældre. Det samarbejdende aspekt i 
professionens orienteringer, kan være særdeles bidragende til at håndtere disse møder. Det er 
ikke ensbetydende med at konfliktniveauet nødvendigvis bliver mindre eller lettere at 
håndtere, idet det forudsætter en kollegial – og professionel drøftelse, som orienterende 
udmøntninger af en mere eller mindre fælles praksis for opdragelse, dannelse og læring i 
relation til en given børne/unge gruppe inden for skolens rammer. Relationsarbejdet – dets 
konflikter og interessemodsætninger tages på flere niveauer .  

”Moderniseringsprocessen indebærer muligheden for og nødvendigheden af nye 
organisationsformer, eksempelvis projekt og teamorganisering som erstatning for eller 
supplement til mere traditionelle organisationsformer. Disse nye organisationsformer giver 
mulighed for større medarbejderindflydelse og mere samarbejde, men betyder også at 
konflikter, som tidligere håndteredes enten af ledelsen eller af den privat – praktiserende 
professionelle i et lukket(klasse)rum, nu skal håndteres blandt kolleger indbyrdes i en 
arbejdsgruppe,( definition og kontrol af professionelle standarder, arbejdstidstilrettelæggelse, 
regulering af arbejdstempo osv.).”75 

Denne orientering indadtil i institutionen danner afsæt for den nyuddannedes videre arbejde i 
relation til elevgruppen, hvor teamarbejdet og de professionelle samarbejdsmiljøer ikke er 
gjort med det. Der er afgørende møder med elevgruppen omkring undervisningen. Her er der 
flere fordringer, som skal imødekommes og håndteres i et undervisnings og læringsperspektiv 
mellem lærer og elever. Vores informanter i-talesætter, at det er nødvendigt at arbejde for at 
skabe et socialt miljø i klassen, hvor læreren er den centrale person for om det lykkes. Vores 
informanter ser, at det er en opgave som den nyuddannede tager på sig. At få skabt sociale 
samværsformer og kultur i klassens regi, som afsæt for undervisningens videre forløb. T. 
Ziehe forholder sig til dette arbejde som en faktor, der er af fundamental karakter – for 
lærerens arbejde i skolen – et arbejde som han anerkender som både anstrengende og mere 
eller mindre synligt for uden forstående. Han forholder sig til, at læreren har en opgave som 
henholdsvis kultur og relationsarbejder, hvor de brud der er sket i det øvrige senmoderne 
samfund træder ind i skolens hverdag som kulturelle muligheder – orienteringer for et liv, 
hvor alt kunne være anderledes.   

”Hvad der snarere hører til den usynlige og alligevel anstrengende arbejdsandel, er den 
indsats hun hele tiden må præstere for samtidig at gøre sig plausibel. Det betyder, at hun 
arbejder for og appellerer til at selvfølgelighedszoner bliver anerkendt. Hun er viklet ind i 
tolkningsforhandlinger og tolkningskampe med henblik på at få reglerne for det rigtige til at 
fremstå så indlysende, at de ikke hver gang på ny skal stå til diskussion. Hun forsøger at 
                                                

 75 P.55 – Katrin Hjort: Modernisering af den offentlige sektor. Art. Forhandlet modernisering. Roskilde 
Universitetsforlag 2001. 
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undgå hver gang at være nødt til at begynde forfra. Dette arbejde er ikke af fagdidaktisk art, 
men langt mere fundamentalt, det er et arbejde med grundlaget, det er et forsøg på at skabe 
kultur.”76 

Den nyuddannede lærer møder en børne- og ungdomsgruppe, som ikke nødvendigvis finder 
interesse i skolens og fagenes faglige tematiseringer. Der forestår faktisk et kontinuerligt 
motiveringsarbejde for den nyuddannede lærer i relation til elevernes afsæt for læring. Børn 
og unges egen verden ”fylder” meget i deres bevidsthed og prioritering. Dette er en didaktisk 
udfordring for undervisningens gennemførsel. De nyuddannede lærere opfattes som 
kompetente såvel teoretisk som metodisk at planlægge og tilrettelægge undervisningsforløb. 
De forholder sig i forhold til fagenes samspil som mål i relation til elevgruppen. Overblikket 
over elevernes forudsætninger og interesser har de ikke fra dag 1 – men er en indsigt, de får 
gennem erfaringen og mødet med elevens forudsætninger.   

 T. Ziehe har relevante bud på de udfordringer som lærere står overfor i tidens skole. Han 
forholder sig til, at dagens lærere står overfor at skulle skabe ”nye” åbninger – at åbne 
eleverne mod fremmedhedsverdner – som kan udfordre deres eget hverdagslivs perspektiv, 
som oftest optager dem.  De nyuddannede lærere møder i denne sammenhæng udfordringer, 
hvor lærerens argumentationskraft, gennem mødet med elevernes opfattelse af mening og 
relevans, bliver afprøvet og udfordret 

”For det første: Når eleverne som noget selvfølgeligt forventer, at alle temaer har relation til 
deres egen hverdagserfaring, så må det modsvares af en anden impuls. Forventningen om den 
uformidlede ligefremhed bør få læreren til at konfrontere eleven med indføringen af 
fremmedhedsmomenter… 

For det andet: Det selvfølgelige i at nedbryde grænser og informalisere bør konfronteres med 
muligheden i bestemte situationer bevidst at formalisere… 

For det tredje: Lærerens selvrepræsentation bliver i sig selv en indflydelsesrig faktor i 
læringskulturen. Den måde læreren kommer ind i klassen på, ser på eleverne, griber ind i 
episoder, bliver i sig selv til et spørgsmål om den professionelle stil, hvori fagkundskab, 
opmærksomhed, afslappethed og beslutsomhed, rutine og lejlighedsvis fascination kommer til 
udtryk.”77 

De nyuddannede lærere påtager sig denne opgave både i faglige og i tværfaglige 
sammenhænge. De arbejder kontinuerligt med et relationsarbejde, som en forudsætning for et 

                                                
76 P.44-45 – T.Ziehe: Øer af intensitet i et hav af rutiner. Politisk Revy 2004. 

77 P.29 – T. Ziehe: Øer af intensitet i et hav af rutiner. Politisk Revy 2004. 
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konstruktivt afsæt for undervisning og elevers læring. De er strukturerende og rammesættende 
som afsæt.  

Disse 3 ovenstående forhold omkring udmøntning af lærerens kompetencer – korresponderer 
til en vis grad med undersøgelsen foretaget omkring Lærerkompetencer og elevers læring i 
førskole og skole. 78 Selve manifestationsarbejdet arbejder den nyuddannede på at skabe sig.  

Det usynlige merarbejde træder her frem i det relationelle møde med eleverne i konkrete 
klasse rum. Her tager den nyuddannede en række konflikter af både uforudsigelig som af 
mere forudsigelig karakter. Vores undersøgelse viser, at de nyuddannede tager konflikterne 
med elevgruppen. De har umiddelbart nemmere ved at tage de forudsigelige konflikter end de 
uforudsigelige. Informanterne præciserer, at de nyuddannede i denne sammenhæng kan have 
vanskeligheder ved at tænke såvel kortsigtet som langsigtet i konflikthåndteringen i og 
mellem dem selv og eleverne. Oplevelsen er, at de nyuddannede finder dette arbejde hårdt og 
anstrengende og at en væsentlig del af denne ”øvelse” er at påtage sig den professionelle rolle 
i relationsarbejdets mere konfliktfyldte sider.  En del af relationsarbejdets karakter kræver 
handlinger i nuet – at løse konflikter i det relationelle spil, der er mellem elever. En indgang 
til dette arbejde trækker såvel på den nyuddannedes viden – men ligeledes på deres erfaringer, 
der er kropsligt og følelsesmæssigt funderet. Der opstår et utal af disse situationer for den 
nyuddannede lærer – vores informanter beskriver, at denne del af arbejdet for nogen 
nyuddannede kommer bag på dem – at det tager så megen plads. 

”En stor del af relationsarbejdet er praktisk, baserer sig på kropslige, følelsesmæssige, ikke – 
sproglige færdigheder og orienterer sig ideelt set mod ”næstens behov”. 
Forhandlingsarbejdet er abstrakt, intellektuelt og sprogligt baseret og bygger på et 
verdensbillede, der accepterer eksistensen af interessemodsætninger og magt relationer og 
værdsætter brugen af strategi og taktik. At få pædagogiske argumenter anerkendt uden for de 
professionelles egen kreds er ikke kun et spørgsmål om at oversætte praktisk viden og en 
indforstået sprogbrug til et sprog, der er forståeligt for udenforstående. Hvorvidt omverdenen 
anerkender et pædagogisk argument, er også et spørgsmål om styrkepositioner.”79 

De mere konfliktfyldte sider af relationsarbejder træder ligeledes igennem i relationen mellem 
skole og hjem – dels som en løbende kontakt som i forhold til mere formaliserede skole-hjem 
samtaler. Relationsarbejdet i forhold til elever som deres forældre kræver af den nyuddannede 
både argumentationskraft som forhandlingskraft – at gøre sig forståelig i relation til en 
omverden, hvor pædagogisk argumentation – som det professionelle sprog, de nyuddannede 
lærere besidder, skal omformuleres i relation til brugeren. Brugernes individualiserede ønsker 
                                                

78 S. E. Nordenbo: Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. DPU Clearing House. 2008 

79 P.28-29 – Katrin Hjort: Moderniseringen af den offentlige sektor. Art: Forhandler kompetencer.  Roskilde 
Universitetsforlag 2001. 
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for eget barns liv er en del af relationsarbejdets indholdsmæssige sider – sider hvor interesser, 
ønsker og behov i relation til lærerens bestræbelser for undervisningen rundt om eleven 
mødes. I disse sammenhænge som i konflikterne med eleverne i-talesætter informanterne, at 
de nyuddannede kan være sårbare – at de er sårbare i relation til kritik og håndtering af kritik. 
Her træder aspekter af forholdet mellem person og fag person frem, at de oplever at de 
nyuddannede bliver ramt – lader sig ramme på deres person, i stedet for at forholde sig til 
disse sider af den professionelle rolle og opgave.  

Undersøgelsen – ”Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole” -  
i relation til tendenser og mønstre i analysen. 

For at sætte vores tolkninger af kvalitative interview i spil i relation til andre undersøgelser, 
der vedrører læreres udøvende kompetence vil vi gennem undersøgelsen Lærerkompetencer 
og elevers læring i førskole og skole80 anskueliggøre, at der mellem disse undersøgelser 
eksisterer en vis overførbarhed i relation til resultater fra denne undersøgelse og vores egen 
undersøgelse. På den baggrund må vi konkluderer, at vores egen kvalitative undersøgelse 
giver anledning til at bemærke, at vores tematiske områder har en relevans for feltet for 
nyuddannedes udøvende kompetence.  

Fokus for undersøgelsen Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole er følgende: 

Hvilke dimensioner af det pædagogiske personales manifeste kompetencer i førskolen og 
skolen kan gennem effektstudier påvises at bidrage til elevers læring hos børn og unge.81 

Undersøgelsen tager afsæt i et systematisk review - et dokumentstudie af 70 internationale 
undersøgelser af forholdet og afdækning af læreres manifeste kompetence og elevers 
læringsudbytte. Der er blevet foretaget en narrativ analyse af de 55 undersøgelser. Disse 
repræsenterer en rapporteringskvalitet, hvor der har været foretaget en evidensvægtning og 
ligger til grund for undersøgelsens endelige konklusioner. Undersøgelsen afdækker om der er 
særlige kompetencedimensioner udøvende lærere manifesterer gennem deres praksis, som er 
særlig befordrende for elevers læring.  

Forskningsmetodisk repræsenterer reviewet en bred tilgang til feltet for elevers læring fra test, 
observation, spørgeskema til interview. Den metodiske tilgang for feltet for lærernes 
kompetencer repræsenterer en overordentlig vægtning af læreres didaktisk teori som didaktisk 
praksis operationaliseret gennem specifikke handlingstyper i og omkring praksis. 

                                                
80 S.E.Nordenbo: Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. DPU Clearing House. 2008 

81 P. 18 - S.E.Nordenbo: Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. DPU Clearing House. 2008 
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Undersøgelsen konkluderer at lærerens undervisningshandlinger er afgørende i elevernes 
læringsudbytte. Afgørende er 3 centrale manifesterede kompetencer – Relationskompetence, 
Regelledelseskompetence, Didaktisk kompetence.82 

For at uddybe disse ovenstående kompetencer – med hvilke betragtninger, der ligger bag – det 
samlede fokus og anbefalinger, vil vi eksplicitere disse i det nedenstående. 

Lærerens ledelsesstil har afgørende indflydelse på elevernes motivation og selvtillid – lærere, 
der ikke medinddrager eleverne i kooperation, medvirker til at elever udvikler lavt selvværd 
og ringe motivation. Undervisningens planlægning og mål er betydningsfulde i forhold til det 
overblik læreren demonstrer på kort og langt sigt i relation til klare mål for elevernes læring 
på et konkret handlingsniveau for lektionernes gennemførsel. Undervisningens organisering 
af læringsaktiviteter understøttes af synlige mål for eleverne og med relation til tidligere 
behandlet stof inden for en tids inddelt struktureret ramme, der angiver, hvad der foregår som 
noget fælles og som individuelt i klassen.  

Ledelse – regelledelse orienterer sig mod positive tilskyndelser i relation til elevers 
orienteringer inden for klassen – en tilskyndelse som understøtter og arbejder hen imod 
selvregulerende elevhandlinger i klassefællesskabet. 

Didaktisk metodiske tilgange der understøtter elevernes inddragelse i undervisningen giver 
umiddelbart bedre læring – ligeledes peges der på, at elevers undervisning af hinanden styrker 
læringen. Jo flere undervisningsmetodiske tilgange læreren har i samspil med en indsigt i 
elevinteresser og elevforudsætninger skaber gode vilkår for elevlæringen. 

Lærerens faglighed kommer til udtryk i undervisningshandlinger, hvor læringen udvikles og 
understøttes gennem lærerens anvendelse af kognitive udfordringer, dekontekstualiseret 
elevsamtaler samt variation i undervisningsmaterialer. Gennem dette afsæt demonstrer 
læreren, at kunne mestre stoffet fra flere vinkler og gennem en variation af eksempler. 

Ligeledes har lærerens syn på eleverne af positiv eller negativ karakter indflydelse på 
elevernes læring.83 

Undersøgelsen har en række anbefalinger til læreruddannelsen.  

”- Svaret udpeger nogle helt basale kompetencer, der grundlæggende kan tolkes i tilknytning 
til den didaktiske trekant (1) Læreren skal i relation til den enkelte elev besidde kompetencen, 
at indgå i en social relation… Læreren skal i relation til hele klassen besidde kompetence, at 
lede klassens undervisningsarbejde, idet læreren som synlig leder gennem 

                                                
82 .P. 69  - S.E.Nordenbo: Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. DPU Clearing House. 2008 

83 P . 56 - S.E.Nordenbo: Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. DPU Clearing House. 2008 
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undervisningsforløbet gradvist overdrager til eleverne og klassen at udvikle regler og 
fremme, at eleverne selv opstiller og opretholder reglerne. Begge disse kompetencer er af 
betydning for udvikling af overordnede mål som elevernes motivering og autonomi og spiller 
en rolle ved fremme af den faglige læring.(3) Læreren skal i relation til undervisningens 
indhold besidde kompetence på både det didaktiske område i almindelighed og i de specifikke 
undervisningsfag. 

- Svaret antyder, at en læreruddannelse bør fokuserer på udvikling af disse 3 basale 
kompetencer og at alle detaljer i en læreruddannelse må kunne henføres organisk til en eller 
flere af disse 3 kompetencer. 

- Svaret peger på, at ud over lærerens akademiske indsigt i undervisningsfagene - er social 
kompetence, kompetence i at lede arbejdet i klasserummet og didaktisk kompetence 
betydningsfulde forudsætninger for lærerens vellykkede bidrag til elevlæring.84 

Umiddelbart vurderer vores informanter, at de nyuddannede arbejder kompetent med 
relationskompetencen til brugerne – elever og forældre. De indgår i samspil omkring elevens 
trivsel og udbytte af egen skolegang i forhold til både elever og forældre. Ligeledes arbejder 
de nyuddannede på at etablere sociale miljøer for afsæt for elevers læring. Sværere bliver det 
for de nyuddannede i deciderede konfliktramte situationer at agere adækvat i mere 
uforudsigelige situationer.  

Samarbejde går de nyuddannede, som indstilling og udmøntet i handling i relation til elever, 
forældre og kolleger, aktivt og kompetent ind i. Især skal det fremhæves, at de faktisk er 
medvirkende til at være nyskabende i institutionen i relation til implementering af nye 
kulturelle anslag og procedure for evaluering og dokumentations virksomhed. De bevæger sig 
fagligt og tværfagligt på et mål og indholdsdefineret niveau og bevidst håndterer fagenes 
indspil og egenart i såvel faglige som tværfaglige forløb. Flere af informanterne mener rent 
faktisk, at de medvirker til at opkvalificerer faglige og tværfaglige undervisningsforløb, samt 
at de introducerer evaluering og dokumentation af elevers læring som en innovativ orientering 
i institutionen.  

Afslutningsvis må vi konkluderer, at der er en vis overførbarhed mellem ovennævnte 
undersøgelse og den kvalitative del af Aftagerprojektets konklusioner.  

Grundlæggende besidder de nyuddannede kompetencer af såvel faglig og social karakter, som 
de bringer i spil i forhold til dels det didaktiske område, og dels i relationsarbejdet rundt om 
klasser, elever og forældre i forhold arbejdets kerneydelse – undervisning af nuværende 
generation af børn og unge.  

                                                
84P . 69 - S.E.Nordenbo: Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. DPU Clearing House. 2008 



                                                            Aftagerprojekt for professionsuddannelserne – UCSJ     

 

170 

Udfordringer til læreruddannelsen. 
På baggrund af såvel vores kvantitative som kvalitative undersøgelse vil vi her neden for 
samlet set give vores bidrag til de udfordringer, der qua den samlede undersøgelse foreligger. 

Vores kvantitative undersøgelse viste, at de nyuddannede har: 

 En forholdsvis høj grad af viden om faglige teorier og metoder. 

 Har en mindre viden om praksis. 

 Større teoretisk indsigter end praktiske færdigheder. 

 En forholdsvis høj grad af selvstændig ageren i relation til fagligt samarbejde – mindre 
i tværfagligt samarbejde. 

 En kompetent tilgang til at identificere og opstille handleforslag i forhold til egne 
læringsbehov. 

 En høj grad af relationskompetence og kommunikationskompetence. 

 Vanskeligheder ved at håndtere uforudsigelige og komplekse konfliktsituationer. 

 En høj grad af samarbejdskompetence – internt – mindre i relation til det eksterne 
samarbejde. 

 En svagere position i forsøgs og udviklingsarbejde. 

 Har en forholdsvis høj grad af samarbejde omkring ledelseskompetence inden for 
rammen af egen undervisning. 

For den kvalitative del af undersøgelsen viser der sig at være sammenfald med flere af 
ovenstående betragtninger omkring vurderingen af nyuddannede lærere. Som det er præciseret 
i de kvalitative interview, er der forklaringer på nogen af ovenstående forhold, som kommer 
frem i interviewene og opsamlet i de signifikante træk.  

Samlet set kan vi anbefale følgende udfordringer for læreruddannelsen qua 
Aftagerundersøgelsen: 

 At læreruddannelse fokuserer på kommunikation, konflikthåndtering og den svære 
samtale i forhold til forældre. 

 At læreruddannelsen tydeliggør det eksterne samarbejde i professionen. 

 At læreruddannelsen arbejder med uforudsigelige og komplekse forhold i 
relationskompetencen. 
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 At læreruddannelsen understøtter og udvikler samarbejdende former og funktioner – 
fagligt og socialt mellem studerende i løbet af uddannelsens 4 år. Det ser ud til, at det 
er væsentligt at diskutere uddannelses didaktiske strategier for interne handleforslag 
undervejs i studiet, der imødekommer en nødvendig samarbejdende kultur. 

 At læreruddannelsen forholder sig didaktisk til dilemmaet i uddannelsens nuværende 
bekendtgørelse, som er det øgede fokus på individualisering, som understøttes af 
individualiserede produktafleveringer og eksamensafviklinger. Dette efterlader 
spørgsmålet om, hvorvidt det repræsenterer en hensigtsmæssighed og underbygger en 
kompetenceudvikling i relation til den senere professionsudøvelse, hvor samarbejde, 
kommunikation og konflikthåndtering mellem flere forskellige parter og interesser er 
et sandsynligt faktum for de spil, det sociale rum har. 

 At læreruddannelsen tydeliggør forhold omkring viden i henholdsvis teori og praksis 
rum. 

 At læreruddannelsen understøtter udvikling af praktiske færdigheder. 

 At læreruddannelsen overvejer sin rolle i relation til at person og fagperson sættes i 
spil i professionsudøvelsen. 

 At læreruddannelsen fokuserer på et flerparts samarbejdsforhold omkring innovation 
og udviklingsprojekter i og omkring skolen. 

 

3. Del, afsnit 2: Analyse af interview på 
sygeplejerskeuddannelsen  
For at afdække de signifikante træk der blev fundet i den kvantitative del, følger denne del op 
med  4 kvalitative interviews med henholdsvis afdelingssygeplejersker og kolleger. Vi ønsker 
i den del af den kvalitative undersøgelse at indfange ledere og de nyuddannede kollegers 
oplevelser, forståelse og perspektiv på de nyuddannede professionsbachelorers 
sygeplejefaglige viden, færdigheder og kompetencer.  

Afsnittet består af 4 underafsnit delt ind efter de temaer, vi i projektet har fundet relevante og  
afsluttes med en sammenfatning af de signifikante fællestræk fra interview i 
sygeplejeprofessionen.  Afsnittet følges op med en teoretisk analyse og nyuddannede 
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sygeplejerskers evaluering af egne oplevede kompetencer85. Udfordringer til 
sygeplejerskeuddannelsen afslutter den kvalitative analyse af sygeplejerskeprofessionen.  

De nyuddannede i mødet med brugere, herunder konflikt 

Første del af dette afsnit er rettet mod de relationelle og institutionelle kompleksitetsforhold 
samt den nyuddannedes strategier for mødet med arbejdsfeltets primære arbejdsopgaver. 
Anden del er rettet mod konflikthåndtering, kommunikation om konflikthåndtering i samvær 
med patienter/brugere og kolleger. 

Den nyuddannede i mødet med brugeren og kompleksiteten i sygeplejen 

Informanterne giver alle udtryk for, at de nyuddannede sygeplejersker er gode til at 
kommunikerer, skabe sociale relationer og afslutte relationerne. De er gode til at agere i det 
kommunikative, de har en god baggrund i kommunikationsteori, en teori der ifølge 
informanterne har vist sig de kan anvende i praksis, én informant udtaler ”de har ikke været 
bange for at bruge sig selv fagligt-personligt – skal være bevidst om egne grænser og grænser 
mellem personligt-privat og fagligt-privat”. De nyuddannede sygeplejersker har forskellige 
for-forståelser, afhængig af den enkeltes personlige erfaringer, sociale og kulturelle baggrund, 
og det der er tilegnet gennem uddannelsen. Dette får, ifølge informanten betydning for, 
hvordan og hvor hurtigt sygeplejerskerne træder i karakter, ”og får deres egen fagidentitet og 
nyder respekt”, her kan trækkes en parallel til at være professionel, der bl.a. indebærer, at 
man kan holde en professionel distance86. 

De interviewede sygeplejersker giver alle udtryk for, at de ikke har de store faglige 
forventninger til de nyuddannede sygeplejersker ageren i praksis – forventningerne er her i 
relation til det specifikke specialfaglige felt  informanterne repræsenterer. En 
afdelingssygeplejerske udtrykker det således: 

”Jeg har ikke de store forventninger på det rent faglige, - det er vigtigt ,at der er respekt om, 
at de skal finde deres egne ben – deres egen til gang til faget – i det speciale vi har her” 

”Jeg har i en tidligere stilling mødt nyuddannede – og oplevet, at der kan være stor forskel på 
dem. Deres personlighed betyder meget – bevægelsen fra studerende rolle til sygeplejerske, at 
påtage sig et ansvar, er for nogle svært - det er personafhængigt” 

                                                

85 85 Sygeplejersker uddannet på University College Sjælland Sygeplejerskeuddannelsen i Campus Næstved og 
Campus Storstrøm afdelingen i Bispegade 5, 4800 Nykøbing F. – her har de sidste 4/5 hold nyuddannede 
sygeplejersker evalueret  egne oplevede kompetencer ved afsluttet uddannelse. 

86 Hjort,Katrin 2005 Professionaliseringen i den offentlige sektor. Roskilde Universitetsforlag. København C. 
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Overgangen fra studerende til nyuddannet anses som at blive specialets sygeplejersker, 
informanten fremhæver sygeplejerskens personligheds betydning for erhvervsrollens/den 
professionelle rolles udvikling. I afdelingen gøres der meget for at støtte den nyuddannede 
sygeplejerskes vækst og udviklingsmuligheder gennem et 4 – 8 ugers introduktionsprogram 
efterfulgt af en mentorordning på 1½ - 2 år. Tilknytningen til en mentor er væsentligt i 
forhold til at opnå den nødvendige støtte, og bidrager ifølge informanten til den professionelle 
socialisering og personlig såvel som faglig udvikling. Her fandtes stor overensstemmelse til 
de tre andre informanters udtalelser. På samtlige fire afdelinger fik nyuddannede/nyansatte 4 – 
8 ugers introduktion, fik tildelt en mentor/kontaktpersoner af tilsvarende længde og 
opfølgende samtaler med mentor og afdelingssygeplejerske. Dog kan tilknytning til 
mentor/kontaktperson være problematisk, da det kræver planlægning i henhold til vagter og 
tid på afdelingerne. 

I to af afdelingerne var det for år tilbage utænkeligt, at ansætte nyuddannede sygeplejersker. 
Man rekrutterede udelukkende personale med en vis livserfaring, mindst et par års erfaring i 
et medicinsk speciale ud fra den betragtning, at de skulle have noget klinisk erfaring som 
uddannet sygeplejerske, hvis de skulle kunne agerer i afdelingen. Der var ifølge 
informanterne tale om en ”vi plejer” kultur, der var institutionaliseret igennem flere år – en 
for-forståelse der blev gjort til skamme, da  afdelingsledere og kolleger opdagede, at de 
nyuddannede sygeplejersker 

  ”... kan mere end tidligere, de har en forfinet evne til at tilegne sig ny viden, de er 
nysgerrige… det er alfa omega”. 

De nyuddannede sygeplejerskers nysgerrighed viser sig både i forhold til faget, til kolleger og 
patienter/brugere. En anden faktor, der har rykket ved ’det utænkelige’, er at afdelingerne blev 
kliniske uddannelsessteder  

”Efter vi begyndte at få studerende på 6.semester - og de ønskede at fortsætte, så kom det 
langsomt ind ad bagdøren – i første omgang tog vi dem vi selv havde oplært. Gennem de 
sidste par år har vi ansat dem, vi selv har avlet – og nu får vi også nogle, der ikke har været 
her” 

Her kan have været tale om en manglende viden om sygeplejerskeuddannelsen og/eller 
udgangspunktet har bygget på en ambivalens over for sygeplejerkernes faglighed og strategier 
i mødet med afdelingens primære omsorgs- og plejefunktioner. 

Fra en af de andre afdelinger udtaler informanten 

”For mig er der to typer nyuddannede – dem der ikke har været her i afdelingen før – det 
andet hold er dem, vi har haft på 6.semester eller i grundforløbet. Jeg bruger også studerende 
i weekenderne og i ferierne som vikarer. Vi gør meget for at få dem i afdelingen. Dem der 
ikke har været her før ... Dem vil jeg være bekymret for, jeg har oplevet at de nyansatte 
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bortset fra én, er de blevet overrasket over hvor komplekse vores patienter er… der kræves en 
sygeplejefaglig kompetence” 

Nyansatte er blandt andet de sygeplejersker, der har kendskab til sygeplejefeltet, specialet og 
de institutionelle rammer. De har vist overblik og forståelse for de situationer de møder, 
handlinger der skal effektueres, og hvilke der kan vente – de ved hvor kompleks sygeplejen er 
i afdelingen. Afdelingerne tager gerne ”egne studerende”, der sikre, at vigtige patientbehov 
ikke tilsidesættes.  

Den sygeplejefaglige kompetence, der efterlyses hos ’den anden type nyuddannede’, findes 
tilsyneladende ikke, sygeplejerskerne har viden om faget sygepleje/grundlæggende sygepleje, 
men de har tilsyneladende svært ved at ”håndtere komplekse og udviklingsorienterede 
situationer i studie- eller arbejdssammenhænge”. Det er tydeligt, at de nyuddannede 
sygeplejersker mangler kendskab til specialet og de specifikke forventninger, der knytter sig 
til kontekst og rolle. Mødet med det ’ukendte’ gjorde, at de valgte fra og søgte andre steder i 
sygeplejeprofessionen. Der kan være tale om mulige rolleproblemer, evnen til at gebærde sig i 
den professionelle rolle, der ifølge informanterne er afhængig af det enkelte menneskes 
personlighed. En nyuddannet sygeplejerske med positiv selvfølelse og selvtillid har lettere 
ved, at sætte grænser til forskellige sider – overfor klienter, over for kolleger, overordnede, 
arbejdsliv og privatliv. De sygeplejersker forholder sig  reflekterende til deres arbejde, et 
arbejde der har mange udfordringer både på det faglige og personlige plan.  

Den nyuddannede i mødet med konflikt 

Når det drejer sig om konflikthåndtering i interaktionen med patienterne spænder svarerne fra 
det uundgåelige i specialet, manglende viden om specialet, dygtighed i at give rum og plads til 
ingen konflikter mellem sygeplejerske og patient/bruger. 

Psykiatrien adskiller sig en del i forhold til de somatiske afdelinger, ifølge informanten er, 

 ”konflikter uundgåelige og det bliver man kastet ud i … skåner de nye for de store 
konflikter”,  

den tilknyttede mentor støtter den nyuddannede sygeplejerske, det er svært at være 
grænsesættende overfor personer, der er væsentlig ældre end en selv, men de gør det –  

”det er med rystende hænder i starten – det ligger ikke naturligt at være konfronterende – det 
skal de, det er nødvendigt i dette speciale”.  

 Når sygeplejersken ansættes skal hun/han ifølge personalepolitikken gennemgå et 
konflikthåndteringskursus – informanten foreslår indførelse af en dags konflikthåndtering i 
sygeplejerskeuddannelsen. Informantens forslag var tænkt i relation til mødet med patienter i 
såvel psykiatri som somatik, og på hvordan den studerende/sygeplejersken har det med at 
være i relationen, hvordan en ny eller ukendt procedure skal håndteres. 
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Det er ifølge informanterne meget personbestemt, hvordan de indgår i konflikter, som følge 
deraf fremhæves supervison/coaching som mulige redskaber i udviklingen sygeplejerskens 
faglig-personlige udvikling. I relation til patienter kan nogle nyuddannede have svært ved at 
vide, hvor grænsen går -  det kræver viden om specialet - uanset om det er et speciale, der er 
serviceminded eller et speciale for kroniske syge patienter. De nyuddannede er dygtige, gode 
til at skabe sociale relationer, de er ikke bange for at bruge sig selv personligt og ”de er rigtig 
gode til at møde patienten” . De nuancer, der spores kunne pege i retning af, at de 
nyuddannede sygeplejersker er ’klædt godt på’, de kan omsætte kommunikationsteorien og 
har fundamentet til ’kunsten at tale sammen’ . Det tyder på de har gennemgået en uddannelse, 
hvor der har været mulighed for integrering og socialisering ind i sygeplejeprofessionen. I 
relation til kolleger har informanterne nuancerede besvarelser – én informant udtaler: 

”I forhold til kolleger er de lidt forskrækkede, lidt konfliktsky – de tager imod og lader det gå 
ind. Det er en udfordring at få det ud, ellers mister jeg dem. De synes selv de skal mere end 
de kan – de stiller store krav til sig selv, større end jeg gør”.  

Her skal informanten bruge megen energi til at støtte de nyuddannede sygeplejersker. 

”De er meget kritik følsomme”. 

Det må være ønskeligt og nødvendigt, at de nyuddannede bliver i faget og frafaldet det første 
år elimineres, hvorfor megen energi rettes mod information, de nyuddannedes forventninger 
med fokus på udfordringer og hvor krav betragtes som en væsentlig faktor, hvis de konflikt 
følsomme skal kunne håndtere arbejdspresset i en travl hverdag 

De andre informanter fremhæver: Generelt tør de nyuddannede sige deres mening, komme 
med deres synspunkter, de er bedre end de ”gamle” til at indgå i faglige dialoger, kolleger 
bliver af nyuddannede tvunget til at reflektere over deres erfaringer og fortælle, hvorfor de 
gjorde det de gjorde, ”de giver de gamle baghjul”. Følgende citat er eksemplarisk i forhold til 
3 af informanterne. 

”De er fuldt på højde med de gamle sygeplejersker, de kan handle, tage ansvaret på sig – ved 
faglige debatter er de mere lyttende, det er ikke sådan at de trækker sig – men de 
kommenterer, går ind i debatten”. 

Det tyder på de nyuddannede påvirker de ’gamles’ rutiner. Den ’gamle sygeplejerske’ 
arbejder ud fra sine erfaringer med, hvad der tidligere har vist sig effektiv – måske gør rutinen 
hende dårligere til at tænke kreativt. Ifølge informanter vil der altid være konflikter og 
samarbejdsproblemer mennesker imellem, hvilket fortæller noget om kommunikation, om 
forskellige opfattelser og modsætningers uomgængelighed.  
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Sammenfatning 

De nyuddannede sygeplejersker er gode til at agere kommunikativt, hvilket kan iagttages i de 
sociale interaktioner, de indgår i og afslutter sammen med patienter – samt i deres ageren i 
professionelle sammenhænge.  

Der er ikke store faglige forventninger til de faglige specialer som de enkelte informanter 
repræsenterede. På denne baggrund forventer informanterne ikke en ageren i forhold til 
komplekse sygeplejefaglige problemstillinger/situationer. Overgangen fra studerende til 
nyuddannet anses som, at blive specialets sygeplejerske. Der er i afdelingerne introduktion, 
mentorordninger, udviklingssamtaler mv., der har til hensigt at uddanne sygeplejersken til 
afdelingens speciale. De nye er dygtige, nysgerrige og spørgende, og det hjælper dem på vej. 
Deres personlighed har en væsentlig betydning for udvikling af den nyuddannede 
sygeplejerskes fagidentitet og professionalitet. 

På afdelinger ansætter man gerne ”egne studerende”, idet de fra deres studietid har kendskab 
til speciale. De har et vist overblik og de ved, hvor kompleks sygeplejen i afdelingen er. Hvis 
nyuddannede oplever kompleksiteten højere end forventet/ingen kendskab har til specialet, 
sker det de forlader afdelingen. De følger egne interesser og/eller måske er specialet ikke så 
interessant for den nyuddannede sygeplejerske. Valget den nyuddannede sygeplejerske træffer 
er afhængig af dennes personlighed – en personlighed, der viser sig i deres evne til at gebærde 
sig i den professionelle rolle. 

Konflikthåndtering i forhold til patienter spænder fra det uundgåelige, give rum og plads for 
uenigheder, til ingen konflikter, afhængigt af afdelingernes specialer. Det er personbestemt, 
hvordan de nyuddannede indgår i konflikter. Her er supervision/coaching mulige redskaber 
for sygeplejerskens faglige-personlige udvikling. Uanset om specialet er serviceminded eller 
er et speciale for kronisk syge, kan det for nogle sygeplejersker være svært at vide, hvor 
grænsen går i interaktionen mellem sygeplejerske og patient.  

I kollegasamarbejdet er de nyuddannede mere modige end ”de gamle”, de er lyttende, 
reflekterende og spørgende. Enkelte er til gengæld konfliktfølsomme og lader oplevelserne gå 
ind, hvilket kræver samtaler og støtte i introduktions-/oplæringsperioden, hvor de 
nyuddannedes forventninger, fokus på professionens udfordringer og krav er væsentlige 
faktorer, hvis de skal håndtere arbejdspresset i en travl hverdag. 

Den nyuddannedes ageren i professionelle samarbejdsfalder internt og 
eksternt 

I den kvantitative undersøgelse vurderes de nyuddannedes sygeplejerskers relations, 
kommunikations- og samarbejdskompetencer, som høj. Interessante er de lavere vurderinger 
respondenterne giver af de nyuddannede med hensyn til: tværfagligt samarbejde med andre 
institutioner og sektorer. 
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Dette afsnit er delt således, at jeg først præsenterer interne samarbejdsrelationer derefter 
informanternes udtalelser vedrørende eksterne samarbejdsrelationer. 

Den nyuddannedes ageren i interne samarbejdsrelationer 

Ifølge tre af informanterne kan langt de fleste nyuddannede sygeplejersker agere i interne 
samarbejdsflader. De er fagligt velfunderet, deres teoretiske niveau er højt, og de har en særlig 
evne til ”at stikke fingeren i jorden, de bærer ikke rundt på en arv fra afdelingen……det 
plejer vi, det har vi prøvet før”. De nyuddannede reproducerer ifølge informanter ikke 
ureflekterede vaner, der viser sig via normer, rutiner og strategier. De er fri af ’sådan er det jo’ 
og de virkelighedsforestillinger, der antager karakter af selvfølgeligheder. De nye tør sige højt 
”kan vi ikke gøre det på en anden måde?”, det er ifølge informanten en fantastisk oplevelse at 
iagttage. En anden informant siger 

”De er meget kompetente til at formidle observationer – de er åbne og lyttende …….. de er 
kompetente til at indgå i samarbejde med  interne tværfaglige samarbejdsparter …….de 
tværfaglige læger kan godt lide at undervise og det profiterer de af”. 

Informanten tilføjer, at disse piger er selvstændige … 

”det er piger, der gerne vil selv..vil gå ind og tage et ansvar – et ansvar for sig selv, er 
bevidste om, at de har et ansvar, skabe faglighed i afdelingen”. 

Informanterne pointerer at de nyuddannedes personlighed har en betydning, for har de 
personligheden med, er de godt på vej. Professionssigtet, personlig udvikling og personlige 
kvaliteter er, hvad informanterne iagttager og spørger til.  

De nyuddannede sygeplejersker, der i deres studietid har været studerende på afdelingerne på 
6. Semester, er blevet uddannet til samarbejde – et internt tværfagligt samarbejde og enkelte 
har taget del i det eksterne samarbejde. De nyuddannede har i deres studietid fået et 
tilstrækkeligt kendskab til afdeling og institution, så de kan indgå i det daglige interne 
samarbejde på tværs af institutionen. 

En af informanterne kan til tider opleve, at de nyuddannede er usikre og har svært ved  tage 
del i det ansvar, der ligger i et samarbejde 

”Det er til tider lidt problemer med at tage del i samarbejdet også indadtil …………Man har i 
studiet været for omhyggelige med at nurse dem igennem studiet, de skal konfronteres mere –  

de skal presses til at skabe kontakt”. 

Informanten pointerer betydningen af et samarbejde mellem klinik og teori, hvor der sættes 
fokus på de studerendes ledelses- og handlekompetence. Med fokus på handlekompetence 
lægges mere op til at man bruger hinanden, og dermed kan den studerendes overblik og 
ansvarlighed styrkes – et forslag informanter påpeger i interviewet.  
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Den nyuddannedes ageren i eksterne samarbejdsrelationer 

Samarbejdet eksternt viser sig i interviewene forskelligt og her adskiller psykiatrien sig fra de 
andre tre professionsområder. De studerende indgår ikke i det eksterne samarbejde,  

”Vi bruger ikke studerende til det eksterne  samarbejde, det er det faste personale …….. de 
nyansatte vil altid have en mentor med – det er en del af læringsprocessen…. skal have  en 
erfaren  til at spare med. De ved ikke, hvordan patienten agerer, når de kommer ud og i eget 
hjem”.  

Der er tale om en højtskærmet afdeling, hvor patienterne ifølge informanten er akut syge og i 
deres absolut dårligste fase af deres sygdom. De nyuddannede er på dette område novicer, 
men de er ifølge informanten nysgerrige både i forhold til specialet og kolleger. Informanten 
tilføjer ”studiet i dag skaber sygeplejersker, der har der DRIVE, der skal til, og de har 
interesser til at tilegne sig viden, gøre sig dygtigere og dygtigere”. Der peges på, at de 
nyuddannede har en uddannelse, et fundament til at videreudvikle professionelle 
kompetencer. 

På somatiske afdelinger, hvor der er mulighed for at møde socialt udsatte87 og/eller sociale 
afvigere har man valgt, at afdelingssygeplejerske med specifikke kompetencer og/eller særligt 
uddannede teams indgår i interne og eksterne samarbejdsrelationer. Det vil sige, at her indgår 
hverken den nyuddannede sygeplejerske eller andre kolleger, på grund af den specielle faglige 
kompetence, der her kan stilles krav om.  

To af informanterne fremhæver betydningen af eksterne samarbejdspartner, og det er en 
væsentlig del af afdelingens arbejde. Der er eksterne samarbejdsrelationer der er nødvendige 
for både patienter og personale, derfor skal sygeplejersken kunne tage kontakt udadtil 
eksempelvis til hjemmeplejen, sundhedsplejen, sociale myndigheder, støtte kontaktpersoner 
m.fl.. De nyuddannede er skolet til at tage kontakter, og dog opleves sygeplejersker, der er 
meget ydmyge og ikke vægter det de kan som væsentligt, de mangler selvtillid. Den 
usikkerhed har de to afdelinger imødekommet via introduktionsprogrammet og 
mentorordninger. 

Nyuddannede sygeplejersker der har svært ved, at tage del i det interne samarbejde  har det 
også svært i eksterne samarbejdsrelationer. De tager ikke telefonen, føler ikke de kan klare 
dette og tør ikke tage kontakt udadtil. Mens andre ikke er bange for noget og ifølge 
informanterne kaster sig de sig ud i det med krum hals, en afdelingsleder siger 

                                                
87 Det fælles ansvar  - Regeringens handlingsprogram for de svageste grupper. Socialministeriet 2002 

Det fælles ansvar II – Regeringens 2.handlingsprogram for de svageste grupper. Socialministeriet 2006 
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”det må udvikles og læres gennem erfaring – hvordan man får fat i de folk man skal 
samarbejde med, da sygeplejersken skal sikre kontinuitet ved komplekse indlæggelser og 
udskrivelser” 

Det understreges desuden, at det må være et fælles anliggende mellem klinik og skole at 
styrke de studerendes selvstændighed – det må gøres mere tydelig i fremtidens 
uddannelsesplanlægning.  

Sammenfatning 

De nyuddannede sygeplejersker er kvalificeret til at indgå i og agere i interne faglige og 
tværfaglige samarbejdsflader. De er lyttende, åbne, reflekterende og har en særlig evne til at 
stikke ”fingeren i jorden”. Personlige kvaliteter, personlig udvikling og deres bevidsthed om, 
at de har et ansvar for at skabe faglighed i afdelingen, er væsentlige kompetencer i de 
samarbejdsflader, som den nyuddannede sygeplejerske agerer i. 

Det kan opleves, at de er usikre, mangler selvtillid og de har svært ved at tage del i det ansvar, 
der ligger i et internt og specielt eksternt samarbejde. Et ansvar der må læres gennem 
erfaringer. 

I højtskærmede psykiatriske afdelinger og somatiske afdelinger, hvor der er mulighed for at 
møde mennesker, der er socialt udsatte/sociale afvigere, ønskes/kræves der særlige 
kvalifikationer. 

 

Den nyuddannedes selvstændige ageren i praksis 
I den sidste del af sygeplejerskeuddannelsen er hovedvægten på klinisk undervisning med 
fokus på sygeplejerskens udførende, ledende, formidlende og udviklende opgaver. Den 
studerende skal i den sidste del af uddannelsen have mulighed for at agere indenfor disse fire 
områder. 

Den nyuddannedes ageren indenfor de institutionelle rammer 

Der er stor tilfredshed med de nyuddannede sygeplejerskers teoretiske kompetencer og 
praktiske færdigheder på et generalistniveau, deres lærings- og teoretiske kompetencer og 
kendskab til sygeplejefeltet, har ifølge informanterne  betydning for deres ageren i praksis – 
den praksis informanterne repræsenterer. De erfaringer de har med sig kan gennem refleksion 
og kreativitet i introduktions- og oplæringsperioden styrke den nyuddannede sygeplejerske i 
udviklingen mod en kompetent og/eller kyndig sygeplejerske .  I afdelingerne har de ikke de 
store forventninger til de nyuddannedes sygeplejersker viden om afdelingens speciale. For at 
kunne agere selvstændigt i praksis, skal de socialiseres ind i specialet – i det særlige speciale 
afdelingen har, det kræver ifølge informanterne, at de nyuddannede får ’rum’ til at være nye. 
Et krav der tilsyneladende ikke er uden forhindringer - en informant udtrykker det således 
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”det største problem er arbejdspresset – vi prøver, at være opmærksomme på dette og lade 
dem være nye, men vi har dage, hvor der er et stort pres, hvor det kan være svært. 

I afdelingen har man, for at imødekomme denne udfordring, ikke de nyuddannede med i 
normeringen de første 6 – 8 uger, ”men de varetager ledende, undervisende og plejende 
funktioner i forhold til for eksempel 3 brugere – med mentor i ryggen”. Denne investering har 
vist sig hensigtsmæssig, den har understøttet de nyuddannede i et meningsfuldt 
sygeplejearbejde og tilgodeset deres læringsstrategier – ”de nyuddannede er opsøgende, 
lyttende, dygtige, de kan handle og de kan reflekterer”. Der er  stor overensstemmelse mellem 
informanternes udtalelser om de nyuddannedes kompetencer til at være i den lærende rolle  

”de er gode til at tilegne sig kompetencer indenfor det mere bløde - de kan fornemme ting, 
indgå i en dialog – de er også gode fagligt, de har gode faglige kompetencer med, og dem gør 
de brug af. Der er gode til at forholde sig kritisk overfor kontaktsygeplejersken (mentoren)  - 
gode til at indgå i dialog” 

De nyuddannede sygeplejerskers forventninger til rollen som lønarbejder præges ifølge 
informanterne af en faglig stolthed, de er velkvalificerede, de har et højt teoretisk niveau og 
kan anvende praktiske færdigheder på et generalistniveau. Sygeplejefeltet de skal agere i nu 
og i fremtiden, er ifølge informanter bekymrende 

”De nyuddannede vil gerne give en god omsorg …, når de  så kommer ud, møder de noget 
andet i forhold til det de vil - personalet måles på alt hvad de gør. Det er målingerne vi 
vurderes på – vi er dygtig, men det siger ikke noget om omsorgen”. 

Informanten tilføjer 

”Vores afdeling har altid vægtet den grundlæggende sygepleje højt – det er der ikke tid til. 
Jeg tror, vi skal til at se på, hvad er det for et praksisfelt, vi har – kan vi uddannelsesmæssigt 
matche det behov, er det ikke noget sygeplejersker skal mere?” 

Informanten tvivler på, om praksisfeltet fremover kan tilbyde studerende noget fornuftigt, når 
de er i praktik. Hun er ikke tilfreds med det, hun ser og oplever. En ny form for specialisering 
eller arbejdsdeling mellem arbejdet i den direkte patientkontakt og arbejdet med styring af 
arbejdet med højere grad af formalisering og standardisering - informanterne beskriver 
overfor deres bekymringer og oplevelser i forhold de nye opgaver og det øgede tidsforbrug. 

De nyuddannede sygeplejerskers ageren i lønarbejderrollen 
To informanter fremhæver de nyuddannedes arbejdslivsnormer/-disciplin, ”jeg har en 
døgnåben butik, det er ikke at arbejde på de mest favorable tidspunkter – det hele skal hænge 
sammen”. 

Det kan vise sig på følgende måde: 
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”man melder sig syg, når de skal arbejde i weekenden – arbejdspladsen skal fungere – her 
har jeg oplevet et skred – de trækker sig, kan ikke tage mange aftenvagter” 

En tredje informant udtaler: 

”De studerende skal mærke weekenders, aftners og nattens arbejde - de skal vide, hvad der 
foregår udenfor dagvagts tider. Indgår det i studiet, kan det måske imødekomme de 
udfordringer, det er at få de nyuddannede til at forstå, at alle har en andel i at arbejdspladsen 
fungere, at tingene sker i døgnets 24 timer – hele tiden.” 

Informanterne kommer med forskellige antagelser og bud på, hvad de ser og hvorfor – her 
listet op i en tilfældig rækkefølge: 

 børneopdragelsen i dag – ”vi opdrager dem egoister” 

 måske er de blevet beskyttet i uddannelsen, de studerer ikke i døgndrift 
og i weekenderne 

 i studiet tages udgangspunkt i den enkelte studerende for ikke at tabe 
dem både på skolen og i klinikken 

 i studiet skal indlejres noget om ’en arbejdsplads’, at man er en del af 
arbejdet – en del af helheden og deres indsats har betydning 

 familiestrukturer, fritidsinteresser, børnepasning – der kan være mange 
ting 

 de studerende skal gøres ansvarlige – er noget obligatorisk, er der nogle 
regler, så skal de overholdes. Der er en laden stå til, denne laden stå til 
som studerende har, fortsætter i deres arbejdsliv 

Der er en modsætning mellem den uklare forståelse af, hvad et arbejde er og kravene, som 
informanterne giver udtryk for – og som let resulterer i afmagt og forvirring omkring, hvad 
man kan forvente, både af arbejdet, familie, samfund mv. 

Konsekvens af den ændrede arbejdsforståelse og familieforsørgelse, valgfrihed og 
traditionsopløsning samtidig med den øgede specialisering af sundhedssystemet, den øgede 
mangel på sygeplejersker er ifølge informanterne en udfordring for fremtidens 
uddannelsessystem og arbejdsmarkedet.  

Informanterne peger, på samarbejde hvor ”både skolen og klinik skal være mere konsekvente 
og støtte hinanden” -  der foreslås en reel opstramning, et samarbejde med henblik på at sikre 
sammenhængen mellem den teoretiske og kliniske undervisning. 
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Sammenfatning 

Der er stor tilfredshed med de nyuddannede sygeplejerskers teoretiske kompetencer og 
praktiske færdigheder på et generalistniveau, som i kombination med deres kompetencer til at 
være i den lærende rolle og deres læringsstrategier, er et godt grundlag til socialisering ind i 
de specialer, de har valgt. Sygeplejersker agerer i dag indenfor nogle institutionelle rammer, 
der er præget af begrænsninger i form af arbejdspres, øget effektivitet, økonomi og en ny form 
for specialisering med højere grad af standardisering – begrænsninger der på sigt kan få 
konsekvenser for uddannelsesmulighederne i praksis. 

De nyuddannede er velkvalificerede til professionen, de har en faglig stolthed, men når 
blikket rettes mod deres arbejdsdisciplin/-normer, ser billedet interessant ud. De har i løbet af 
uddannelsen ”ikke opdaget”, at der er tale om en arbejdsplads, der har åbent hele døgnet. De 
nyuddannede sygeplejersker er bærere af et arbejdsbegreb, der kan skabe modsætninger i 
forhold til arbejdspladsens/arbejdsgivernes krav til arbejdet. Informanterne peger på, at her er 
en udfordring for fremtidens uddannelsessystem og arbejdsmarked.  

 

Den nyuddannedes innovative rolle og opgave i institutionen 

Sygepleje som erhverv opfindes i 187688, i 1933 statsanerkendes sygeplejersken og i 1957 får 
sygeplejersken en formaliseret uddannelse. Sygeplejeerhvervets historie er en del af nutidens 
professionsuddannelse qua den ’står på skuldrene’ af fortiden. I bacheloruddannelsen er 
undervisningens vidensgrundlag karakteriseret ved professionsbasering, udviklingsbasering 
og forskningstilknytning. Interessant er den middelvurdering forsøgs-, udviklings- og 
forskningsarbejde fik i den kvantitative undersøgelse – i det følgende fremstilles fire 
informanters oplevelser. 

 

De nyuddannedes håndtering af egne primære opgaver, institutionens mål 
og udvikling 

Der er stor overensstemmelse mellem informanternes udtalelser om de nyuddannedes 
kvalifikationer og kompetencer. De nyuddannede sygeplejersker er udviklingsparate, 
nysgerrige, reflekterende og kan indgå i kvalitetsudvikling.  

I afdelingerne forbereder sygeplejerskerne sig aktuelt på, hvad sygeplejersken skal i fremtiden 
og den mulige betydning, det kan får for de kommende studerende, en af informanterne 
udtrykker det således  
                                                

88 Jørgensen, E.B. 2003 Sygeplejeerhverv i en historisk belysning. I: Weicher,I. og Laursen, P.F. (red.) 2003 
Person og profession. Billesø & Baltzer. s.138 
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”assistenterne er i udvikling og måske overtager de nogle af de funktioner, stuegang 
afskaffes, vi skal være kontaktpersoner… sygeplejerskerne skal lave vurderinger, 
sygeplejediagnoser, det har der være talt om i mange år, men hendes tid er blevet brugt til at 
være administrator, vi taler om, hvad det er vi (sygeplejersken) skal i fremtiden. De 
nyuddannede er gode til at stille spørgsmål……. Her går de ind i udviklingsrollen”. 

I et af sygeplejeprofessionens virksomhedsområder sker der p.t. store omlægninger, hvilket 
får en afsmittende effekt på afdelingernes institutionelle rammer. Her argumenterer 
informanten de nyuddannedes muligheder for egenudvikling og udvikling af afdelingens 
sygepleje 

”Vi skal sætte ind med dokumentation, afdelingens mål er uklare og flydende…det samme er 
det organisatoriske. Det vi har gjort i alt det kaos er at nedsætte kvalitetsgrupper, der sikre 
kvaliteten af sygeplejen i afdelingen … alle inddrages. Her vil de nye komme ind….de kan 
være gode at få ind, de har ideerne, de er tændte”.  

Nedsættelse af arbejdsgrupper med henblik på udvikling af sygeplejen og ansatte 
udviklingssygeplejersker i afdelingerne imødekommer samfundets krav om udvikling af 
professionel faglighed indenfor sygeplejefeltet. Der lægges vægt på, at de nyuddannede 
indgår i afdelingernes udviklingsprocesser. Informanterne siger om de nyuddannede de skal 
indgå i opsøgende arbejde, søge evidens, vandt til at søge denne viden, at være opsøgende, de 
tilegner sig viden markant anderledes end tidligere, de er spørgende, nysgerrig. Det hører alt 
sammen med til en holdning, der befordrer udvikling af sygeplejen og muligheden for at være 
på forkant med udviklingen. Den holdning er vigtig, da unge i dag forventer spændende, 
udfordrende og interessant arbejde med store muligheder for udvikling af deres personlighed 
og identitet.  

Det fremgår i alle interviewene at de nyuddannede sygeplejerskers personliged har en 
væsentlig betydning for hvor åbne de er for at indgå i udvikling-, forsøgsprojekter og 
kvalitetssikring. Det leder tanken hen på deres selvstændighed, ansvaret for sig selv og 
bevidstheden om de har et ansvar, refleksioner og kreativitet. De nyuddannede sygeplejersker 
støttes i at være kritisk reflekterende for at medvirke til udvikling af sygeplejen, hvilket 
tilgodeses ved introduktion, evalueringssamtaler og mentorordninger. 

Der kan spores bekymringer fra informanterne, de nyuddannede er klædt på til innovation, de 
vil gerne søge efter  forsknings- og udviklingsartikler, de gør hvad de magter, de bruger ikke 
de kompetencer de har fra studiet, for i praksis skal  dagligdagen hænge sammen. De udsagn 
drejer sig om kontekster i form af strukturændringer, imødekomme politiske krav om 
screeninger og flere standarder, der tager tiden fra plejen, og/eller det er ikke afdelingens 
kutyme at være videns søgende, og de nyuddannede identificerer sig med de sygeplejersker, 
de møder/bliver en del gruppen – de tilpasser sig. 
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De nyuddannedes dokumentationskompetencer vurderes som rigtig god, de kan identificere 
sygeplejefaglige problemstillinger, prioritere, systematisk vurdere, anvende relevante 
metoder, dokumentere og komme med forslag til kvalitetsforbedring. De nyuddannede har en 
position i afdelingens kultur, de har og de tager mulighederne for at udvikle en professionel 
faglighed indenfor feltet.  

Sammenfatning 

Deres dokumentationskompetencer er rigtig gode, de er udviklingsparate, nysgerrige, 
reflekterende og indgår i kvalitetsudvikling - i udvikling af sygeplejefeltet og afdelingernes 
aktuelle udviklingsprocesser. De søger ny viden på en markant anderledes måde end tidligere, 
de er spørgende og nysgerrige, hvilket tilgodeser de unges forventninger om spænding, 
udfordringer og muligheder for udvikling af deres personlighed og faglige identitet – de gør, 
hvad de magter. Deres personlighed har en væsentlig betydning for, hvor åbne de er for at 
indgå i udviklingsarbejde - men ikke alle steder får de mulighed for, at anvende de innovative 
kompetencer de har tilegnet sig i studiet, fordi det ikke er almindeligt i afdelingen at være 
videnssøgende.  

I forbindelse med professionalisering og forandret status forbereder sygeplejerskerne sig til 
fremtiden, og her er de nyuddannede sygeplejersker ”klædt på” til at indgå i udvikling af 
sygeplejen, og skabe fornyelse. De kan identificere sygeplejefaglige problemstillinger, 
prioritere, vurdere, anvende relevante metoder og dokumentere. 

 

Signifikante fællestræk fra interviews i 
sygeplejeprofessionen. 
De nyuddannede sygeplejersker er gode til at agere kommunikativt, hvilket kan iagttages i de 
sociale interaktioner, de indgår i og afslutter sammen med patienter – samt i deres ageren i 
professionelle sammenhænge.  

Der er ikke store faglige forventninger til de faglige specialer som de enkelte informanter 
repræsenterede. På denne baggrund forventer informanterne ikke en ageren i forhold til 
komplekse sygeplejefaglige problemstillinger/situationer. Overgangen fra studerende til 
nyuddannet anses som, at blive specialets sygeplejerske. Der er i afdelingerne introduktion, 
mentorordninger, udviklingssamtaler mv., der har til hensigt at uddanne sygeplejersken til 
afdelingens speciale. De nye er dygtige, nysgerrige og spørgende, og det hjælper dem på vej. 
Deres personlighed har en væsentlig betydning for udvikling af den nyuddannede 
sygeplejerskes fagidentitet og professionalitet. 

På afdelinger ansætter man gerne ”egne studerende”, idet de fra deres studietid har kendskab 
til speciale. De har et vist overblik og de ved, hvor kompleks sygeplejen i afdelingen er. Hvis 
nyuddannede oplever kompleksiteten højere end forventet/ingen kendskab har til specialet, 
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sker det de forlader afdelingen. De følger egne interesser og/eller måske er specialet ikke så 
interessant for den nyuddannede sygeplejerske. Valget den nyuddannede sygeplejerske træffer 
er afhængig af dennes personlighed – en personlighed, der viser sig i deres evne til at gebærde 
sig i den professionelle rolle. 

Konflikthåndtering i forhold til patienter spænder fra det uundgåelige, give rum og plads for 
uenigheder, til ingen konflikter, afhængigt af afdelingernes specialer. Det er personbestemt, 
hvordan de nyuddannede indgår i konflikter. Her er supervision/coaching mulige redskaber 
for sygeplejerskens faglige-personlige udvikling. Uanset om specialet er serviceminded eller 
er et speciale for kronisk syge, kan det for nogle sygeplejersker være svært at vide, hvor 
grænsen går i interaktionen mellem sygeplejerske og patient.  

I kollegasamarbejdet er de nyuddannede mere modige end ”de gamle”, de er lyttende, 
reflekterende og spørgende. Enkelte er til gengæld konfliktfølsomme og lader oplevelserne gå 
ind, hvilket kræver samtaler og støtte i introduktions-/oplæringsperioden, hvor de 
nyuddannedes forventninger, fokus på professionens udfordringer og krav er væsentlige 
faktorer, hvis de skal håndtere arbejdspresset i en travl hverdag. 

De nyuddannede sygeplejersker er kvalificeret til at indgå i og agere i interne faglige og 
tværfaglige samarbejdsflader. De er lyttende, åbne, reflekterende og har en særlig evne til at 
stikke ”fingeren i jorden”. Personlige kvaliteter, personlig udvikling og deres bevidsthed om, 
at de har et ansvar for at skabe faglighed i afdelingen, er væsentlige kompetencer i de 
samarbejdsflader, som den nyuddannede sygeplejerske agerer i. 

Det kan opleves, at de er usikre, mangler selvtillid og de har svært ved at tage del i det ansvar, 
der ligger i et internt og specielt eksternt samarbejde. Et ansvar der må læres gennem 
erfaringer. 

I højtskærmede psykiatriske afdelinger og somatiske afdelinger, hvor der er mulighed for at 
møde mennesker, der er socialt udsatte/sociale afvigere, ønskes/kræves der særlige 
kvalifikationer. 

Der er stor tilfredshed med de nyuddannede sygeplejerskers teoretiske kompetencer og 
praktiske færdigheder på et generalistniveau, som i kombination med deres kompetencer til at 
være i den lærende rolle og deres læringsstrategier, er et godt grundlag til socialisering ind i 
de specialer, de har valgt. Sygeplejersker agerer i dag indenfor nogle institutionelle rammer, 
der er præget af begrænsninger i form af arbejdspres, øget effektivitet, økonomi og en ny form 
for specialisering med højere grad af standardisering – begrænsninger der på sigt kan få 
konsekvenser for uddannelsesmulighederne i praksis. 

De nyuddannede er velkvalificerede til professionen, de har en faglig stolthed, men når 
blikket rettes mod deres arbejdsdisciplin/-normer, ser billedet interessant ud. De har i løbet af 
uddannelsen ”ikke opdaget”, at der er tale om en arbejdsplads, der har åbent hele døgnet. De 
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nyuddannede sygeplejersker er bærere af et arbejdsbegreb, der kan skabe modsætninger i 
forhold til arbejdspladsens/arbejdsgivernes krav til arbejdet. Informanterne peger på, at her er 
en udfordring for fremtidens uddannelsessystem og arbejdsmarked.  

Deres dokumentationskompetencer er rigtig gode, de er udviklingsparate, nysgerrige, 
reflekterende og indgår i kvalitetsudvikling - i udvikling af sygeplejefeltet og afdelingernes 
aktuelle udviklingsprocesser. De søger ny viden på en markant anderledes måde end tidligere, 
de er spørgende og nysgerrige, hvilket tilgodeser de unges forventninger om spænding, 
udfordringer og muligheder for udvikling af deres personlighed og faglige identitet – de gør, 
hvad de magter. Deres personlighed har en væsentlig betydning for, hvor åbne de er for at 
indgå i udviklingsarbejde - men ikke alle steder får de mulighed for, at anvende de innovative 
kompetencer de har tilegnet sig i studiet, fordi det ikke er almindeligt i afdelingen at være 
videnssøgende.  

I forbindelse med professionalisering og forandret status forbereder sygeplejerskerne sig til 
fremtiden, og her er de nyuddannede sygeplejersker ”klædt på” til at indgå i udvikling af 
sygeplejen, og skabe fornyelse. De kan identificere sygeplejefaglige problemstillinger, 
prioritere, vurdere, anvende relevante metoder og dokumentere. 

 

Teoretisk analyse af sygeplejeprofessionen 

De nyuddannede sygeplejersker er kompetente til interaktion med patienterne, de er ikke 
bange for at bruge sig selv fagligt-personligt. De bruger den nøgle, der kan åbne døren til 
etablering af en relation til patienten89. Argumentet for dette er, at informanterne kan iagttage  
de sociale interaktioner de nyuddannede tilbyder, imødekommer, indgår i og afslutter. 
Interaktion kan kædes sammen med respekt for det enkelte menneske, hvor ansvarlighed, 
tillid og etik hænger sammen med, at sygepleje foregår i mellemmenneskelige relationer. 
Interaktion i relationen mellem patient og sygeplejerske er ladet med værdier og magt, hvor 
det ifølge Jacob Birkler 

”er helt afgørende, at sundhedspersonalet ikke påtvinger patienten den horisont, som de selv 
ser verden ud fra, men derimod lader patientens egen horisont være det middel, der skaber 
gensidig horisontsammensmeltning” 90. 

                                                

89 Nielsen, M. og Rom, G. (red.) 2006 Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner. Viborg. 
Munksgaard. Kap.2. 

90 Nielsen, M. og Rom, G. (red.) 2006 Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner. Viborg. 
Munksgaard. S. 26 
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Det er nødvendigt at lytte og fortolke patientens udsagn og stille sin faglige viden til rådighed 
for patienten med henblik på horisontsammensmeltning. Der er tale om personlige og sociale 
kompetencer i form af mod, nysgerrighed, samarbejde, spørgen, tør se og prøve nye 
muligheder. Det stiller krav om faglig indsigt i et komplekst sundhedssystem, men også 
personlige egenskaber har betydning for udvikling af den nyuddannede sygeplejerskes 
fagidentitet og professionalitet. En professionel socialisering der indbefatter, at de 
nyuddannede socialiseres til den kultur, som sygeplejeprofessionen er en del af91. Det 
indebærer at udvikle holdninger, adfærd og værdier, som har betydning for sygeplejen, og 
som kan iagttages i studier af kommunikation og virkningen heraf. 

Personlige egenskaber argumenteres af informanterne, som værende altafgørende for den 
nyuddannedes ageren i en professionel rolle og for læreprocessen fra avanceret nybegynder92, 
hvor de nyuddannedes erfaringer anskues ud fra et generalistniveau med kendskab til feltet 
mod et kompetent niveau, en læreproces der ifølge Dreyfus og Dreyfus93 og Patricia Benner94 
tager 2 – 3 år.  Sygeplejersken arbejder her ud fra et perspektiv, hvor hendes/hans overvejelser 
bygger på bevidste, abstrakte og analytiske overvejelser i løsningen af sygeplejefaglige 
problemstillinger. Informanterne fortæller, at det tager ca. 2 år at udvikle en specialfaglig 
professionalitet, og hvor bevidstheden om fagidentitet og handlekompetence kan i talesættes. 
Dreyfus’erne vil her argumentere, at sygeplejerskerne har bevæget sig til en højere 
erkendelsesform. P.Benner ser kompetenceniveauerne som relevante i relation til udvikling af 
professionalisme, idet de rummer sygeplejerskens udvikling af viden og færdighed. Hanne 
Helleshøj beskriver professionalitet som sygeplejerskens evne til at udøve sygepleje, det vil 
sige hendes/hans faglige kyndighed og hendes/hans formidling af faglighed gennem sin 
person. Erfaringerne med professionen inkorporeres og virker dermed orienterende for 
sygeplejerskens opfattelse og viden om de reelle handlemuligheder, der findes i en situation. 
Forudsætningen for professionalitet er, at sygeplejersken reflekterer før, under og efter 
handling95. Professionen former ifølge P. Bourdieu de nyuddannedes habitus, så de disponeres 
til at vedkende sig det værdigrundlag, som professionens kulturelle kapital hviler på. Her 
fortsætter afdelingerne uddannelsessystemets påvirkning af de nyuddannedes habitus. 

                                                

91 Weicher,I. og Laursen,P.F. (red.) 2003 Person og Profession – en udfordring for socialrådgivere, 
sygeplejersker, lærere og pædagoger. Værløse. Billesø & Baltzer. 1.del: Profession og samfund. 

92 Dreyfus’erne og Benner, Patricia 

93 Dreyfus,H og S. 1991 Intuitiv ekspertise. Den bristede drøm om tænkende maskiner. Nysyn, Munksgaard. 
94 Benner,Patricia 1997 Fra novice til ekspert. Mesterlighed og styrke i klinisk sygeplejepraksis. Viborg. 
Munksgaard. 

95 Helleshøj, H.:Er sygepleje en videnskab, et fag, en profession – refleksionsniveauer i sygepleje. I: Weicher, I 
og Laursen, P.F. (red) 2003 Person og profession.Værløse. Billesø & Baltzer 
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Informanterne argumenterer, at flere nyuddannede er modige og tør gå nye ukendte veje – de 
giver ”de gamle” baghjul, en tænkning der indenfor kognitionspsykologien kan argumenters 
med intuition. Ifølge Kirsten Grønbæk Hansen96 viser Dreyfus’erne, at intuition er et resultat 
af en læreproces, men de kan ikke med deres intuitions begreb forklare, hvorfor nogle 
eksperter ikke kan være kvalitativt nyskabende. 

Måske er det sådan, at en del nyuddannede sygeplejersker anvender intuitive indsigter i 
udvikling af deres professionelle rolle, når de som nyuddannet sygeplejerske indgår i en ny 
læreproces. 

Måske er det sådan, at de nyuddannede påvirker de ”gamles” rutiner, når ”de gamle” bliver 
tvunget til at fortælle, hvorfor de gør, som de gør, det Dreyfus’erne omtaler som intuitiv 
virtuositet. Den ’gamle sygeplejerske’ arbejder ud fra sine erfaringer med, hvad der tidligere 
har vist sig effektivt – måske gør rutinen hende dårligere til at tænke kreativt. Den kreative 
kraft, der er i intuitionen, anvender hun ikke – den intuition, der findes som en art med-
fornemmelse på alle niveauer 

”Den intuitive tænkning er ikke forbeholdt eksperten. Den er en art med-erkendelse, der sker 
samtidig med den bevidste faglige erfaring”97. 

De nyuddannede kommer i følge P. Bourdieu ud i et felt, som allerede er struktureret og besat 
af agenter, der har positioneret sig. De nyuddannede kommer ind i en kultur, med muligheder 
og begrænsninger. I nogle sammenhænge ”vælger” enkelte nyuddannede begrænsninger 

”når de nyuddannede kommer ud, så ser man efter, hvad der forventes af en – man 
identificerer sig som nyuddannet med de sygeplejersker man møder, når man kommer ud. De 
nyuddannede gør som den grå masse”. 

Her internaliserer de nyuddannede ureflekteret normer og værdier, der i visse forhold er taget 
for givne og selvfølgelige. Ifølge P. Bourdieu98 kan det opfattes som symbolsk magt, når de 
nyuddannede ureflekteret overtager eksisterende tankemåder. Agenterne bliver vant til dem, 
de holder op med at tænke på dem – de ”sætter sig bag om ryggen på agenterne”. Det er 
vigtigt, at se på den magt som foregår i rutinerne i praksis. Dette kræver en kritisk evne, hvor 
man distancerer sig fra egen virksomhed i dagligdagen og anskuer den med nye og 

                                                

96 Grønbæk Kirsten Hansen 1988 Intuitionens rationalitet og indlevelsens objektiv I: Paradigma: et tidsskrift om 
videnskab og virkeligheder Åbyhøj, 1986 – 1990. S.20-31 

97 Grønbæk Kirsten Hansen 1988 Intuitionens rationalitet og indlevelsens objektiv I: Paradigma: et tidsskrift om 
videnskab og virkeligheder Åbyhøj, 1986 – 1990. S.28 

98 Callewaert,S. 1994 Kultur, pædagogik og videnskab – Om Pierre Bourdieus habitusbegreb og praktikteori. 
Viborg. Akademisk Forlag. Kap. 8 
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”udenforstående” øjne. I interviewene fremgår det, dog at langt de fleste nyuddannede formår 
at rykke ved de institutionelle magtfaktorer99/den symbolske magt, hvilket udtrykkes i 
følgende citat 

”de nyuddannede bærer ikke rundt på en arv fra afdelinger – det plejer vi, det har vi prøvet. 
De tør sige højt, kan vi ikke gøre det på en anden måde. De nyuddannede er gode til at holde 
fast, når de gamle taler om deres rutiner” 

Når man som nyuddannet møder arbejdet som sygeplejerske, er der mange udfordringer både 
på det faglige og det personlige plan. Det kan ifølge interviewene være svært for nogle 
nyuddannede, at håndtere dagligdagen og kravene i sygeplejeprofessionen. Når afdelingerne 
ansætter sygeplejersker, de har haft i studiet, så er det fordi, de har kendskab til feltet, 
specialet og de institutionelle rammer – de har nogle erfaringer, der sikre, at vigtige 
patientbehov ikke tilsidesættes. Arbejdet i dag er præget af et hurtigt arbejdstempo med 
mange forandringer, hvor nutidens patienter og pårørende er blevet mere kritiske og stiller 
højere krav til ansatte. Mødet med ”det ukendte” og det komplekse i sygeplejefeltet kan gøre, 
at nogle nyuddannede sygeplejersker tvivler på sig selv eller oplever sig utilstrækkelige. Der 
kan være tale om mulige rolleproblemer, der ifølge Barbroe Lennéer-Axelson og Ingela 
Thylefors100er afhængig af det enkelte menneskes personlighed. Dette er en væsentlig 
udfordring, som indebærer en risiko for stress og udbrændthed, og hvor sygeplejersker 
forlader faget i deres første arbejdsår101. En nyuddannet sygeplejerske med positiv selvfølelse 
og selvtillid har lettere ved, at sætte grænser til forskellige sider – overfor klienter, overfor 
kolleger, overordnede, arbejdsliv og privatliv. 

Sygeplejersken skal indgå i samarbejde med patienter, pårørende, kolleger og andre 
faggrupper uafhængig af etnisk, kulturel, religiøs og sproglig baggrund102. I undersøgelsen 
adskiller psykiatrien sig fra de somatiske afdelinger, da konflikter er uundgåelige og man 
”berører” og bliver ”berørt” af patienterne på en anden måde end man gør i en somatisk 
afdeling. I afdelingen skal sygeplejersken være i interaktion med patienter, der er højtråbende 
eller udadreagerende, og her kan det være en stor udfordring og svært at være til stede og 
håndtere sådanne situationer. De nyuddannede er her novicer, da de i deres studie ikke indgår 
i grænsesætning og konflikthåndtering i relation til de dårligste patienter. 

                                                

99 Christensen,S. & Jensen,P.-E. Daugaard 2001 Kontrol i det stille – om mangt og deltagelse. København. 
Samfundslitteratur 

100 Lennéer-Axelson,B. & Thylefors,I. 2001 Arbejdsgruppens psykologi. København : Hans Reitzels Forlag 

101 Sygeplejersken nr.12 – 14.juni 2008. 108 Årgang. København K. 

102 Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen, BEK nr. 232 af 30/03/2001. Bekendtgørelse om uddannelsen 
til professionsbachelor i sygepleje nr 29 af 24/01/08.  
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Konflikthåndteringskursus samt læring gennem erfaringer socialiserer ifølge informanterne de 
nyuddannede ind i specialet. 

I relation til kolleger er et mere nuanceret billede idet enkelte nyuddannede er konflikt 
følsomme. Vores undersøgelse tyder på, at det at udøve sygepleje, hvor der er tale om 
komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, konflikter og strategier/mønstrer i mødet, 
herunder at være bevidst om, at alle menneskelige relationer er magtrelationer, at magten skal 
udøves til gode for patienten103. Ifølge Etiske Retningslinjer ”skal sygeplejersken i sit 
samarbejde med alle faggrupper vise respekt. I tilfælde af interessekonflikter skal hensynet til 
patientens tarv varetages” 

Vi lever i et samfund, der blandt andet sætter fokus på selvrefleksion, at man forholder sig i et 
metaperspektiv til sin egen professionalitet for at udvikle sine kompetencer. Ses på 
sygeplejerskens arbejdsplads kan faglig vejledning i form af supervision104, hvor formålet er 
at forholde sig reflekterende eller coaching105, som er en mere løsningsorienteret samtale, 
antagelig have sin berettigelse i håndtering af møder med brugerne/patienterne og 
kompleksiteten i sygeplejen. Dette forslag kan give den nyuddannede og den studerende et 
metaperspektiv på egen praksis, og lære en ny og anderledes måde at tale om og forstå praksis 
på. Det kan være en udfordring, som kan gøre en forskel, hvor denne læring integreres, fordi 
den gives en passende opmærksomhed.  

På Århus Sygehus har det i en del år været naturligt at tænke faglig vejledning ind som en del 
af strukturerede læringsforløb for nyuddannede sygeplejersker. På Århus Sygehus defineres 
faglig vejledning som 

”En pædagogisk og relationel proces med opdagelse, læring, vækst og udvikling som mål, og 
hvor den lærende er i fokus. Den overvejende metode er dialog. Faglig vejledning kan 
betragtes som et refleksionsrum, hvor de nyuddannede sygeplejersker perspektiverer deres 
nye rolle og ansvar i konkrete oplevelser fra praksis i grupper af ligestillede”106 

I faglig vejledning er refleksion, perspektivering og anerkendelse nøgleord. Refleksioner og 
perspektivering tilbyder et nyt syn på sagen, på handlingerne og en selv. Faglig vejledning 
udgør et tilbud, som matcher moderne tanker om læring, og som med fordel kan integreres i 

                                                

103 De Sygeplejeetiske Retningslinier. Sygeplejeetisk Råd. DSR 2004 
104 Juutilainen,A. (red.) 2008 Supervision i sundhedsprofessioner. Hans Reitzels Forlag. København 

105 Stelter,R. 2002 Coaching læring og udvikling.  Psykologisk Forlag. København 

106 Jensby, H.B. Faglig vejledning i et pædagogisk perspektiv. Når kompetenceudvikling og opbygning af faglig 
identitet går hån i hånd. Uddannelsesnyt nr. 1, 19.årg. 2008. Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker. 
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strukturerede læringsforløb, så kompetenceudvikling og opbygning af faglig identitet går 
hånd i hånd, skriver Helle Bang Jensby i sin artikel. 

Samarbejde og handlekompetence 

Informanterne fortæller også at den nyuddannede skal skabe gode udviklende 
samarbejdsmiljøer, være tovholdere i tværsektoriel samarbejde. Da sygeplejen forgår i 
samarbejdsrelationer både med patienter, pårørende, kolleger og andre fagpersoner i både 
primær og sekundær sundhedstjeneste, er kompetence til samarbejde væsentligt. Tværfagligt 
samarbejde er uhyre vigtigt, idet det ikke kun er én faggruppe, der alene kan varetage de 
sundhedsfaglige opgaver. Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje har til formål  

”at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som 
sygeplejerske og til at indgå i et tværfagligt samarbejde”107 – i den nye bekendtgørelse er 
tilføjet et fagligt til det tværfaglige. 

”Den studerende skal kvalificere sig til at: udføre, formidle og lede sygepleje, der er såvel 
sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, som behandlende, rehabiliterende 
og lindrende karakter”108 

Informanterne vurderer også her de nyuddannedes personlighed som afgørende i forhold til 
gode samarbejdsevner, hvilket er i overensstemmelse med prioriteringen i bekendtgørelsen. 
Når der alligevel kan spores usikkerhed, tilbageholdenhed og manglende ansvarlighed, kan de 
være påvirket af opstartsproblemer og praksischok. De kan være begrænset af kompleksitet i 
en aktuel situation eller deres ledelses- og handlekompetencer er regelbundet. De 
nyuddannedes kompetencer er karakteriseret ved en grundig teoretisk fundering og 
regelbasering. Når de starter i den første ansættelse, er deres kliniske færdigheder præget af 
stor usikkerhed. De mangler ifølge informanterne konkrete kompetencer og redskaber til at få 
hverdagen i afdelingen til at fungere. Det er ikke underligt eller overraskende set i relation til 
de krav, der stilles fra arbejdsmarkedets side, den øgede specialisering, samfundets udvikling 
mm. 

De forventninger informanterne stiller til de nyuddannede sygeplejersker, er måske ifølge P. 
Benner for høje. da sygeplejersken ikke har erfaringer nok til at opfatte i helheder og dermed 
afgøre hvilke af situationens aspekter, der er mest afgørende. 

Den nye uddannelsesbekendtgørelse109 har udvidet samarbejdets betydning, og kan antagelig 
imødekomme informanternes ønske om øget fokus på handlekompetence, en informant siger: 

                                                
107 Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen, BEK nr. 232 af 30/03/2001 kap.1 §1 
108 Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen, BEK nr. 232 af 30/03/2001 kap.1 §1 stk. 2 
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”Med fokus på handlekompetence lægges mere op til at gøre brug af hinanden, og på den 
nåde kan den studerendes overblik og ansvarlighed styrkes”. 

Vores undersøgelse viser også, at praktikken har intensiveret mentorordningen. Der satses på 
efteruddannelse i form af vejlederuddannelse, supervision og/eller coaching. Man bør 
skabe/udvikle samarbejdet mellem klinik og teori med henblik på, at udvikle de studerendes 
ledelses- og handlekompetencer. Udfordre de studerende og være præcis i forhold til 
udmeldinger, forventninger og krav. Den kliniske undervisning skal ifølge Bekendtgørelsen 
om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje kap.3 §8 

”tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt 
udøvende i forbindelse med træning af grundlæggende færdigheder, således at generelle 
faglige kompetencer beherskes, og evnen til samt ansvarlighed for at vurdere og træffe 
kvalificerede valg opøves” 

Her er formuleret forventninger til den nyuddannede sygeplejerske i form af kendskab til 
feltet og viden om den grundlæggende sygepleje svarende til avanceret nybegynder.. 

Teori/praksis – et uopslideligt tema i uddannelsessystemet 

En udfordring til uddannelsesinstitutionen og klinisk praksis er at tydeliggøre forholdet 
mellem praksis og teori. Teori – praksis relationen er et tema, der nærmest fremstår som et 
uopslideligt tema i uddannelsessystemet110. Temaet aktualiseres på forskellige måder, men 
iagttages ofte ud fra sammenhæng – eller mangel på samme. God sammenhæng antydes, at 
der opleves en ’passende’ afstand, mens manglende sammenhæng antyder, at der iagttages 
større afstand mellem to systemer end der ’burde’ være. Forholdet mellem 
sygeplejerskeuddannelsernes skoleundervisning og den praktiske del, den kliniske 
undervisning er et tema, der ifølge Hanne Helleshøj111 kan beskrives som et teori/praksis 
forhold. Informanterne ønsker diskussion af på hvilken måde teori/praksis skal og kan bidrage 
til uddannelsens samlede kompetenceprofil. At forventninger til hinanden justeres eller 
ændres i et fælles samarbejde.  

                                                                                                                                                   

109 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje nr. 29 af 24/01/08.  
110 Keiding,T.B. 2008 Teori-praksis i sygeplejerskeuddannelsen – studieordningen som reference for skole- og 
klinisk undervisning. Uddannelsesnyt – Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker. Nr.2. 19.årgang.maj 
2008 

111 Helleshøj,H. 2007. Forholdet mellem teoretisk undervisning og praktik i sygeplejerskeuddannelsen. Ph.d.-
afhandling. Institut for Pædagogisk Sociologi. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet 
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Med BEK nr.232112 som referencepunkt bliver det tydeligt, at skoleundervisning og klinisk 
undervisning udfolder sig under forskellige vilkår. 

I kap. 2, § 4 står 

”Uddannelsen tilrettelægges i forhold til hovedområderne inden for sygeplejens 
virksomhedsfelt, så der etableres en vekselvirkning og kombination mellem teori og klinisk 
undervisning. Teoretisk og klinisk undervisning i fagområderne skal til stadighed sikre et 
samspil mellem værdier og kundskaber i uddannelsen og professionen og således, at 
udviklingen inden for professionen er indeholdt i uddannelsens vidensgrundlag” 

Skoleundervisning og klinisk undervisning kan beskrives som to kontekster for undervisning. 
De refererer til samme uddannelse, men præmisserne for hvordan de kan udfolde sig, er 
forskelligt. 

Pierre Bourdieu har gjort sig til talsmand for, at teori og praksis fungerer efter forskellige 
logikker og tanker om, at videnskabelig teoretisk viden kan overføres på praksis, er yderst 
problematisk. Teori handler ifølge Staf Callewaert113 om at forstå og forklare, praksis handler 
om at forandre. Aristoteles skelner mellem et teoretisk og et praktisk kundskabsområde, det 
vil sige, at det praktiske og det teoretiske felt er kvalitativt forskellige, og ikke alt kan læres 
inden for et skolastisk system, 

”da store dele af det praktiske kundskabsområde læres bedst ved erfaringer med den konkrete 
virkelighed; man lærer ved at gør det, man skal lære”114 

”Den dekontekstuelle, generelle og principielle ’skolekundskab’ er i sig selv hverken 
handlingsinitierende eller handlingsanvisende….. det ofte oplevede ”praksischok” skyldes 
netop at selv om man kender principperne og reglerne, så har man ingen øvelse med at 
forbinde dem med den konkrete situation”(ibid). 

”Skoleundervisningen har svært ved at etablere gode handlingsspor fordi oplæring her er 
dekontekstuel og ofte opstykker i mindre dele. Hermed bliver oplæring struktureret efter et 
andet rationale end det praktiske livs aktiviteter i helheder”(ibid).  

Interaktionen i skolen har som regel til hensigt, at bidrage til de studerendes læring. Den 
udfolder sig som undervisning og orienterer sig mod uddannelsessystemets kode. Ifølge P. 

                                                
112 Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen nr. 232 af 30/03/2001 

113 Saugstad, Tone Teori og praksis i et aristotelisk perspektiv. I: Petersen, K.A. (red.) 2001 Praktikker i erhverv 
og uddannelse. Viborg. Akademisk Forlag. 

114 Saugstad, Tone Teori og praksis i et aristotelisk perspektiv. I: Petersen, K.A. (red.) 2001 Praktikker i erhverv 
og uddannelse. Viborg. Akademisk Forlag. 
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Bourdieu115 den kode, som i skolen styrer udformningen af sprog, gestus, sædvaner, 
prøveformer, holdninger og underforstået ordensregler. Deltagerne indtager de for 
uddannelsessystemet helt grundlæggende roller som enten underviser eller studerende. 

I den kliniske undervisning forholder det sig anderledes. Også her er der, som betegnelsen 
angiver tale om undervisning. Det særlige er, at denne undervisning foregår på institutioner, 
som tilhører et andet system, nemlig sundhedssystemets. 

Målet med den kliniske undervisning er 

”at skabe sammen hæng mellem teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre 
professionsbasering og praksisnærhed. Den kliniske undervisning tilrettelægges med 
progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende i forbindelse 
med træning af grundlæggende kompetencer, således at generelle faglige færdigheder 
beherskes, og at evnen til samt ansvarlighed for at vurdere og træffe kvalificerede valg 
opøves”. 116 

”Den kliniske undervisning fokuserer på menneskets oplevelser, vilkår og handlinger i 
relation til sundhed og sygdom, på sygeplejebehov, sygeplejeydelser og resultater, på 
interaktion mellem patient og sygeplejerske, den studerendes egen faglige og personlige 
udvikling samt på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde”.117 

Interaktion i dette system indeholder både undervisning af den studerende og interaktion 
mellem patient og studerende. Den studerende er ikke blot i en lærende rolle, men er også i en 
vejledende rolle over for patienter. Den kliniske vejleder/sygeplejerske er ikke blot 
underviser, men er også sygeplejerske og som sådan professionelt ansvarlig for patienten. 

Det er tydeligt, at skoleundervisning og klinisk undervisning udfolder sig under forskellige 
vilkår. Tone Saugstad118 foreslår at anvende begreberne tilskuerkundskab og 
deltagerkundskab i stedet for teori og praksis. Deltagerkundskab er den kundskab, som skal til 
for at kunne agere i det praktiske felt – dette er indøvethed i forhold til den praktik, man 
udfører, og i at tolke den konkrete og særlige situation med hensyn til hvilke generelle 
kundskaber, som skal sættes i spil for at løse den specifikke opgave. En dygtig praktikker er 
ifølge Dreyfus’erne den kyndige eller eksperten. 

                                                

115 Bourdieu,P. og Passeron, J.C. 1977 Sproglig autoritet og pædagogisk autoritet. I: Berner, Callewaert,S. og 
Silverbrandt, H. K. Skole, ideologi og samfund. Mungsgaard.  

116 Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen nr. 232 af 30/03/2001, kap. 2, § 11 

117 Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen nr. 232 af 30/03/2001, kap. 2, §11, stk. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

118 Saugstad, Tone Teori og praksis i et aristotelisk perspektiv. I: Petersen, K.A. (red.) 2001 Praktikker i erhverv 
og uddannelse. Viborg. Akademisk Forlag. 
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Tilskuerkundskab er 

”den kundskab som afdækker og forklare både på individ – og samfundsplan, hvorfor praksis 
er som den er”.119 Det er den kundskab, som handler om at forstå det praktiske felt.”Dette er 
en generel kundskab som i sig selv ikke initierer til handling, men som er nødvendig for at 
angive handlingernes retning, de vilkår der handles i, samt for at forklare hvorfor der 
handles, som der gør”120 

Hvis de to systemer kunne og skulle nærme sig hinanden og dermed opleve en ”passende” 
sammenhæng, synes det relevant at omdefinere teori/praksis diskussionen, hvor to 
undervisningstyper måler hinanden med referencer til deres egne opfattelser af hinanden til 
diskussion af, på hvilken måde begge parter kan bidrage til uddannelsens samlede 
kompetenceprofil. 

Informanterne ønsker og forventer et fælles samarbejde mellem skole og klinik. Der er nemlig 
stor tilfredshed med de nyuddannede sygeplejerskers kompetencer og praktiske færdigheder 
på et generalistniveau – deres kompetencer til at være i den lærende rolle og deres 
læringsstrategier, er et godt grundlag til socialisering ind i afdelingernes specialer. De 
nyuddannede er velkvalificerede til professionen, de har en faglig stolthed. 

Citat fra informant:  

”De er fagligt dygtige, styr på teori – opsøger ny viden, finder de rigtige at spørge. Nogle er 
rigtig gode til at planlægge og har overskud. Har de været her, kan de mere… de tekniske 
ting, her er det sådan, at kan de ikke, så skal de selv have antennerne ude, have viljen, ønsket, 
være fremme i skoene – det der er vigtigt, det der er rigtigt vigtigt er, at de kan den 
grundlæggende sygepleje, immobilitetens fare, de hygiejniske principper så har de et skelet at 
bygge på. Det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, at de kommer på nogle afdelinger, hvor de kan 
lære den grundlæggende sygepleje…… Mulighederne i praksis for at lære de studerende de 
basale ting – så kan jeg være i tvivl om, om der er tid nok – om sygeplejerskerne kan det – om 
ressourcerne er der – er der personale nok, og hvad er mulighederne – er tiden der?” 

I BEK nr. 29121 kan man i bilag 1 læse, at læringsudbytte for professionsbachelor i sygepleje 
omfatter den viden, de færdigheder og de kompetencer, som en professionsbachelor i 

                                                

119 Saugstad, Tone Teori og praksis i et aristotelisk perspektiv. I: Petersen, K.A. (red.) 2001 Praktikker i erhverv 
og uddannelse. Viborg. Akademisk Forlag.s.189 

120 Saugstad, Tone Teori og praksis i et aristotelisk perspektiv. I: Petersen, K.A. (red.) 2001 Praktikker i erhverv 
og uddannelse. Viborg. Akademisk Forlag.s.189 

121 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje nr. 29 af 24/01/08.  
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sygepleje har opnået i uddannelsen. I bilag 2 – studieordning for uddannelse til 
professionsbachelor i sygepleje fremgår det i formålet 

”Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er at kvalificere den 
studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske, 
herunder til at indgå i et tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med 
den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for 
sygepleje, kvalificere den studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber”. 

I punkt 6. Samarbejde mellem uddannelsesinstitution og kliniske undervisningssteder står 

”Uddannelsesinstitutionen og de kliniske undervisningssteder samarbejder om rammer for 
den studerendes læring og sammenhæng mellem teoretisk og klinisk uddannelse i 
overensstemmelse med den viden, de færdigheder og kompetencer, den studerende skal indgår 
i”. 

Samarbejdet er formaliseret på et lederniveau, et underviser og klinisk vejlederniveau og et 
studerende, klinisk vejleder og underviserniveau. Her lægges op til mulighed for ændring 
og/eller justering i forhold til forventninger til hinandens kontekst. En informant siger 

”de nyuddannede stiller store krav til sig selv, de tror, de skal mestre håndværket ……. Yde 
omsorg for syge mennesker. Når de så begynder på deres arbejdsliv, er de bange for ikke at 
kunne leve op til afdelingernes krav”. 

I interviewene fremgår det, at sygeplejerskerne i dag skal agere i nogle institutionelle rammer, 
der er præget af begrænsninger, mindre tid, arbejdspres, øget effektivitet, øget specialisering, 
kvalitetssikring mm., hvilket kan få konsekvenser for uddannelsesmulighederne i praksis. 
Informanterne er ikke tilfredse med hvad de ser og oplever. Moderniseringen af den offentlige 
sektor, der betyder, en øget vægt på produktivitet, effektivitet og økonomi122 viser her nogle 
konsekvenser for sygeplejen, hvor relationerne til patienterne, omsorgen og den nære 
sygepleje prioriteres lavere på grund af flere barrierer. Der er ifølge Katrin Hjort123 sket en 
intensivering af arbejdet for alle i den offentlige sektor kombineret med en ny form for 
individualisering. En ny form for specialisering eller arbejdsdeling mellem arbejdet i den 
direkte patientkontakt og arbejdet med styring af arbejdet med højere grad af formalisering og 
standardisering – informanterne beskriver deres bekymringer og oplevelser i forhold til de nye 
opgaver og det øgede tidsforbrug.  De unges opvækst i det senmoderne samfund ser også ud 
til at slå igennem. De unge analyserer sig selv og deres egne følelser, og de arbejder hårdt for 

                                                

122 Lauersen,P.F. et al 2005 Professionalisering – en grundbog. Roskilde Universitetsforlag. København s.75 

123 Hjort,K. 2005 Professionaliseringen i den offentlige sektor. Roskilde Universitetsforlag. København C.s. 104 
- 106 
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at blive dygtige, for på den måde at opnå den selvudvikling gennem arbejdet, som udgør ét 
blandt flere elementer i unges arbejdsbegreb. Et andet element i nogle unges arbejdsbegreb er, 
de har ikke opdaget, at der er tale om en arbejdsplads, der har åbent hele døgnet. I et af 
interviewet fortæller informanten 

”Udfordring er de unge nyuddannedes forventninger – noget med arbejdstider, det er en 
udfordring – jeg har en døgnåben butik. Det er ikke er ikke et arbejde på de mest favorable 
tidspunkter og det hele skal hænge sammen. Måske fordi de er blevet beskyttet i uddannelsen 
– de studerende studerer ikke i døgndrift og i weekender. Det er ikke i overensstemmelse med 
samfundet – her sker tingene i døgnets 24 timer – hele tiden”. 

Informanten antager, at mange faktorer påvirker deres arbejdsliv, såsom familiestruktur, 
eneforsørger, sammenbragte familier mm. I et andet interview blev blandt andet sagt 

”Vi har oplevet et skred i arbejdsdisciplinen. Der er en tendens til ikke at se, at jeg er en del 
af, at arbejdspladsen fungerer – de nyuddannede vælter let, tåler ikke så meget pres – de 
trækker sig – kan ikke tage mange aftenvagter”. 

Informanter placerer ikke ”skylden” i studiet, men i børneopdragelsen i dag og det 
individualistiske samfund, hvor det kollektive ansvar er gået tabt. Der tilføjes 

”I studiet tages også udgangspunkt i den enkelte studerende – hensyntagen til studerende for 
ikke at tabe dem både på skolen og klinik….Der skal i uddannelsen indlejres noget om 
gældende ting på en arbejdsplads, at man er en del af arbejdet – de er en del af en helhed, og 
de skal forstå, at deres indsats også har en betydning”. 

De unges arbejdsbegreb er blevet analyseret, for at give et bud på, hvad der rører sig indenfor 
ungdomsuddannelserne124125. Ifølge Simonsen og Katznelson126 har de forventninger de unge 
stiller til uddannelse og undervisning en afsmittende effekt på arbejdsbegrebet. De unge har 
generelt en forventning om, at deres arbejde skal være spændende, udfordrende og interessant. 
Samtidig skal det give mulighed for personlig udfoldelse. En faktor som udholdenhed er 
derimod ikke let at få øje på hos de unge. Det handler ikke om, at de ikke gider arbejde. Det 
gør de, men de vil arbejde af lyst. Simonsen og Katznelson forklarer, at de unges 
arbejdsbegreb har sammenhæng med de træk, der er typisk for det senmoderne samfund, hvor 
de unge gennem socialiseringen – både hjemme og i institutioner som børnehave og skole – i 
højere grad end de foregående generationer har udviklet kvalifikationer som omstillingsevne, 

                                                
124 Illeris,K. et al 2002 Ungdom, Identitet og Uddannelse. Roskilde. Center for Ungdomsforskning. Roskilde 
Universitetsforlag. 

125 Simonsen,B. og Katznelson,N. 2000 Unges arbejdsbegreb. I: Tidsskrift for Arbejdsliv, årg.2.nr 4/2000,s.9-27 

126 Simonsen,B. og Katznelson,N. 2000 Unges arbejdsbegreb. I: Tidsskrift for Arbejdsliv, årg.2.nr 4/2000,s.9-27 
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samarbejdsberedskab og selvstændighed mm. De unges arbejdsbegreb indeholder tre 
dimensioner: Arbejdet skal muliggøre selvrealisering, det skal være nyttigt, og det skal udløse 
en acceptabel løn, for selv om de unge opnår at få opfyldt behovet selvrealisering i deres 
arbejde, så er det ikke tilstrækkeligt. De har også behov for social anerkendelse – andre skal 
synes, at deres arbejde er samfundsmæssigt nyttigt og har betydning. 

Dokumentations- og innovative kompetencer 

I BEK nr. 232127 fremgår det, at de studerende  

”skal kvalificere sig til at: udvikle sygepleje og udføre kvalitets- og udviklingsarbejde samt 
følge, anvende og deltage i forskningsarbejde”. 

I relation til beskrivelse af fagene fremhæves i BEK 232 bilag1128centrale områder i 
sygeplejefaget 

”Standarder for dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje” og 
”sygepleje som profession og videnskab, herunder sygeplejefagets videnskabsteoretiske 
grundlag, fagudvikling og forskning i sygepleje”. 

I interviewene nævnes udviklingsparathed, nysgerrighed, refleksion som kompetencer de 
nyuddannede besidder. Det er også et fælles træk, at de gerne vil eller indgår i 
kvalitetsudvikling og afdelingernes aktuelle udviklingsprocesser med henblik på udvikling af 
sygeplejefeltet. Deres personlighed har en væsentlig betydning for, hvor åbne de er for at 
indgå i udviklingsarbejde - men ikke alle steder får de mulighed for, at anvende de innovative 
kompetencer de har tilegnet sig i studiet, fordi det ikke er almindeligt i afdelingen at være 
videnssøgende.  

At være udviklingsparat og nysgerrig – eller have videnssøgende indstilling, som der står i 
rapporten fra Bolognafølgegruppen129 må være udgangspunktet for at kunne udvikle faget. De 
nyuddannede sygeplejersker er udviklingsparate, nysgerrige, reflekterende og kan indgå i 
kvalitetsudvikling. Ifølge Giddens130 kan vi reflektere over os selv, hvilket vil sige, at vi 
tænker over, hvem vi er; hvorfor vi tænker og handler, som vi gør; hvordan vi virker på 
omgivelserne mv. Det kan give god mening i et samfund, der er i konstant forandring, og hvor 

                                                
127  Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen nr. 232 af 30/03/2001, kap. 1, § 1 stk.4 

128  Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen nr. 232 af 30/03/2001, Bilag 1. Beskrivelse af fagene i 
sygeplejerskeuddannelsen 

129 Mod en dansk kvalifikationsnøgle for videregående uddannelser. Bologna følgegruppens arbejdsgruppe om 
QF, 15. Januar 2003 
130 Giddens,A. 1996 Modernitet og selvidentitet. København. Hans Reitzels Forlag 
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selvrefleksion i vid udstrækning er knyttet til viden og den stadige forandring af viden. 
Sygeplejersker skal kvalificeres til kritisk og analytisk kompetencer131. Analytiske 
kompetencer drejer sig ifølge Marit Kirkevold132 om, at blive i stand til at indsamle, sortere og 
vurdere data på baggrund af faglig viden og erfaring – intuitivt, fleksibelt og effektivt – og på 
baggrund heraf fremsætte selvstændige udsagn om plejebehov i en aktuel patientsituation, 
eller når de aktuelle situationer drejer sig om ledelse, formidling og udvikling af sygeplejen. 
De nyuddannedes dokumentationskompetencer fremhæves som værende rigtig gode. De kan 
identificere sygeplejefaglige problemstillinger, prioritere, vurdere og anvender relevante 
metoder- og dokumentere. 

Det skal samtidig fremhæves, at der i rapporten fra Bolognafølgegruppen133 stilles krav, at en 
professionsbachelor strukturerer egen læring. Ifølge informanter 

”de nyuddannede har gode læringsstrategier, de er opsøgende og de kan tage ansvar for egen 
læring… og nogle er rigtig gode til at evaluere eget arbejde – er videnssøgende” 

Måske har de nyuddannede bachelorer fundamentet til at udvikle sygeplejen selvstændigt og 
til forskning i teori og praksis. 

I forbindelse med professionalisering og forandret status forbereder sygeplejerskerne sig til 
fremtiden, og her er de nyuddannede sygeplejersker ifølge informanterne ”klædt på” til at 
indgå i udvikling af sygeplejen og skabe fornyelse. 

De nyuddannede har på dette område kompetencer svarende til BEK. Nr. 29 af 24/01/2008. 
Kap.1 §1 stk.4 og 5 

”den studerende skal kunne udvikle sygepleje, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye 
sammenhænge samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde indenfor sundhedsområder 
samt fortsætte i teoretiske i teoretiske og kliniske kompetencegivende videreuddannelse efter 
afsluttet uddannelse”. 

I forbindelse med de forandringer og udvidelser, der sker af sygeplejerskens kommende 
ansvarsområder, kunne give anledning til opfølgning af vores undersøgelse! 

 

                                                
131 Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen nr. 232 af 30/03/2001, kap. 1, § 1, stk.2 pkt.2 

132 Kirkevold,M. 2000 Sygeplejeteori – analyse og evaluering. København. Munksgaard 

133  Mod en dansk kvalifikationsnøgle for videregående uddannelser. Bologna følgegruppens arbejdsgruppe om 
QF, 15. Januar 2003 s.17  
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Nyuddannede sygeplejerskers oplevede kompetencer ved overgangen til 
arbejdslivet 

I dette afsnit præsenteres 9 hold nyuddannede sygeplejerskers oplevede kompetencer ved 
afslutningen af deres uddannelse og overgang til arbejdslivet. Sygeplejerskerne er uddannet 
på University College Sjælland, Sygeplejerskeuddannelsen i Campus Næstved, 4700 Næstved 
og Campus Storstrøm afdelingen i Bispegade 5, 4800 Nykøbing F.   

Holdene September 2003 er de første hold nyuddannede sygeplejersker i henholdsvis 
Nykøbing F. og Næstved afdelingerne, der har givet en formaliseret evaluering af deres 
oplevede kompetencer ved overgangen til arbejdslivet134. Svarprocenten i de to afdelinger 
varierer fra en gennemsnitsprocent på 43% i Næstved til 70% i Nykøbing F. 

Evalueringsskemaet har 7 spørgsmål indeholdende et antal underspørgsmål varierende fra 2 – 
12. Derudover er der 2 spørgsmål rettet mod de nyuddannedes sygeplejerskers tilfredshed 
med deres generelle kendskab til det kliniske felt, de arbejder i og tilfredshed med deres 
samlede kompetencer. Svarkategorierne er: Meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, 
hverken/eller, utilfreds, meget utilfreds og ved ikke. 

Det første spørgsmål er med 12 underspørgsmål og omhandler kompetencer i forbindelse med 
at udføre sygepleje på generalistniveau135. De 9 hold nyuddannede sygeplejersker er ved 
afslutningen af deres uddannelse tilfredse/meget tilfreds med deres kompetencer. En oplevelse 
der svarer til den kvalitative undersøgelse, hvor informanterne udtrykker stor tilfredshed med 
de nyuddannede sygeplejerskers teoretiske viden og praktiske færdigheder på 
generalistniveau. De delkompetencer de nyuddannede oplever, de er bedst til, er mødet og 
samarbejdet med patienter og pårørende, kompetencer til selvstændigt at udføre og 
dokumentere sygeplejen og evaluere eget arbejde. Kompetencer til at delegere, koordinere og 
tage ansvar for kvalitet i sygeplejen evalueres lavere – tilfredsstillende og hverken/eller. 

”Hvor tilfreds er du med dine teoretiske-analytiske kompetencer?”136 Samlet set evalueres 
disse kompetencer på et mere end tilfredsstillende niveau. De nyuddannede er meget tilfredse 
med egne kompetencer til at arbejde systematisk, reflektere, analysere og observere. Samme 
høje vurdering giver de ”de fagetiske kompetencer”137. Her oplever de, at de kan reflektere ud 

                                                
134 http://www.ucsj.dk/content/dk/uddannelse/sygeplejerske/nykobing_falster/uddannelsen/evalueringer - 5 hold 

134http://www.ucsj.dk/content/dk/uddannelse/sygeplejerske/nastved/uddannelsen/evalueringer - 4 hold 

135 Spørgsmål 1: Hvor tilfreds er du med dine kompetencer i forbindelse med at udføre sygepleje på 
generalistniveau?  

136 Spørgsmål 2 

137 Spørgsmål  3: Hvor tilfreds er du med dine fagetiske kompetencer? 
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fra patienters tarv. Ud fra etiske overvejelser kan de træffe fagligt og etisk begrundede valg på 
et tilfredsstillende niveau. 

De nyuddannedes kompetencer i relation til læring, den lærendes rolle og deres 
læringsstrategier, er ifølge informanterne i den kvalitative undersøgelse, et godt grundlag til 
socialisering ind i sygeplejespecialerne. De nyuddannede er i deres evaluering138 enig med 
informanternes udsagn. De er tilfredse med egne læringskompetencer. Udførelse af 
rutineopgaver og anvendelse af viden oplever de som meget tilfredsstillende. Der er en 
”mindre” begejstring i forhold til de kompetencer, de besidder til at udføre komplekse 
sygeplejeopgaver og at varetage nye og ukendte opgaver. Her befinder svarerne sig indenfor 
kategorierne - tilfredsstillende/hverken/eller. 

Forandringskompetencer er i dagens sundhedsvæsen et must i forbindelse med udvikling af 
sygeplejen og i forhold til at arbejde systematisk med udvikling af fagområdet. Ved 
spørgsmål 5139 ses en forskel i evalueringerne fra de to afdelinger. De 5 hold fra Nykøbing 
afdelingen oplever ved afslutningen af deres uddannelse sig tilfredsstillende ”påklædt” til at 
indgå forandringskompetencer i forbindelse med udvikling af fagområdet og til at tage 
initiativ til forandring/udvikling af den daglige sygepleje140141. Oplevelsen blandt de 
nyuddannede i Næstved er hverken/eller bortset fra det sidste hold, der, som i Nykøbing 
afdelingen, er tilfredse med egne kompetencer. 

De nyuddannede sygeplejerskers tilfredshed med deres forandringskompetencer er, ifølge den 
kvalitative undersøgelse, et godt grundlag til at indgå i udvikling af sygeplejen. 

Evalueringsskemaets 6. spørgsmål er rettet mod sociale kompetencer142. Her er alle meget 
tilfredse med hensyn til at udvise situationsfornemmelse, kommunikere og skabe 
samarbejdsrelationer. Når det drejer sig om at bevare og afslutte samarbejdsrelationer, samt 
samarbejde tværfagligt opleves egne kompetencer tilfredsstillende. De nyuddannede 
sygeplejersker evaluerer, at de er kvalificerede til at indgå i og agere i interne faglige og 
tværfaglige samarbejdsflader. 

I de signifikante fællestræk fra interview i sygeplejerskeprofessionen er der ikke store 
forventninger til de faglige specialer, som de enkelte informanter repræsenterer. Som nævnt i 
begyndelsen af dette afsnit er der fra informanternes side stor tilfredshed med de nyuddannede 
                                                
138 Spørgsmål 4:  Hvor tilfreds er du med dine læringskompetencer? 

139 Spørgsmål 5: Hvor tilfreds er du med dine forandringskompetencer i forbindelse med at udvikle sygeplejen 

140 http://www.ucsj.dk/content/dk/uddannelse/sygeplejerske/nykobing_falster/uddannelsen/evalueringer 

141http://www.ucsj.dk/content/dk/uddannelse/sygeplejerske/nastved/uddannelsen/evalueringer 

142 Spørgsmål 6: Hvor tilfreds er du med dine sociale kompetencer? 
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på generalistniveau. Ved gennemgang af de 9 besvarelser ser det ud til, at de nyuddannede 
sygeplejersker har en god selvindsigt i relation til oplevelsen af kendskab til det kliniske felt 
de arbejder i og egne samlede kompetencer143144 - svarerne er ved begge spørgsmål centreret 
omkring svarkategorien tilfreds. 

”I hvilken grad oplever du, at du i løbet af uddannelsen har været i stand til at udvikle dine 
kompetencer inden for følgende områder?”145Dette spørgsmål har 6 underspørgsmål, og her 
følger spørgsmål og svar som de opleves/evalueres af de nyuddannede sygeplejersker 

Sociale kompetencer (situationsfornemmelse og samarbejds- og 
kommunikationsfærdigheder): Meget tilfreds – tilfreds 

Fagetiske kompetencer (træffe valg og reflektere ud fra etiske overvejelser og patientens 
tarv): Meget tilfreds – tilfreds 

Læringskompetencer (anvende viden og tage ansvar for egen læring):Tilfreds – meget tilfreds 

Kliniske kompetencer (iværksætte og yde fagligt velfunderet sygepleje): Tilfreds – meget 
tilfreds 

Teoretiske analytiske kompetencer (observation, analyse, refleksion og systematik): Tilfreds 

Forandringskompetencer (nytænkning og nyskabelse): Tilfreds – hverken/eller og få utilfreds 
såvel som få meget tilfreds. 

I spørgeskemaet er der mulighed for at give uddybende kommentarer. I relation til 
forandringskompetence opleves muligheden for nytænkning og nyskabelse ikke i 
klinikforløbet bland andet på grund af strukturændringer. 

Yderligere kommentarer til spørgeskemaet, der kan være interessant at fremhæve, er 
supervision. Det pointeres, at her får de studerende mulighed for at reflektere over forskellige 
problematikker, der påvirker én fagligt og personligt – konflikthåndtering, frustration i form 
af utilstrækkelighed og personlig påvirkning fremhæves som problemstillinger, der er svære 
at håndtere i studiet. Netop supervision/coaching fremhæves i den kvalitative analyse af 
sygeplejerskeprofessionen som et muligt redskab for sygeplejerskens faglige-personlige 
udvikling. 

                                                

143 Spørgsmål 7: Hvor tilfreds er du generelt med dit kendskab til det kliniske felt, som du arbejder i? 

144 Spørgsmål 8: Hvor tilfreds er du alt i alt med dine kompetencer? 

145 Spørgsmål 9 
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Sammenfatning 
De nyuddannede sygeplejersker evaluerer deres kompetencer tilfredsstillende i forbindelse 
med at udføre sygepleje på et generalistniveau. Deres sociale- og fagetiske kompetencer 
opleves meget tilfredsstillende. De teoretiske – analytiske kompetencer, egne lærings 
kompetencer og generelt kendskab til det kliniske felt evaluerer de nyuddannede som 
tilfredsstillende. Når det drejer sig om kompetencer til at udføre opgaver af kompleks og 
speciel karakter  spores en vis usikkerhed. Ved konflikthåndtering, frustration og 
utilstrækkelighed fagligt og personligt, fremhæves værdien ved supervision. 

Alt i alt ser det ud til, at de nyuddannede sygeplejersker fra både Næstved og Nykøbing 
afdelingen er ”klædt på” til deres arbejdsliv. 

I den sydlige del af regionen uddannes endnu 3 årgange svarende til 6 hold fordelt med 3 i 
Næstved og 3 i Nykøbing efter BEK nr. 232146. Vi har en formodning om, at evalueringerne 
vil ligne de 9, der foreligger i dag. Det kan blive interessant at følge de første evalueringer 
efter BEK nr. 29147 

Udfordringer til sygeplejerskeuddannelsen 
I udfordringer til sygeplejerskeuddannelsen er BEK nr. 29 af 24/01/2008 indtænkt. De 
rammesatte kompetencer vil kunne iagttages og/eller evalueres i 2010 i relation til de 
nyuddannede sygeplejersker. Den nye uddannelse indeholder teoretiske eller kliniske 
elementer eller en kombination heraf. Der indgår 120 teoretiske ECTS-point og 90 kliniske 
ECTS-point. Uddannelsesinstitutionerne er ansvarlige for uddannelsen i sin helhed, men 
samarbejder med de kliniske undervisningssteder ”med henblik på at sikre sammenhængen 
mellem den teoretiske og kliniske undervisning og at sikre den studerendes tilegnelse af 
kompetencer i den kliniske undervisning. Uddannelsesinstitutionen sørger for, at samarbejdet 
etableres og vedligeholdes”.148 

Samlet kan følgende udfordringer ses: 

At uddannelsesplanlægningen som sker i et samarbejde mellem klinisk praksis og teori 
udbygges. 

                                                
146 Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen nr. 232 af 30/03/2001 

147 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje nr 29 af 24/01/08 

148 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje nr 29 af 24/01/08 kap.2 §6, kap.4 §10 
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At uddannelsesinstitutionen fokuserer på udviklingen af de studerendes kompetencer i forhold 
til konflikthåndtering i mødet med patienten/borgeren 

At udvikle samarbejdet mellem klinik og teori med henblik på, at udvikle de studerendes 
ledelses- og handlekompetencer 

At uddannelsen udfordrer de studerende, er præcise i forhold til udmeldinger, forventninger, 
krav og de konsekvenser, der er/kan være i relation til de studerendes ansvarlighed i 
sygeplejestudiet. 

At fremme de studerendes selvstændighed i udviklingen af deres professionelle fagidentitet, 
professionelle distance og refleksive kompetencer ved supervision/coaching i de kliniske 
moduler.  

I et samarbejde mellem klinisk praksis og uddannelsesinstitution sættes fokus på begreberne 
arbejdsliv, arbejdsplads og arbejdslivets roller – få tydeliggjort, hvad en arbejdsplads er/kan 
være.  

At sygeplejerskeuddannelsen understøtter de studerende i at tage medansvar og ansvar for 
egen rolle og funktion 

At tydeliggøre forholdet mellem praksis og teori 

At uddannelsen udvikler de studerendes innovative kompetencer ved at inddrage dem i 
udviklings-, forsøgs- og forskningsarbejde i et teori-praksis samarbejde.  

 

 

3. Del, afsnit 3: Analyse af interview på 
pædagoguddannelsen 
Der tages i det følgende også afsæt i de særlige signifikante træk fra 
spørgeskemaundersøgelsen på pædagogområdet, sammen med de fælles tværgående træk. 
Endvidere er det sådan, at nogle emner er bedre belyst i interviewet end andre, da det 
kvalitative interview jo åbner muligheder for at den interviewede gør meget ud af emner, som 
for vedkommende er vigtige og intervieweren søger ligeledes dybere forståelse. Og her er 
viden om praksis en gennemgående kategori, som flere informanter har forholdt sig til. Derfor 
er denne kategori inddraget i denne analyse. 

Sammenfatning af udfordringer fra den kvantitative undersøgelse, dvs. af kompetencer de 
nyuddannede pædagoger vurderes at have i mindre grad: 

 Viden om praksis 
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 Evaluere brugernes læreprocesser og udvikling. 

 Arbejde med egen læring 

 Systematisk eksperimenterende gennem fx pædagogisk udviklingsarbejde 

 Kommunikation og samarbejde om konflikthåndtering  

 Samarbejde tværfagligt med eksterne samarbejdspartnere. 

Metodisk vil analysen følge de 4 temaer fra de tværgående fællesstræk den komparative 
undersøgelse fandt, men som sagt begynde med emnet ”viden om praksis”, da det trådte 
tydeligt frem i interviewene. Formålet er at synliggøre resultaterne og reflektere over hvordan 
de kan udfordre uddannelsen. 

Viden om praksis. 

Citat: ”Det er forståelse for hvorfor praksis er som den er. Det handler ikke (kun) om at 
kende praksis”. 

Citatet beskriver hovedindtrykket fra interviewene vedrørende den ene side af informanternes 
forventninger til de nyuddannedes viden om praksis.  

Viden om praksis har i hvert fald 2 sider i disse interviews. Den ene er en mere teoretisk kodet 
forståelse af praksis og den anden er at kunne noget praktisk relevant, fx aktiviteter, for den 
konkrete målgruppe. 

Aktiviteterne vender jeg tilbage til nedenfor, så først forståelsen af praksis. Hvad er forståelse 
af praksis? Det er en forståelse som ikke først og fremmest bygger på kendskab fx gennem 
deltagelse i et praksisfællesskab149, men på en mere teoretisk indsigt og forståelse for 
praksisfeltet. Det er forståelse af karakteren af praksisfeltet, der er udfordringen og det 
beskrives bl.a. på følgende måde af informanterne:   

 At det er kompromisernes verden, tilfældighedernes verden, det bedst muliges verden, 
den ikke-perfekte verden, forandringer tager ofte tid,  

                                                

149 Wenger, E., 2004 (opr.1998), s 123”Det ligger allerede i praksis, at medlemmer interagerer, laver ting 
sammen, forhandler nye meninger og lærer af hinanden – det er sådan praksis udvikler sig.” Som det fremgår af 
citatet indgår ordet  ”meninger” hvilket indikerer at praksis også skal forstås. 

Rasmussen, Jens, 1999, s 217 ”Atse praksis som en bedre handlingsanviser end teori er blot et modbillede til det 
almindelige og fremherksende standpunkt om teoriens forrang, nemlig praksis som gode udkast for 
undervisningen og teori som dårlige abstraktioner”  Vi har altså at gøre med et dilemma, en problematik som 
ikke ser ud til at have nogen entydig løsning.   
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 At der skal findes professionelle normer på en pædagogisk arbejdsplads. 

 Det handler ikke kun om at vide en masse om brugerne og institutionen (det kan 
læres) men om at forstå arbejdets karakter i den pædagogiske praksis med kolleger, 
politikere, ledelse osv. 

Med et Bourdieubegreb kunne man sige, at det ikke kun handler om at mestre det praktiske 
mesterskab, hvis man hermed tænker det som væsensforskelligt fra teoretisk forståelse150. Det 
konkretiserer faktisk problemstillingen i forhold til at uddanne til en profession/praksis. 
Hvordan vi skal forstå det at uddanne til en profession. Hvad er en profession?  

Et bud på en professionsforståelse, med betydning for forholdet mellem uddannelse og 
profession giver Alexander Von Oettingen,151 idet han forstår professionalitet som en 
teoretiseret praksis, der befinder sig i et differentieret forhold mellem viden og erfaring.  

Dette begreb gør Ottingen alment ved at sige, at ”alle professioner har den negation tilfælles 
at noget ikke mere kan forstås, begribes eller afklares ud fra gængse forståelses- og 
fortolkningsrammer. Professioner etableres først, hvor en praksis bliver så kompleks, at det 
nødvendiggør en teoretisk refleksion.”152  

De pædagogiske professioner fx opstår derfor først med det moderne samfund, hvor 
undervisning og læring ikke længere kan ske ”naturligt” gennem deltagelse og iagttagelse. 

Udfordringen til uddannelsen er ud fra dette, at bidrage til at de studerende forstår og har 
dybere indsigt i karakteren af praksis i en profession med krav om professionelle standarder, 
uden at disse kan defineres entydigt.  

Hvis man forstår informanternes efterlysning af nyuddannedes viden om praksis i dette lys, så 
er udfordringen at sætte fokus på praksisforståelsen i såvel fagene som praktikken.  

Ledere og pædagoger viser imidlertid stor forståelse for at de nyuddannede endnu ikke har 
erfaringsbaseret viden om praksis og derfor til en vis grad først skal til at gøre erfaringer med 
at være pædagog. Derfor tages der også hensyn til de nye. De har fået kørekortet og skal nu 
lære at køre bil, som det siges. ”Vi får megen ros for at være gode til at tage imod nye” siges 
det også. Disse få citater understreger det generelle indtryk fra interviewene, at der er en 
accept af, at man skal have mulighed for at være ny og uerfaren.   

                                                
150 Callewaert, Staf, 1994 s 16 ”De (subjektive dispositioner (red.)) fungerer som tavse, praktiske 
orienteringsskemaer, som orienterer iagttagelse, tænken, vurdering og handlen”   

151 Oettingen 2007:18 

152 Ibid. 
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Dette understreger at den efterlyste viden om praksis er noget andet og noget som 
informanterne mener, at kunne forudsætte hos de uddannede pædagoger. Og dette kunne 
handle om at forstå og have indsigt i praksis/professionen – en teoretisk baseret indsigt og 
forståelse.  

Også personligheden betyder noget for forståelsen af og evnen til at handle i praksis. Flere 
informanter formulerer det som et spørgsmål om personlighed, modenhed osv. hos de 
nyuddannede og spørger om man overhovedet kan uddanne sig til pædagog? Livserfaring ses 
af mange som et plus eller ligefrem et must.  

Citat: ”Komme fra gymnasiet og gå uddannelsen igennem gør det vanskeligt at håndtere 
specialområdet. Det kræver noget personligt og man byder ind med de menneskelige 
kvaliteter.” 

Citat: ”De nyuddannede tror mere, at alle problemer skal løses optimalt og er ikke rede til at 
vurdere målene mere relativt og pragmatisk.” eller ”De kommer og tror at børnene kan 
puttes ind i skemaerne og det kan de ikke.” 

Citat: ”De fleste nye har en masse ideer, men praksisforståelsen mangler. Hvad er det for en 
virkelighed de kommer ud til. Det handler om idealer. Hvad kan opnås. Borgerne skal også 
acceptere og nogen gange skal man gå tilbage for at kunne træde frem.” 

Praksisforståelse handler også om at forstå, at praksis ikke er den ideelle verden, hvor det kun 
er de faglige teorier, der styrer handlingerne. I praksis er der en stribe forhold, som spiller ind 
som fx normeringer, planlægning, samarbejde, fravær, brugernes holdninger osv. som gør, at 
man ikke kun kan handle ud fra hvad der fagligt isoleret set kunne være ideelt, men også kan 
bringe denne faglige forståelse ind den konkrete professions sociale betingelser.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de interviewede er langt fra en opgivelse af 
fagligheden – tværtimod. Pointen er, at fagligheden egentlig kun kan komme til udtryk 
gennem en indsigt i og forståelse for praksisfeltet, og at kunne agere fagligt i dette felt.  

Det er ligeledes tydeligt, at den faktiske institutionelle og samfundsmæssige realitet, synes at 
lægge et pres på den faglige kvalitet og de faglige idealer, så praksisforståelsen er også en 
konfrontation med en til tider ”skuffende” virkelighed. 

Citat: "Travlheden gør, at det er sværere at lave pædagogik. I slemme tider bliver det pleje og 
ikke pædagogik." 

Udfordringerne til uddannelsen kan derfor også ses som at bidrage til indsigt i og forståelse 
for karakteren af praksis i dens aktuelle institutionelle og samfundsmæssige sammenhæng, 
således at den studerende har forudsætninger for at agere fagligt professionelt i feltet. 
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Det var den ene side af den viden om praksis som efterlyses. Den anden side er mere konkret 
og er knyttet til pædagoguddannelsens kendte vanskeligheder med, som generalistuddannelse, 
at uddanne til både børnehave, fritidshjem og børnehaveklasse, samt social- og 
specialpædagogiske institutioner som fx voksne alkoholikere, psykisk funktionshæmmede 
kriminelle mm. Ingen af de interviewede ønsker at gå ”tilbage” til specialistuddannelserne til 
socialpædagog, børnehavepædagog osv., men generelt savnes en mere konkret viden og 
konkrete færdigheder hos de nyuddannede i forhold til den konkrete målgruppe.  

Den nuværende uddannelse og det vil her sige undervisningsdelen på "seminariet", bliver af 
flere informanter fra daginstitutionerne, kritiseret for at lade de studerende vælge at 
beskæftige sig med meget specielle problemstillinger i deres opgaver, hvilket de mener, kan 
være medvirkende til, at de nyuddannede pædagoger ikke har viden om problemstillinger og 
opgaver i det mere brede, almene opdragelses- og dannelsesarbejde i daginstitutionerne.  

Citat: ”De studerende beskæftiger sig ofte med noget som er meget specielt i stedet for at 
være optaget af mere brede felter. Der er ikke meget respekt omkring at arbejde i børnehave, 
fritidshjem osv.” ”Vi kan se på deres eksamensbevis hvad de har beskæftiget sig med.” 

Citat: ”Noget som er specielt har status. De vil alle gerne arbejde med det specielle.” 

Men også social- og specialområdet savner viden. 

Citat: ”Kan man strikke en uddannelse sammen på diplomniveau fx som matcher lige præcis 
vores område. Den særlige kompetence gik tabt.”  

Citat: Det er også vigtigt at de studerende kan noget "håndværksmæssigt". 

Citat: ”Jeg savner at de kan noget. Bare der var nogen som kunne noget konkret. Kunne 
spille på et instrument eller kunne en sportsgren. De er måske generte. Vi ville gerne ansætte 
nogen som er gode til noget. Det nytter bare at være god til noget håndgribeligt. De kan det 
ikke. Nogen kan noget, men rigtig mange kan ikke noget særligt, men det inspirerer børnene 
at de møder nogen som kan noget.” 

Citat: ”Vi har ingen handicappede, så alle de almindelige ting som at sætte sig ned og 
aktivere børnene, synge med dem, lave bevægelse med dem, aktivere dem, de mangler noget 
praktisk pædagogik kombineret med det andet. De kan også skrive, men ikke skrive med 5 
børn omkring fx sådan er vores virkelighed. At børnene er virkelige – det synes jeg de har 
svært ved at forholde sig til.” 

Citat: ”Der mangler noget viden om specialområdet. Der må kunne undervises mere i 
specialpædagogikken. Vi har lavet vores eget kursuskatalog over det som rører sig inden for 
området.” 
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Professionen har at dømme ud fra interviewene udviklet strategier til at møde denne mangel, 
ved at nogle institutioner, har formaliserede uddannelsesprogrammer, som introducerer de nye 
til området, mens andre bruger andre strategier som ”overvågning af de nyuddannede”, er 
tydelige rollemodeller eller sætter flere medarbejdere på væsentlige opgaver. Den 
nyuddannede støttes således på forskllig vis og indføres i opgaverne, samtidig med at 
institutionen ”beskyttes” ved at sikre en håndtering, som brugerne er kendte med og som er 
anerkendt i institutionen.  

Citat: ”Det har været svært at rekruttere nye pædagoger. Bunken af ansøgere har været for 
dårlig og vi har aftalt at så måtte vi arbejde med det vi får. Vi oprettede et 
”opdragelseshold”. Fx på udflugt hvor vi ”viste vejen” for ikke at skabe uvaner. Man kikker 
på nogle pædagoger som er gode og overtage nogle af deres vaner. Vi i talesætter det meget 
konkrete. Nu skal vi lege nogle lege. Alle voksne skal være med.” 

Citat: ”Vi tager særligt hensyn til de nyuddannede og kører en særlig struktur når der lægges 
medarbejderskema. Der skal være en balance mellem nye og gamle, mænd og kvinder osv. så 
teamet skal forbedres.” 

Disse forholdsregler gælder næsten uanset hvor dygtige de nye er og selvfølgelig er der 
forskel på de nyuddannede. Forskellene ligger fx i om den nyuddannede har erfaringer og 
viden fra praktik indenfor målgruppen, men også evner til at lære, til at kunne begå sig og til 
at optræde professionelt er væsentlige egenskaber, som der lægges vægt på at de nyuddannede 
besidder, da det betyder at man kan tilegne sig den nødvendige viden og færdigheder om 
målgruppen. 

Citat: ”Der meget forskel på nyuddannede. Der er mange som er supergode og går ind på 
lige fod med andre.”  

Citat: ”Bare man har en evne til hurtigt at lære det og at ville lære det. Og det synes vi at de 
nyuddannede stort set har. Men det har på det sidste været mere i retning af hvad kan 
institutionen gøre for dem i stedet for hvad de kan gøre for institutionen.” 

Citat: ”De (nogle nyuddannede) har ikke kunnet begå sig på en arbejdsplads, institutionens 
mad var deres mad, regler for og uskrevne regler som fx mobiltelefoner, låne andres ting var 
overraskende. Jeg har følt mig som en voksen der skulle tale til et barn. Det er ikke så godt du 
spiser af osten – når svaret er at osten er så dyr – så er man langt fra hinanden.  Men de er så 
også søde og positive til at lytte – siger: ”det har jeg aldrig tænkt på”. At man ikke har en 
indbygget fornemmelse for hvad der foregår på en arbejdsplads, hvilket sprog man har. 
Kunnet klæde sig på til lejligheden – i en børnehave – have alt for finde sko på, lange 
kunstige negle, men der har selvfølgelig også været gode nyuddannede, som glider mere ind.” 
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Opsummering  

Rigtig mange nyuddannede vurderes af informanterne som meget kompetente og med stor og 
relevant viden om praksisfeltet. De er supergode og har både evne og vilje til at lære det, der 
skal til. Der er imidlertid også mange, som vurderes ikke at have nok relevant praksisviden. 
Heri ligger flere forhold. Dels at forstå hvordan praksis adskiller sig fra det teoretiske – eller 
det ideelle? Og dels viden om den konkrete målgruppe og færdigheder i forhold til denne. 
Endvidere fortæller nogle informanter om nyuddannede, som har vanskeligt ved at afkode 
skrevne og uskrevne normer for professionel adfærd.  

Der er således stor forskel på de nyuddannede pædagogers viden om praksis. Alder, erfaring, 
modenhed og faglig viden om arbejdsområdet, nævnes som betydningsfulde faktorer.  

Informanterne er klar over, at de nyuddannede skal have tid til at gøre sig erfaringer og skaffe 
viden om praksis, men arbejdspresset medvirker til at det ikke altid lykkes. For at sikre sig 
kompetente pædagoger ansættes ofte pædagoger som man kender fra en vellykket praktik. 

  

Udfordringer/spørgsmål til uddannelsen ud fra opsummeringen 
 Hvordan kan der arbejdes med forståelsen af at ”praksis” adskiller fra ”teori”? 

 At de nyuddannede får flere færdigheder som er relevante for målgruppen? 

 At der arbejdes mere med at eksplicitere og diskutere skrevne og uskrevne normer for 
arbejdet i den pædagogiske profession? 

 Skal der arbejdes mere systematisk med en indkøringsperiode i professionen, efter 
endt uddannelse?  

 

Den nyuddannede i mødet med brugerne, herunder konflikthåndtering 

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgik det, at de nyuddannede opfattedes som kompetente i 
forhold til at indgå i relationer til brugerne og til at fremme relationsdannelser mellem 
brugerne. Men i forhold til konflikthåndtering og at kunne tale om og samarbejde om 
konflikter, blev de vurderet betydeligt ringere. Det gav os anledning til at undersøge dette 
nærmere i interviewdelen. Det er vigtigt at huske, at spørgeskemaundersøgelsen ikke bad 
informanterne om absolutte vurderinger, men om i hvor høj grad de nyudannede pædagoger 
levede op til informanternes forventninger til hvad man skal magte som nyuddannet. Der er 
således i spørgeskemaundersøgelsen taget højde for, at der kan være forskel på forventninger 
til nyuddannede og til pædagoger som har været i professionen i længere tid.   
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Omkring det at indgå i relationer, viser interviewene, at især i forholdet til forældrene i 
daginstitutioner, er det vigtigt for pædagogerne og lederne, at forholdet bliver godt og at der 
er en grundlæggende tillid i relationen. Man skal kunne gå balancegang mellem at være for 
familiær og for distanceret. 

Citat: ”Nogle af deres måder at relatere på kan måske blive for familiær – personlig – vil 
gerne have børnene med hjem. Hvis de ikke har børn selv er det forskelligt.” 

Og det drejer sig fx om at kunne forstå hvilken betydningsfuld position man, som pædagog 
har, i forhold til forældrene og kende til den sårbarhed som forældre kan føle i forhold til 
deres børn, så man ikke går for voldsomt frem.  

Citat: ”Nu skal jeg nok fortælle forældrene hvordan det er.”  

Citat: ”De nyuddannede tror mere at alle problemer skal løses optimalt og er ikke rede til at 
vurdere målene mere relativt og pragmatisk.” 

For ikke at påføre den nyuddannede og institutionen unødige problemer i samarbejdet med 
forældrene, som der lægges megen vægt på, bliver samarbejdet prioriteret ved at man er flere 
om samtaler mm. 

Citat: ”Vi er altid to med til samtalerne med forældrene, så man ikke kommer til at sige noget 
dumt.” 

Man er ofte flere med til vigtige og såkaldt vanskelige samtaler, også selv om der er tale om 
erfarne pædagoger, fordi det for pædagogerne er vigtigt, at sådanne samtaler lykkes. Det 
vanskelige ved konflikthåndtering er altså også at undgå at skabe unødige konflikter, gennem 
den måde man formulerer sig på overfor forældrene. 

Konflikthåndtering kan hænge sammen med hvordan den nyuddannede forstår sin opgave, 
hvilket kan vise sig i forhold til forældrene i en børnehave: 

Citat: ”Det kan være svært i forhold til forældrene. Man kommer ud og man ved det her og 
barnet svarer ikke lige til de ting og så kan man sige det uheldigt til forældrene. Og så må vi 
tage over. De (nyuddannede) kommer og tror at børnene kan puttes ind i skemaerne og det 
kan de ikke. Det har ikke noget med ændringer i autoritetsforhold at gøre, men det er alment: 
Alle forældre ville føle det dårligt ved denne form for henvendelse. ”Det kan være tegn på at 
han har en hjerneskade”.” 

Forældrene fylder som sagt meget i forhold til at kunne håndtere konflikter. Med børnene er 
det lettere, siger en informant. Forældre kan gøre det rigtig surt for en og det efterlyses, at de 
nyuddannede kan sådan noget som at afholde en forældresamtale. 
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Citat: ”Man bør kunne afholde en forældresamtale. Det fylder allermest. Det er forældrene 
som kan stresse os mest. Det er forskelligt og individuelt hvad forældrene vil have og vide at 
det man grundlæggende gør, er ok, ellers bliver man fejet af banen.” 

Citat: ”Det fylder rigtig meget at kunne håndtere konflikter. Det kan få en dag til at blive god 
at en samtale lykkes. Som praktikant går man ikke forrest i konflikterne og derfor kan det 
overraske nye pædagoger, hvor ubehageligt det er at få kritik, at blive skældt ud af forældre.” 

Men også andre forhold er væsentlige i forhold til konflikthåndtering og der er stor forskel på 
at være studerende, ny i institutionen og "gammel i gårde". Det fremhæves fx af informanter 
fra det socialpædagogiske område, at børnene/de unge altid skal lære en ny at kende og derfor 
skal man som ny først have etableret relationer til de unge/brugerne. Positionen som ny er 
anderledes i de unges øjne. Dette, på en måde banale faktum, betyder, at man må være 
opmærksom på, at målgruppens opfattelse af den nyuddannede og den nyuddannedes position 
i personalegruppen spiller med i forhold til at kunne håndtere konflikter. Noget kan således 
først læres når man er i job.   

Citat: ”Relationskompetencen skal gradbøjes, fordi børnene skelner. Børnene prøver nye an, 
så relationen er naturligvis ikke den samme, som for de gamle.” 

Ændringer af de institutionelle betingelser og etikken/lovgivningen omkring 
konflikthåndtering, spiller også ind. Informanterne udtrykker, at de nyuddannede kan have det 
vanskeligt med at håndtere konflikter med fx forældre og unge, som skal prøve de nye an, 
men at også erfarne kolleger og ledere finder det vanskeligt at håndtere konflikter på en god 
måde. Emnet er til stadig diskussion og udvikling og er vel uløseligt knyttet til store dele af 
det pædagogiske arbejde.  

Vi var også interesserede i om informanterne mente, at der var sket samfundsmæssige 
ændringer, som gjorde at konflikter skulle håndteres på andre måder end tidligere og måske 
derfor forekom vanskelige. Svarene pegede på forskellige elementer. 

Børnegrupperne på socialpædagogiske institutioner har ændret sig, således at der nu kun er 
børn, som har meget omfattende problemer.   

Citat: ”Tidligere var der børn som kunne være med til at kitte gruppe sammen og man kan 
ikke spille på gruppepres, da alle børnene har det rigtig svært. Nu har vi damp-børn og børn 
som er medicinerede. 

Vi har nattevagter som giver medicin og det er helt nyt og det ændrer billedet af konflikternes 
karakter. ”Vi har ikke ”lette” børn”, siger en informant.  
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Det socialpædagogiske felt har gennem de senere år været udsat for en kritik for bl.a. ikke at 
nå det faglige mål og for at utilsigtet at fremme eksklusion153. Området er – også af andre 
grunde - blevet beskåret og adskillige store socialpædagogiske institutioner er lukket.   

Endvidere har myndighederne stillet skrappere krav for magtanvendelse i takt med at 
forskningen indenfor området og normerne i samfundet generelt, er gået i retning af mere 
anerkendende former for pædagogik. Forældre og børn er i højere grad end tidligere vidende 
om, at de har indflydelse og at der er grænser for hvilke metoder pædagogerne må benytte. 
Det stiller naturligvis krav til konflikthåndteringen og det er professionen også meget optaget 
af og vil det gerne:   

Citat: ”Forældrene og børnene er meget opmærksomme om disse ting. Børnene er 
opmærksomme på en god måde og vi taler om det i børnerådet og hvad vi gør i 
konflikthåndteringen og barnets synspunkt bliver også inddraget og skal skrives på. Der 
findes regler omkring magtanvendelse. Der er sket meget og det er blevet offentligt og et 
fælles projekt. Så konfronteres børn og forældre. Det har været et myndighedskrav, ægget 
eller hønen?”  

Citat: ”Man bliver vurderet af kolleger og af brugerne, særligt i kravsituationer.” 

Som nyuddannet vil man, på de institutioner interviewet fandt sted, ikke lades alene til svære 
konflikter, hvis det kan undgås.  

Også indenfor specialområdet er der forhold som gør det vanskeligt at håndtere konflikter: 

Citat: ”Det er måske især voldelige og udadreagerende brugere, som volder problemer. 
Hvordan kan jeg undgå aggressionen? 

Citat: ”Mennesker uden sprog reagerer anderledes og derfor bliver det ikke lettere at løse 
konflikter. Man bakker ofte ud ved afslutningen af en konflikt, selv om den næsten er løst.” 

Brugere som ikke har gode kommunikative evner eller som på grund af deres 
funktionshæmninger reagerer impulsivt og nogen gange voldsomt, stiller naturligvis særlige 
krav til de pædagoger som har omsorgs- og udviklingsopgaver i forhold til dem.  

Et væsentligt led i moderniseringsbestræbelserne, har været at give forældre og brugere mere 
indflydelse fx gennem brugerbestyrelser og gennem at kunne vælge institution, ved at skulle 
høres osv. Dette forhold slår også igennem i forhold til pædagogerne, som på en anden måde 
end tidligere bliver vurderet og målt og skal arbejde på måder som kræver gode kompetencer i 
forhold til at kunne skabe gode relationer, kunne samarbejde og kunne håndtere konflikter, 
herunder forebygge konflikter. 
                                                
153 Madsen, Bent,  
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”Vi har en vare vi skal kunne sælge og folk ser på hjemmesiden og vi er i konkurrence 
institutionerne imellem. Forældrene er meget opmærksomme og her er det københavnere som 
stiller krav….. de mest veltalende forældre får pladserne. Vi skal være oppe på beatet”. 

 

Opsummering  

Interviewene bekræfter at de nyuddannede er gode til at indgå i relationer og gode til at 
fremme relationer mellem brugerne. Det må på baggrund af tendenser i professionen og i 
uddannelsen være en udfordring at fasthold og udvikle arbejdsformer som fremmer de 
studerendes samarbejds- og relationskompetencer. 

I forhold til konflikter viser vanskelighederne sig i sær i forhold til forældrene i dagtilbuddene 
og til målgrupperne i special- og specialpædagogikken. Informanterne er fuldt klar over at 
dette felt kan være vanskeligt for nyuddannede og man tager hånd om det, ved at man fx 
sjældent/aldrig vil overlade vigtige forældresamtaler eller konflikter med brugere til den 
nyuddannede selv. Man er simpelthen sjældent alene om sådanne opgaver. Ifølge nogle af 
informanterne kan nogle nyuddannede have vanskeligt ved at forstå fx forældres sårbarhed og 
familiers forskellige betingelser som afgørende forudsætninger for hvordan den pædagogiske 
opgave kan gribes an og dette kan skabe konflikter. 

At håndtere forældresamarbejdet godt tillægges stor betydning, ligesom det at løse konflikter 
med målgrupperne på en god og forsvarlig pædagogisk måde tillægges stor betydning på de 
institutioner som har deltaget og opgaven er ikke kun vanskelig for den nyuddannede, men en 
stadig udfordring for professionen.     

Udfordringer/spørgsmål til uddannelsen ud fra opsummeringen 
 At uddannelsen fremmer de studerendes kompetencer i forhold til at arbejde med 

konflikthåndtering i et samarbejde med kollegerne i forhold til bl.a. forældrene, men 
også institutionens målgruppe og at det undersøges hvordan uddannelsen kan støtte op 
om de nyuddannedes ”robusthed” i forhold til kritik. 

 At uddannelsen fremmer en større forståelse for den samfundsmæssige og sociale 
baggrund for og karakteren af konflikter, og det metodiske i forhold til 
konfliktløsning.  

 At uddannelsen fortsat arbejder med at fastholde og udvikle arbejds- og studieformer 
som kan fremme den studerendes samarbejds- og relationskompetencer 
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Den nyuddannedes ageren i professionelle samarbejdsflader internt og 
eksternt 

Vores spørgeskemaundersøgelse pegede på, at de nyuddannede vurderes højt i forhold til de 
forventninger man måtte have til deres evner til at samarbejde med kolleger, ledelse og 
forældre, i nævnte rækkefølge, mens de i forhold til de mere eksterne samarbejdsrelationer 
vurderedes lavere. Problemet er egentligt ikke deres kompetencer i forhold til at se egen 
faglighed i forhold til andres faglighed, fortæller informanterne i interviewene. De 
nyuddannede kan godt se, hvad andre fag kan bidrage med og hvad deres eget faglige bidrag 
er.  

Vores interviews bekræfter således, at de nyudannede er gode til at samarbejde internt, og på 
mange måder også eksternt, men uddyber forståelsen af problemet, ved at vise, at der er 
særlige forhold vedrørende nyuddannede og det tværfaglige samarbejde, som skal tages i 
betragtning. Det er fx det faktum, at der i meget tværfagligt arbejde indgår skriftlighed og 
viden og forståelse for arbejdsgange og procedurer i det tværfaglige samarbejde. 

 Citat: ”Hvis det handler om skriftlighed - og nogen af dem vi har haft - var det vanskeligt at 
skrive. I institutionen er det mundtligt, mens man uden for skal kommunikere skriftligt og vi 
har været nødt til at ”rette” det som skrives.” 

Pædagogers skriftlighed har været i fokus på uddannelsen igennem i stykke tid, men har 
tilsyneladende ikke løst problemerne for alle studerende eller også har ”skriftligheden” mest 
bestået i ”akademisk” opgaveskrivning til eksaminer og prøver, rapporter mm i studiet. 

Citat: ”Har svært ved at skrive en underretning. Det sker ikke så tit, men de har ingen kasser 
at putte i det. Pædagogernes skriftlighed er for dårlig og vi kan tydeligt se det i forhold til 
lærerne.” 

Det tværfaglige samarbejde kommer ofte i stand omkring problemer, men ikke kun ved 
problemer. Det handler ofte om at skrive iagttagelser, underretninger, beskrive brugerne 
stærke og svage sider osv. I dette indgår både metoder til at iagttage og evne til at formulere 
sig til andre faggrupper. Og det handler om at kunne formulere sig så man ikke føler sig 
misforstået. Relationen til forældrene er, som ovenfor beskrevet, væsentlig. 

Citat: ”Det handler om at kunne beskrive noget skriftligt. Lære at observere og have nogen 
teknikker til det. Det er lukket land for nogle af dem. Det er lige meget hvad du tror – det 
vigtige er hvad du ser.”  

Informanterne peger samstemmende på, at forudsætningen for at få faglig supervision af 
psykologerne, er at pædagogerne kan udarbejde en iagttagelse og en beskrivelse og det er 
tilsyneladende et problem for nogle nyuddannede pædagoger. 
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Men det handler også om at kunne samarbejde med andre myndigheder og faggrupper på en 
respekterende måde og med en realistisk og faglig forståelse for hvad samarbejdet går ud på. 

Citat: ”De skal lære, at vi ikke er de vigtigste personer i de andre faggruppers liv. Nogle 
urealistiske forventninger til PPR. Når man ringer til en psykolog så kommer de og ordner 
det, kommer og fortæller hvad man skal gøre. Urealistiske forestillinger om hvad der er 
muligt og realistisk.”  

Her stilles der måske spørgsmålstegn ved hvor gode de nyuddannede egentlig er til at 
samarbejde og have forståelse for og indsigt i andre faggruppers ydelse og arbejdsbetingelser 
og dermed også til forventninger til egen ydelse. Her efterlyses en vis tålmodighed og en 
bedre forståelse for andre faggruppers betingelser og arbejdsmåder. Der peges på at der 
gennem tiden er etableret forskellige procedurer for samarbejdet i de enkelte kommuner og 
man kan ikke forvente at komme til med det samme, selv om sagen måtte være vigtig. 
Sådanne konkrete procedurer kan først læres på stedet.  

På andre institutioner, her en specialinstitution, har man accepteret, at der er nogen som 
hellere vil arbejde direkte med brugerne, og overlade det tværfaglige og mere administrative 
til dem som har lyst eller også er der nogen, som fx lederne der tager sig af det, fordi 
samarbejdet med myndighederne/andre faggrupper skal være enkelt og entydigt.  

Citat: ”Vi har overordnet en leder som har den overordnede kontakt til sagsbehandlere, så vi 
ved hvem der kontakter hvem om hvad. Det skal være rationelt og hænge sammen.” 

 ”Vi har ikke så meget tværfagligt her. Der har altid været nogen få som tager sig af det og 
mange stiger af på den opgave. Her er pædagoger på hjemmebane – i samværet med 
brugerne – det er pædagogernes fortrukne. Det andet må andre gerne tage sig af.” 

Moderniseringsprocessen i det danske samfund, har som bekendt medført et stigende krav til 
skriftlighed og til tværfagligt samarbejde, udtrykt af bl.a. de kommunale forvaltningers børne- 
og ungechefer154. Det lader altså til, stadigvæk, at være en udfordring til uddannelsen, i hvert 
fald i forhold til en del studerende, at fremme en skriftlighed som gør at pædagogerne bliver 
gode til de former for skriftlighed, som er knyttet til den særlige pædagogiske praksis, 
herunder underretninger, praksisfortællinger, iagttagelser og lignende faglige "tekster".  

Men til gengæld har de nyuddannedes øgede og tilfredsstillende teoretiske viden og forståelse 
betydet noget positivt i det tværfaglige arbejde: 

Citat: ”Deres teorigrundlag er rigtig godt. Tidligere kunne mange dårligt læse, men sådan er 
det ikke mere. De nye kender en del af litteraturen og her er sket en stor forbedring og lettere 

                                                
154 Brugerundersøgelse blandt aftagere af pædagoger samt de nyuddannede pædagoger, Gallup A/S (2003) 
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for psykologen at supervisere. Man ved hvad der tales om i supervisionen. Det er noget der 
siger medarbejderne. De ved hvad det er for et sprog man snakker. Det er godt og nødvendigt 
med de børn vi har i dag.” 

At være kompetent i det tværfaglige samarbejde er altså også, udfra informanternes 
synsvinkel, at kunne fagsproget og dermed kunne tale sammen på tværs af fagene.  

Afsluttende vil jeg pege på, at det langt fra er givet, at de nyuddannede fremover vil være lige 
så kompetente i forhold til samarbejde, kommunikation og relationsdannelse. Tendenser i 
uddannelsen i retning af større individualisering fx ved prøver og eksaminer155, samt 
ændringer i bekendtgørelsen i retning af nedtoning af sammenhængen mellem personlig 
udvikling og deltagelse i forskellige arbejds- og samarbejdsformer igennem uddannelsen, kan 
fremme helt andre kompetencer og undergrave ovennævnte. 

Vi mener derfor, at det på denne baggrund, er en udfordring til uddannelserne at fastholde og 
udvikle arbejdsformer og indhold i uddannelsen som fremmer de studerendes samarbejds- og 
relationskompetencerne. 

Opsummering  

Informanterne giver udtryk for at de nyuddannede pædagoger er gode til at samarbejde internt 
og på mange måder også eksternt. At kunne samarbejde tværfagligt, er helt afgørende i 
pædagogisk arbejde. I professionen er man helt klar over at det tværfaglige arbejde har stor 
betydning og derfor er der ofte etableret procedurer for hvordan det skal foregå og/eller der er 
nogen som tager sig særligt af det. Det er derfor ikke altid, at den nyuddannede har opgaver i 
forhold til det eksterne samarbejde, og så er det ofte sammen med andre. De nyuddannede kan 
skelne teoretisk fagligt mellem egen faglighed og andres faglighed som forudsætning for 
samarbejdet. De nye pædagogers højere teoretiske niveau gør at de mere kvalificeret kan gå 
ind i samarbejdet.  

Der hvor der kan opstå vanskeligheder er vedrørende den skriftlige kommunikation og 
vedrørende forventninger til hvad andre faggrupper kan og skal og hvor hurtigt sager kan 
behandles.  

Udfordringer til uddannelsen ud fra opsummeringen 
At kunne samarbejde med andre faggrupper er, for at gentage pointen fra det foregående, ikke 
kun et spørgsmål om metode og samarbejdsteknik, det er også et spørgsmål om fagligt niveau 
og faglig viden og faglig og organisatorisk forståelse, som de fleste nyuddannede besidder.   

                                                

155 Se fx Borgnakke, Karen (2008): Evalueringsstrategier – i den pædagogiske kontekst, In: Borgnakke, Karen 
(red) (2008): Evalueringens spændingsfelter, Forlaget KLIM 
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 Det er en udfordring til uddannelsen at sikre forståelse for det tværfaglige samarbejdes 
karakter og metode  

 Skriftligheden er en udfordring især med henblik på hvordan de professionsfaglige 
tekstproduktioner kan ses sammen med det øvrige og allerede fastlagte skriftlige 
arbejde i uddannelsen  

 Det er en udfordring til uddannelserne at fastholde og udvikle arbejdsformer og 
indhold i uddannelsen som fremmer de studerendes samarbejds- og 
relationskompetencerne. 

 

Den nyuddannedes selvstændige handlen i praksis, herunder egne fortsatte 
læreprocesser 

At være selvstændigt handlende er nærmest et kriterium på en professionel pædagog ifølge 
informanterne, men også ifølge definitioner på professionalisering. ”Denne del af 
decentraliseringen indebærer at den nye professionelle skal skabe sig et overblik over hele 
virksomheden, de skal udvikle deltagelse i institutionens udvikling og de skal påtage sig en 
ganske stor del selv-ledelse og ledelse af kolleger i deres team.”156  

Spørgsmålet vi har stillet i spørgeskemaundersøgelsen, retter sig mod i hvor høj grad dette nås 
for de nyuddannede og hvad det indeholder i den konkrete sammenhæng? 
Spørgeskemaundersøgelsen peger i retning af at de fleste nyuddannede faktisk er i stand til en 
høj grad af selvstændig handlen, men vores spørgeskemaundersøgelse pegede også på, at i 
forhold til at kunne tage ansvar for egne læringsbehov og iværksætte praktiske handleforslag 
på pædagogiske problemstillinger, var der vanskeligheder. Derfor stillede vi spørgsmål i 
interviewet til dette. 

Alt arbejde foregår i en konkret kulturel og social sammenhæng, men det er en pointe i 
forhold til det pædagogiske arbejde, at selvstændighed og faglighed i meget høj grad må ses i 
sammenhæng med samarbejdet med kolleger og ledelse.   

”Selvstændighed handler ikke om at kunne alene, men om at kunne i et team. At kunne bruge 
sine faglige argumenter og at kunne lytte til andre.” 

En af informanterne formulerede selvstændig handlen på denne måde og det er måske meget 
sigende for den pædagogiske profession. Man skal kunne noget selv og man skal kunne indgå 
i et team med den viden og faglighed man har. Meget pædagogisk arbejde foregår i teams. Og 
det er vigtigt, at den nyuddannede kan handle selvstændigt, forstået på den måde, at den 
                                                
156 Laursen et.al 2005:103 
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nyuddannede kan udfylde sin stilling og ikke skal korrigeres eller vejledes i for stort omfang. 
En del af det at udfylde sin stilling er at have overblik over opgaverne og at tage del i og 
prioritere opgaverne. Og også her tillægges livserfaringerne betydning.  

Citat: ”Vi har undskyldt dem med deres livserfaring. De burde kunne stoppe et hul. Ikke at 
grave sig ned på stuerne, men have overblikket og bidrage til hele institutionens løsning af 
opgaverne. Men vi har forventninger til at de kan. Det kan ikke hjælpe noget at vi hellere ville 
have fortsat med den gamle medhjælper.” 

Selvstændighed handler altså i denne optik, om at have overblik og kunne tage sin del af 
opgaverne på sig - også de kedelige, praktiske opgaver og det skal ske ud fra et professionelt 
skøn. 

Citat: ”Det er et must at være selvstændig og det er det man lægger mærke til lige med det 
samme. Vi ser det med det samme om vedkommende vil egne sig. Men vi tager godt imod nye 
og der er plads til at være lidt afventende og få tid til at komme ind i et område. Vi bliver nødt 
til det”. 

Citat: ”Det (arbejdet) kræver at man selv tager ansvar. Det er erfaring og det er 
livserfaring.” 

Citat: ”Vi forventer, at de selv kan tage initiativer. Der bor autister og det kræver at man kan 
handle ud fra det man har aftalt.”  

I dette citat ses også tydeligt den sammenhæng der er mellem at tage ansvar, handle 
selvstændigt og at indgå i teamets aftaler. Man skal kunne handle ud fra de fælles 
beslutninger. Hvis det er sådan at ikke alle studerende når til denne grad af selvstændighed i 
løbet af studiet vælger man i nogle institutioner at ”uddanne” og ”danne” selv. Institutionerne 
har sjældent mange kvalificerede ansøgere at vælge imellem og vælger derfor at gøre en 
indsats selv for at "uddanne" ansøgerne. 

Men ikke alle former for selvstændighed er gode. For andre er det ikke afgørende at være 
selvstændig fra ansættelsen, da man kan vurderer teamet pt. har brug for en, som ikke truer 
hierarkiet i institutionen. 

Citat: ”Vores store institution kan bære at have nye og uerfarne sammen med ældre erfarne 
til forskel fra.” Man ansætter nye som måske i bedre grad passer ind i teamet, eller i 
hierarkiet som det siges.  

Citat: "Selvstændighed kan være en hæmsko."  
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Som en anden formulerede det, så skal man "passe ind" og selvstændigheden må ses i forhold 
til opgaven. En meget høj grad af selvstændighed, kan opleves som truende for kolleger og 
ledelsen, hierarkiet eller de allerede etablerede positioner i institutionen157. 

Med afsæt i Katrin Hjorts forskning om professionerne, kunne det også være en mulighed, at 
det større fokus på effektivitet og målbarhed, med fx krav om dokumentation, evaluering, 
virksomhedsplaner, læreplaner, hjemmesider osv. har medført et mindre rummeligt 
arbejdsmiljø, som ikke levner så meget plads til ansatte, som ikke er oppe på beatet. At der 
ikke er plads til folk som ikke er selvstændigt handlende og kan tage ansvar. Men sådan 
opleves det ikke - ikke hele tiden, i hvert fald.  

Citat: ”Vi har mere travlt nu. Måske er det ubevidst, og området er blevet udvidet, 
dokumentation, evaluering osv. For et stykke tid siden var der sparerunder og der var sygdom 
og det var slemt. Nu går det i rigtige cirkler og vi har fået en bedre normering. Det skal gå 
hurtigere og de skal være selvstændige” 

Men det pres der opleves i arbejdet, gør at man ser frem til at få en ansat som kan tage ansvar 
og udfylde stillingen. Bl.a. fordi man ofte har ventet på at få stillingen besat. 

Citat: ”Vi forventer at de kan træde til med det samme. Samtalerne tages om den faglige del 
og de er meget mere bevidste om alt det teoretiske.”  

Citat: ”De skal kunne træde til fra dag 1, de skal kunne se behovet her.” 

Men på trods af det oplevede pres har man en udbredt forståelse for det at være ny. 

Citat: ”Vi har stor tålmodighed med de nyuddannede. Du må ikke gå og tro at du ikke er god 
nok, men selvfølgelig skal man flytte sig. Der er en stor tålmodighed med nye. Selv om man er 
40 år og har været leder i en børnehave, så er man ny”. 

Citat: ”I den perfekte verden ville vi tage nogle med erfaringer, men der er superrift om folk 
og hvis det er den 22- årige, så må vi se på potentialet – kan man udvikle sig hen ad vejen.” 

Lidt det samme siges fra en anden informant, som ud fra en anden overvejelse, ikke altid 
lægger vægt på, at de nyuddannede kan det hele når de ansættes i institutionen. 

Citat: "Vi ansætter ikke efter om de kan det på forhånd. Men en ydmyg tilgang om at ville 
lære det, vil forandre sig selv, vil indgå i et fællesskab, det handler om erfaring, og bidrage 
med noget og vil forandre sig selv."  

                                                

157 En undersøgelse af skolelederes forventninger til nyuddannede viser at der ikke forventes autonomi af de 
nyuddannede. Vores interviews tyder på at den nyuddannedes form for autonomi skal matche institutionens 
måder at arbejde på, hvis den skal værdsættes.    
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Den selvstændighed som efterspørges, går ud på relativt hurtigt, at kunne tage vare på de 
opgaver som institutionen har og som de i fællesskab skal løse. I en børnehave kunne dette 
eksempelvis handle om OGSÅ at være opmærksom på at børnene skal have tøj på, at frugten 
skal ordnes, meddelelser til forældrene skrives osv. samtidig med at de store linjer klares. 

Hvis eller når institutionerne ikke kan forvente, at de nyuddannede kan matche kravene fra 
dag et, så er det afgørende om de nyuddannede hurtigt kan lære sig det de skal kunne, for at 
udfylde funktionen som pædagog i netop denne institution. Og her stiller institutionerne sig 
positivt overfor at man ikke kan alt fra begyndelsen. Der imidlertid ifølge informanterne 
blandede erfaringer med, hvor gode nogen er til at lære. 

Citat: ”Den almene viden er god, men den hjælper dem ikke til hurtigt at omstille sig til nye 
områder.”  

Og det kan være svært at indse og opleve, at skulle korrigere og rette de nye, hvis de ikke kan 
varetage deres egne læringsbehov. Og for den nye kan det være svært at tackle kritik. 

Citat: ”Det er svært, når de skal lære nyt. Vi skal passe på ikke at belære dem. Vi skal ikke 
være stopklodser for dem. Vi tager tingene op på stuemøder. Så tager vi det op. De har svært 
ved at omsætte det." 

For nogle nyuddannede er stillingen et farvel til teoretiske og faglige studier, hvilket ikke gør 
den fortsatte faglige udvikling og læreproces lettere. 

Citat: ”Den ene nyuddannede ville gerne læse faglitteratur, mens den anden var færdig med 
det. Fx 0-14 som er let, men det ville hun ikke. Hun var færdig med at læse.” 

At tage vare på sin egen fortsatte læreproces og evne at tage imod kritik er således vigtige 
parametre at rette opmærksomheden imod. Heri kan indgå lysten til læse faglitteratur, 
hvordan møder man kritik, hvordan omsættes almen viden til konkret praksis? 

Da vores informanter som ovenfor vist, peger på at det ikke er så let at få ansat de ønskede, 
kvalificerede medarbejdere, kan man spørge hvordan man i professionen håndterer den 
situation, udover at tilrettelægge former for oplæring. En af løsningerne er som nævnt ovenfor 
at ansætte pædagoger man kender fra praktikkerne og/eller fra vikararbejde. 

Citat: ”Vi har nogen som har været i praktik og de venter på at kunne få en stilling. De 
studerende ved tit hvad de vil. Den lønnede praktik har været god. Så er de ansat og de får et 
ansvar.”  

Citat: ”Halvdelen af vores medarbejdere er tidligere praktikanter, forsat som vikarer indtil 
en stilling bliver ledig.” ”Vi er selvopdragende på vores medarbejdere.” 

Ved at ansætte tidligere praktikstuderende får man medarbejdere som allerede kender 
brugerne og arbejdsgangene. 
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Citat: ”Vi ansætter tit nogen som har været i praktik, men ellers bliver man spurgt, og det er 
da en fordel, da det er en lang proces at lære brugerne at kende.”  

Flere institutioner løser som nævnt problemet ved at påtage sig en uddannelsesopgave i 
forhold til de nyuddannede og nyansatte. En uddannelse som for især social- og 
specialpædagogiske institutioner også retter sig mod erfarne pædagoger uden kendskab til 
området. Dette emne blev diskuteret ved overgangen til generalistuddannelse, hvor mange 
frygtede at den specielle viden ville forsvinde.158 Det er ud til at være tilfældet i et vist 
omfang. I hvert fald tyder udsagnene på at der er en opgave for professionen pt. 

Citat: ”Vi har brug for at tage hånd om læreprocesserne, når de kommer ud.”  

Citat: ”Det har været svært at rekruttere ny pædagoger. Bunken af ansøgere har været for 
dårlig og vi har aftalt at så måtte vi arbejde med det vi får. Vi oprettede et 
”opdragelseshold”. Fx på udflugt hvor vi ”viste vejen” for ikke at skabe uvaner. Man kikker 
på nogle pædagoger som er gode og overtage nogle af deres vaner. Vi i talesætter det meget 
konkrete. Nu skal vi lege nogle lege. Alle voksne skal være med.” 

Det er indtrykket fra interviewene, at dagtilbudsområdet ikke har etableret lignende ordninger 
omkring oplæring af nye, i samme grad som de store social- og specialpædagogiske 
institutioner har gjort det.  

Citat: ”Vi skal ikke nødvendigvis have vores eget uddannelsesprogram. Vi har her ansat 
nyuddannede som har været i praktik her og på den måde kan man overkomme den 
manglende viden.”  

Opsummering 

Rigtig mange af de nyuddannede pædagoger udviser en høj grad af selvstændig handlen i 
deres arbejde. Spørgeskemaundersøgelsen viste således også en relativ høj vurdering af de 
nyuddannedes selvstændige handlen. Og det betragtes også som noget man lægger mærke til 
med det samme.  

Man kan på en måde også være for selvstændig, når man som nyansat skal passe ind i en 
institutions kultur og måder at arbejde på, så selvstændigheden skal ses i lyset af at meget 
arbejde foregår sammen med andre, i teams. Der gives tid til at de nyuddannede kan finde sig 
til rette, men det forventes også at man tilegner sig et overblik over opgaverne og tager sin del 
hurtigt. Manglen på pædagoger gør at nogle institutioner i denne undersøgelse vælger at 
ansætte ansøgere med potentiale og så selv arbejde med at videreuddanne dem. Den gode 
almene viden de nyuddannede har, er god, men der er et fortsat læringsbehov, som kan være 

                                                
158 Brugerundersøgelse blandt aftagere af pædagoger samt de nyuddannede pædagoger, Gallup A/S 
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vanskeligt at få i gang. De nye opleves som sårbare overfor hvad der kan opfattes som kritik 
af dem og de ”gamle” synes heller ikke at det er rart at skulle ”belære”. 

Udfordringer til uddannelsen ud fra opsummeringen 
 At fremme selvstændighed i lyset af det karakteristiske ved pædagogarbejdet at det 

foregår i samarbejde og i relationer. Hvordan behandles temaet: at være en god 
medarbejder i uddannelsen? Hvordan fokuseres der på det faktum, at mest arbejde 
foregår i teams? Er det nok at arbejde i grupper eller skal forholdet mellem 
selvstændighed/indordning, implementeres yderligere i uddannelsen? Kan 
selvstændighed og overblik fremmes i praktikken? 

 At indarbejde en praksis under uddannelsen, som træner i at kunne tage hånd om egne 
læringsbehov. Kan en sårbarhed overfor kritik forebygges? De nyuddannede skal 
kunne sætte sig ind i nye arbejdsopgaver i nye institutionelle omgivelser. Det handler 
både om at have lyst til at fortsætte den teoretisk-faglige udvikling og den praktisk-
institutionelle udvikling. 

 Skal pædagoguddannelsen uddanne pædagoger som kan varetage alle typer 
pædagogisk arbejde fra dag 1? 

Den nyuddannedes innovative rolle og opgave i institutionen. 

Spørgeskemaundersøgelsen pegede på, at de nyuddannedes kompetencer i forhold til at 
dokumentere er ok, mens evalueringen af brugernes læreprocesser og udvikling er mere 
problematisk. Endvidere viste undersøgelsen, at de nyuddannedes evne til at være innovativ, 
dvs. give konkrete nye bud på løsning af pædagogiske problemstillinger ikke vurderedes så 
højt.    

Vi var også interesserede i at få mere at vide om hvordan institutionerne selv så på de aktuelle 
og meget diskuterede krav om dokumentation, evaluering og innovation, som har givet og 
giver anledning til megen diskussion159. Det var det tema som blandt de mulige fik lavest 
prioritet af informanterne i spørgeskemaundersøgelsen på pædagogområdet. 

Med hensyn til det sidste var der nu ingen tvivl hos informanterne i interviewrunden om, at 
det er et "must", at dokumentere de pædagogiske resultater institutionen præsterer, bl.a. fordi 
det kan være afgørende for at overleve i konkurrence med fx private institutioner, og andre 
offentlige institutioner og fordi dokumentation for godt pædagogisk arbejde kan tiltrække 
gode forældre.   

                                                
159 Hjort, Katrin, 2004  
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Innovation i betydningen dokumentation, evaluering og udviklingsorientering, er der 
fuldopbakning til blandt de interviewede, hvilket står i en vis modsætning til spørgeskemaets 
svar. 

Derfor ses der også positivt på de nyuddannedes færdigheder på dette område, men 
forventningerne indfries ikke altid. Ikke alle nyuddannede har i tilstrækkeligt omfang lært at 
arbejde metodisk med pædagogisk udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering. 

Citat: ”Det ku da være fedt, hvis der kommer nogen ud som kan sætte projekter i gang, 
hvordan kan jeg lave en beskrivelse, hvordan laver vi en evaluering, det er fuldstændig sort 
snak for nogen – det er helt lukket land - og det er et problem.”  

Det er en forholdsvist ny arbejdsform, som i kraft af indførelsen af læreplaner blev fast 
praksis for alle 0-6 års-institutionerne og måske derfor er det ikke en rodfæstet del af 
kompetencerne i institutionerne endnu. Men der arbejdes på det. 

Citat: ”Hvis vi skal måle os med omverdenen skal vi blive bedre til at sætte mål og finde frem 
til om vi nåede det. Jeg gjorde sådan og det blev til det og det. Det er faget og kulturen som 
skal ændres. Det kunne være dejligt om de nyuddannede kunne det som vi mangler i denne 
forbindelse”. 

I socialpædagogiske institutioner opleves det, at effektivitetskravene er steget og at der bl.a. 
derfor ikke er plads til at tage tingene "let". Det forventes at indsatsen målrettes og virker. 

Citat: ”For institutionen er det blevet vigtigere og skal være meget præcis fordi børnene er 
sværere. Der er ikke plads til at tage det let. Mere systematiseret. Evidens og dokumentation. 
Vi bliver nødt til at kunne vise hvad vi har gjort, som har ændret børnene/ikke ændret 
børnene. Hvad er det der virker og hvad er det vi gør. Begynd allerede nu. Nej, men det skal 
vi have med i uddannelsen for det bliver vigtigt.”  

Institutionerne, måske især de socialpædagogiske institutioner, føler sig under pres. 

Citat: ”Der er virksomheder som er parate til at overtage, hvis vi ikke er dygtige nok. Vi skal 
kunne vise at vi kan nogle ting. Vi bruger ressourcerne ok. Mange socialpædagogiske 
institutioner er lukket og det sker stadig. Vi må være gode.” 

Kommunesammenlægninger og skiftende forvaltningers skiftende valg af metoder, gør at 
området pt. føles usikkert mht. hvilke metoder der er de mest velegnede til at håndtere 
dokumentation, evaluering og innovation. Men institutionerne ser ingen vej udenom. 
Verdensbilledet er ændret, som det siges. 

Citat: ”Der er kommet fokus på kvalitetskontrol – får man noget for pengene – vi er dårlige 
til at omstille os til hvilke måder og former vi skal benytte til at dokumentere og 
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sammenlægningen af kommunerne har forandret vore relationer. Verdensbilledet er 
forandret.” 

Også inden for specialområdet er man optaget af at dokumentere. Det opleves som meget 
vigtigt, da brugerne her ofte ikke selv kan formulere sig. 

Citat: ”Dokumentation er meget vigtigt. Vi bruger megen tid på at dokumentation og 
evaluering. Så det er særdeles vigtigt. Vi skal være sikre på at vi får dokumenteret. Det er 
vigtigt at få skrevet det hele ned.” 

Og den almindelige vuggestue og børnehave føler sig også under pres. Markedsgørelsen slår 
som nævnt igennem.  

Citat: ”Vi har en vare vi skal kunne sælge og folk ser på hjemmesiden og vi er i konkurrence 
institutionerne imellem. Forældrene er meget opmærksomme og her er det københavnere som 
stiller krav.” 

Opsummering  

Der er blandt informanter en positiv holdning overfor den professionalisering der ligger i at 
kunne dokumentere, evaluere og sætte udviklingsprocesser i gang. Det er et felt som dels 
kræves af professionen af det politiske og forvaltningsmæssige system og det er dels noget 
institutionerne selv ser en faglig interesse i at arbejde med ud fra at de bl.a. taler andres sag, 
som ikke kan tale for sig selv. Informanterne vurderer ikke at de nyuddannede er mere 
kompetente på dette område end de ”gamle” er det og der kan også i denne sammenhæng 
være tale om arbejdsdelinger, således at nogen varetager ”papir- og skrivearbejdet” og andre 
er mere på brugerne. Og nogen nyuddannede kan derfor meget mht. dokumentation osv. og 
andre ikke så meget. 

Udfordringer til uddannelsen ud fra opsummeringen 
På baggrund af at informanterne i den kvantitative undersøgelse prioriterede innovation blandt 
de laveste, på baggrund af informanterne i interviewet gav det en væsentlig højere 
prioritering, på baggrund af den politiske og administrative opmærksomhed på dette område, 
er det en udfordring til pædagoguddannelsen, at sætte de studerende i stand til at mestre, at 
diskutere og at tage stilling til emner som dokumentation, evaluering, test og innovation på et 
kritisk, fagligt grundlag.   

 At fokusere på en fortsat styrkelse af færdigheder i at evaluere brugernes 
læreprocesser, herunder at styrke en mestring af og en kritisk tilgang til test, 
dokumentation, evaluering osv. 

 At styrke kompetencerne i forhold til at arbejde systematisk innovativt 
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Analyse og tolkning ud fra undersøgelsens valgte perspektiver 

Teorigrundlaget er formuleret i forbindelse med metodebeskrivelsen og det skal ikke gentages 
her. Det er blot vigtigt at minde om, at vi har flere vinkler på, med afsæt i bl.a. Bourdieu, 
Dreyfuss, Dewey/Negt og Katrin Hjort. Disse vinkler vil nu benyttes til at belyse ovennævnte 
resultater med henblik på gennem denne perspektivering at kunne tydeliggøre, nuancere og 
uddybe udfordringerne. 

Udfordringer til pædagoguddannelsen er samlet set følgende 
Når der i det følgende formuleres udfordringer til uddannelsen, så tænkes her udfordringer til 
alle fagene og til praktikken. Det er således i sig selv en udfordring, at overveje hvordan 
nedenstående kan tackles i et samspil mellem fagene og praktikken og måske endda 
professionen efterfølgende. 

 Det er en udfordring, at fastholde interne arbejdsmåder i løbet af uddannelsen, som 
kan understøtte forberedelsen til at skulle arbejde i en profession, hvor relationer, 
samarbejde, konflikthåndtering osv. er væsentlig.   

 At fremme forståelsen for hvordan ”praksis” adskiller sig fra ”teori”. 

 At den studerende tilegner sig praktiske færdigheder, som er relevante for målgruppen 

 At uddanne og danne i forhold til professionelle normer for arbejdet i den 
pædagogiske profession 

 At uddannelsen fremmer de studerendes kompetencer i forhold til at arbejde med 
kommunikation og konflikthåndtering i forhold til bl.a. forældrene, men også 
institutionens målgrupper. 

 At uddannelsen også fokuserer på at nyuddannede får styrket de praktisk-metodiske 
færdigheder, som baggrund for at indgå i det tværfaglige samarbejde.  

 At uddannelsen understøtter udviklingen af det tværfaglige samarbejdes karakter.  

 At fremme selvstændighed i lyset af det karakteristiske ved pædagogarbejdet, nemlig 
at det foregår i samarbejde og i relationer.  

 At fokusere på en fortsat styrkelse af færdigheder i at evaluere brugernes 
læreprocesser, herunder at styrke en mestring af og en kritisk tilgang til test, 
dokumentation, evaluering osv. 

 At styrke kompetencerne i forhold til at arbejde systematisk innovativt 

 En sidste og meget overordnet udfordring går på at være en generalistuddannelse og 
samtidig uddanne til specialiserede områder.  
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Udfordringerne vil først blive analyseret og diskuteret i forhold til de 4 perspektiver vi har 
haft som udgangspunkt for såvel den kvantitative som den kvalitative undersøgelse. Der 
tilstræbes en slags overordnet perspektivering, således at ikke hver enkelt udfordring 
analyseres i forhold til hvert perspektiv. Udfordringerne vil afslutningsvist blive analyseret i 
lyset af uddannelsesbekendtgørelsen til den nye pædagoguddannelse.   

Det er vigtigt at understrege, at informanterne alle har understreget, at de oplever store 
forskelle på de nyuddannede og det er således vanskeligt at tegne et billede, som er dækkende 
for alle nyuddannede. Informanterne har svaret på baggrund af de nyuddannede de har mødt 
og har kendskab til. Hensigten med at inddrage netop disse 4 perspektiver er at de 3 udgør 
forskellige syn på forholdet mellem uddannelse og profession og den sidste sætter 
professionen og uddannelsen, ind i en samfundsmæssig sammenhæng.     

Fra novice til ekspert 

Med afsæt i brødrene Dreyfus`s160 teori om læring fra novice til ekspert, kan der peges på, at 
meget, men ikke alt, kan læres gennem en formel uddannelse, men vejen til ekspert går 
gennem erfaringsopbygning, gennem det konkrete og mangesidige arbejde med 
færdighederne i den praktiske kontekst. Vores informanter er altså på linje med denne 
betragtning, når de lægger vægt på at modtage den nye kollega på en god måde og give 
vedkommende tid til at opbygge de nødvendige kompetencer. På den anden side forventer 
vores informanter også, at de nye er i stand til at lære hurtigt og stort set at de kan varetage de 
grundlæggende opgaver fra dag 1. 

Ifølge teorien vil en nyuddannet pædagog, være en ”avanceret nybegynder”, hvilket er 
betegnelsen for en nyuddannet, og dermed typisk have baggrundserfaring nok til at kunne 
genkende en situations aspekter. Hun/han må dog koncentrere sig om de regler og andet, der 
er undervist i. Man kunne kalde det, at der situativt må konstrueres koblinger mellem praksis 
og teori. De nyuddannede har, ud fra teorien, brug for støtte med hensyn til prioritering af 
arbejdsopgaverne og deres udførelse må støttes af kolleger, der mindst har ”det kompetente 
niveau”, som er det efterfølgende niveau i teorien.  

Hermed siges det, at man ikke kan forvente at den nyuddannede har det faglige overblik og 
kan udfylde en stilling fuldt ud fra den første dag. Man kan sige, at den nyuddannedes 
selvstændige handlen må ses i lyset af at meget skal læres endnu gennem erfaringer og de har 
brug for en god omverden i denne proces.  

Denne undersøgelse viser som sagt, at professionen i høj grad er parat til at give den 
nyuddannede dette rum til at udvikle sig og at man på forskellig vis har implementeret dette i 

                                                
160 Drejfus, H. og S. 1991 opr. 1986  
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institutionens praksis. Fx ved at være flere med til forældresamtaler, have 
modtagelsesprogrammer til nye osv.   

En af informanterne siger, at man bliver mere ydmyg overfor opgaven efter mange år i faget. 
Det kan også ses som et udtryk for at man ikke mere tror så skråsikkert på "reglerne". Den 
nyuddannede har stadig et ”kikkertsyn”, siger vedkommende også og dette kan ses som et 
billede på det endnu begrænsede overblik som en nyuddannet kan have. 

Den nye uddannelsesbekendtgørelse kan på baggrund af brødrerne Dreyfus`s teori, siges at 
være meget optimistisk mht. hvad der forventes af en nyuddannet pædagog. Fx skal den 
studerende allerede i 3. praktikperiode kunne "beherske praksis".  

Udfordringerne kan ud fra Dreyfusbrødrernes teori, være at gøre de studerende klart, at de 
ikke kommer ud som eksperter, men at de skal ud og blive eksperter gennem fortsatte 
læreprocesser, grundet på deres erfaringer, på fortsatte studier, undersøgelser mm og dermed 
bidrage til fagets og professionens udvikling. Der er altså sammenhæng mellem det som også 
efterspørges i vores undersøgelse, nemlig den studerendes evne til at tage praktisk fat om egne 
fortsatte læringsbehov og det at være ny i et felt. Hvad skal der til for at stille såvel 
nyuddannet som institution bedst muligt i mødet, når der givet er noget som skal tilegnes 
gennem fortsat erfaringsdannelse – formodentligt for ”gamle” såvel som ”nye”? 

Det grundlæggende spørgsmål man må stille til teorien er, om den i for høj grad pointerer, at 
man ikke som nyuddannet pædagog, kan have kompetencer fuldt på højde med pædagoger, 
som har været i faget i mange år. Mig bekendt findes der ingen forskning på dette felt 
indenfor pædagogfaget, men der er nogle forhold som umiddelbart taler for at nyuddannede 
pædagoger kan nå længere end denne teori antager. 

De nyuddannede pædagoger har fx gennem deres praktikforløb, allerede gjort sig praktiske 
erfaringer. Pædagoguddannelsen har 1 år og 3 måneders praktik. Personligheden og 
erfaringen/modenhed tilskrives en stor betydning. Pædagogstudiet vælges ofte af mennesker 
som har en anden uddannelse i forvejen og altså allerede har erfaringer. 

Den pædagog som har været i faget i mange år har erfaringer, men disse erfaringer kan have 
mange facetter, herunder at ambitioner og idealer er blevet tilpasset virkeligheden i et 
lønarbejde, hvor man også må lære at beskytte sig selv og sin arbejdskraft. Med for stor vægt 
på Dreyfusbrødrernes teori, risikerer man at fastholde den nyuddannede i en 
mesterlæresituation, når uddannelsen er afsluttet, og dermed risikeres for høj grad af 
tilpasning frem for nyskabelse. Mange institutioner forventer naturligvis, at den nye også er 
nyskabende og medskabende.  
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I stater i USA, fx Utah, har tankegangen om at støtte den nyuddannede, ført til indførelse af 
formelle mentorordninger indenfor læreruddannelsen161, et såkaldt EYE-program, med 
efterfølgende eksaminer og test som den nyuddannede skal bestå, for fortsat at kvalificere sig 
til sin stilling. Erfaringerne er ifølge forskning på feltet, meget blandede, men selve indsatsen 
er et udtryk for at måden den nyuddannede møder professionen på, tillægges stor betydning. 

Ud fra denne forståelse anerkendes uddannelsen som et begrænset selvstændigt læringsrum 
og kan man så at sige lære så meget som muligt i dette læringsrum. Efterfølgende må man så 
gennem praktisk deltagelse lære sig at blive ekspert. Somdet siges af H. og S. Dreyfus:162 
”De, der underviser i en færdighed, er ofte velartikulerede formidlere af nyttige 
kendsgerninger, procedurer og principper. I den egenskab kan det udmærket være, at de kan 
hjælpe den studerende til hurtigt at komme fra nybegynderstadiet til den avancerede 
begynders og den kompetente udøvers . Men hvis de ligesom ekspertsystemer kun kender fakta 
og regler for følgeslutninger, kan de ikke på nogen måde blive gode til at gøre tingene eller 
live vejledere på vejen til ekspertniveau.” Hermed må det siges at være slået fast at der er 
grænser for hvad man kan opnå gennem undervisning. På samme måde peger Bourdieu på et 
problem.   

 

Et Bourdieu inspireret perspektiv på uddannelse og profession 

Forholdet mellem uddannelse og professionsudøvelse er et forhold, der ikke umiddelbart i en 
teoretisk betragtning er sammenfaldende i forholdet 1:1. Pointen ifølge Bourdieu, er at det 
umiddelbart er forskellige vidensformer, man benytter sig af alt afhængig af de respektive 
rum, som man optræder i. En forskel som man kan sige er en forudsætning for at have skole 
og uddannelse. Andre, fx Luhmann skelner dog på andre måder end Bourdieu, men jeg har 
valgt Bourdieu fordi han umiddelbart er tættere på erfaringens betydning i form af 
habitusbegrebet.  

I uddannelsesrummet orienterer man sig ifølge denne tankegang, i højere grad ud fra 
teoretiske anskuelser repræsenteret gennem de fag - faglige – kulturområder. I 
handlingsfeltets rum, hvor undervisning, sygepleje eller pædagogarbejdet praktisk udføres, 
benytter man sig af orienteringer, der i Bourdieus terminologi betegnes som en praktisk sans – 
som er en fornemmelse og orientering for den handlendes aktioner i rummet, og som er 
forskellig fra teori, ”Det, der styrer er en praktisk sans, der opererer som en opfindsom og 
                                                

161 Se fx Armstrong, Philip (2009) What Mentees Have to Say about Being a Mentor. (unpublished). ”The 
program requirements are: a) Working with a trained mentor for three years b) completing a portfolio c) 
saticfying administrative evaluations, and d) passing the Praxix 2 test. New teachers are to complete the EYE 
program within three years.  

162 Dreyfus H. og S. (1991) 
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uforudsigelig improvisation …..Orkestret spiller unden dirigent og uden partitur, men som 
om, der fandtes en dirigent og et partitur”163. Og hermed adskiller den sig fra den 
ovenstående teori. Der er tale om en anden slags kompetence, som har med såvel den 
nyuddannedes habitus at gøre, som med institutionens habitus at gøre.   

Vi kan dermed blive opmærksomme på, at der både skal ske et ”oversættelsesarbejde” og en 
kvalitativ anden slags læring, når man ansættes første gang i professionen, selv om man 
allerede har afprøvet sin praktiske sans i praktikforløbene. Der er nemlig også forskel på 
øvelsesbanen i praktikken og den virkelige bane i funktionen som pædagog. 

Institutionerne har udviklet måder at handle legitimt på, som den nyuddannede ikke på 
forhånd kan kende til. Hvordan løses konflikter i institutionen? Hvordan skrives en 
underretning i denne institution? Hvordan forholder man sig til forældrene? Hvilke procedurer 
er der for tværfagligt samarbejde i en organisation, en kommune? Hvordan kan man varetage 
egne læringsbehov?  

For Bourdieu er et felt et socialt rum, konstitueret gennem et relationelt forhold mellem 
agenter, hvor benyttelse af agenternes kapital er medvirkende til at skabe et sæt af positioner 
mellem agenterne.  

Med Bourdieus feltbegreb kan vi se, at de nyuddannede kommer ud til et felt, som allerede er 
struktureret og besat af agenter, som har positioneret sig. Aftagerfeltet er defineret som det 
specifikke professionsområde og de respektive institutioner, hvor nyuddannede typisk udøver 
deres erhverv og med feltbegrebet kan vi sige, at der indgår interesser og positioneringer. Der 
er noget på spil.   

I undersøgelsen er det kolleger og nærmeste leder, som begge for det meste har samme 
grunduddannelse, som vi har spurgt, mens andre undersøgelser,164 har heftet sig ved 
forvaltning, politikere. Man kommer som nyuddannet ind i en mere eller mindre etableret 
profession og kan ikke gøre hvad som helst. Man kommer ind i en profession med en mere 
eller mindre etableret pædagogisk kultur, som giver nogle muligheder og nogle 
begrænsninger, og som i høj grad allerede har afgjort, hvordan en række opgaver kan og skal 
løses. Den nyuddannede skal altså også kunne tilpasse sig. Nogle af udsagnene i interviewet 
underbygger, at de nye i feltet skal indpasse sig:  

Citat: ”Det var svært at finde ud af hvordan man skal indpasse sig, fordi vi (for år tilbage) 
kom ud med en holdning om at skulle reformere. Og det er også godt at komme med noget 

                                                
163 Callewaert, Staf 1994 s 19 

164 EVA: Brugerundersøgelse af pædagoguddannelsen 
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nyt, men hvis man kommer med en holdning om, at det de (pædagogerne) gør, ikke er godt 
nok, så bliver det problematisk.” 

Og i det næste citat understreges tilpasningen til den konkrete kultur. 

Citat: ”Det handler om evnen til at kunne indgå, kunne afkode kulturen, man skal kunne se 
det og kunne agere i feltet. Vi ansætter ikke folk til at de skal lave tingene om - så skal man 
frem i skoene og vi vælger dem vi mener, kan bære denne kultur videre”. 

I feltet står der ikke nødvendigvis respekt omkring en som har kunnet bestå eksamenen. 

Citat: ”Man skal lige have fod på sig selv og sit arbejde inden man skal være meget klog. Vi 
vil gerne høre hvad du mener, men vent indtil lidt senere. Det er vigtigt, at du viser, at du kan 
håndtere dette her felt.”  

Det at have teoretisk indsigt, giver altså ikke umiddelbart respekt i professionen, så den 
nyuddannede skal mestre de praktiske udfordringer for at få kollegernes anerkendelse. 

Med det Bourdieuinspirerede perspektiv kan vi dels se, hvordan uddannelse og profession er 
(og skal være?) 2 forskellige verdener og hvordan dette faktum medfører udfordringer om en 
nødvendig evne til omstilling hos den uddannede fra uddannelse til profession og en 
nødvendig opmærksomhed i professionen og i uddannelsen på, at den nyuddannede, afhængig 
af egne tidligere personlige erfaringer, tilegner sig det praktiske mesterskab. Dannelsen af en 
professionel identitet og forståelse for professionelle normer, må i dette perspektiv også ses i 
lyset af feltets positioneringer og definitioner af hvad god professionel skik og etik er.  

Et erfaringspædagogisk perspektiv 

Ud fra et erfaringspædagogisk perspektiv kan der peges på, at de studerendes viden og læring 
må knyttes til deres erfaringer, hvilket af flere grunde forekommer vigtigt. Bl.a. for at undgå 
det såkaldte praksischok og undgå at den studerende opgiver at få den teoretiske og faglige 
viden til at spille sammen med den pædagogiske praksis. Endvidere skal ny viden knyttes til 
tidligere erfaringer for at overvinde forskellene mellem de to læringsrum, studie og praksis, 
som Bourdieu og allerede Dewey og før ham Schleiermacher,165var opmærksom på. Negt 
påpeger det sociale og samfundsmæssige rums betydning for hvilke erfaringer der er mulige 
at gøre sig og Dewey påpeger, at man primært lærer gennem det man gør og reflektionerne 
over konsekvenserne heraf.  

Det kan konstateres, at uddannelsens lange praktikker tilsyneladende ikke i sig selv har 
kunnet løse problemet mellem uddannelse og praksis.  

                                                
165 Rasmussen, Jens, 1999 
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Praktik forstået som (lønnet) deltagelse i arbejdet, giver selvfølgelig kendskab til et område, 
men deltagelse giver ikke nødvendigvis erfaringer som fx Dewey eller Negt beskriver 
erfaringer. Negt lægger på en anderledes måde vægt på karakteren af de sociale rum som 
erfaringerne gøres indenfor og i dette perspektiv er såvel studie som praktik betydningsfulde 
sociale rum for de studerendes læreprocesser. Derfor må uddannelsesmiljøet og kulturen 
regnes med og ikke kun stoffet og det faglige indhold. Endvidere peger Negt på 
eksemplariske læreprocesser.  

Vores undersøgelse viser, at de nyuddannede er stærke med hensyn til samarbejde, 
kommunikation og relationsdannelse. Med en uddannelse med mere individualiserede 
evalueringsformer, ser vi en udfordring i at sikre at nye pædagoger fortsat vil have disse 
grundlæggende kompetencer. Det må undersøges hvordan undervisnings- og 
evalueringsformerne, samt indholdet i undervisningen, i såvel fagene som i praktikken, 
medvirker til opbygning af den professionelle identitet og dermed forståelsen af hvad det vil 
sige at være en professionel pædagog. 

Hos Dewey er erfaringsdannelse knyttet til muligheden for at handle, samt muligheden for 
efterfølgende at mærke konsekvenserne af denne handlen og derudfra reflektere/tænke. 
Reflekterede erfaringer er viden, som kan italesættes og anvendes på andre områder, dvs. at 
de har en transferværdi. Det kan de iflg. Dewey gennem abstraktion og generalisering.166 
Dette perspektiv indeholder dermed et bud på hvordan det lærte i et læringsrum får mulighed 
for at anvendes i andre.  

Når institutionerne vælger at ansætte studerende, som de har haft i praktik, så er det netop 
fordi de kender til de studerendes viden og kompetencer og institutionen ved, at de studerende 
har haft mulighed for at gøre sig nogle vigtige erfaringer og de har set at vedkommende har 
potentialer, dvs. kan lære af sine erfaringer.   

At opøve selvstændighed i form af fagligt overblik og faglig kompetent handlen, set i lyset af 
at denne selvstændighed i høj grad foregår i relationer til kolleger, ledelse, bruger, tværfaglige 
samarbejdspartnere, må i dette perspektiv også indebære, at den studerende har muligheder 
for at afprøve sig selv i teams og i fx gruppearbejde under uddannelsen. 

Uddannelsen til pædagog rummer pt muligheder for at inddrage de studerendes erfaringer fra 
praktikken i ”teori”rummet og for at inddrage den teoretiske og praktiske viden og 
færdigheder, lært i undervisningen i institutionspraktikken. Uddannelsen er stadig(!) præget af 
åbenhed og plads til at tilrettelægge måde indhold og arbejdsformer ud fra pædagogisk-
didaktiske overvejelser i undervisergruppen, selv om, eller i kraft af, de indførte CKF`er og 
forordninger vedrørende eksamensformer. Der kan således arbejdes med probelmeorienteret, 

                                                
166 Dale, Erling Lars, 2008 s.57 
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eksemplarisk undervisning og med andre former for undervisning som tilstræber at de 
studerendes kompetencer matcher betingelserne i professionen.  

Det kan tænkes at et mere udbygget og ligeværdigt samarbejde mellem uddannelse og 
profession vil kunne gøre ovennævnte sammenhæng mellem erfaringer og teoretisering 
(refleksion/generalisering) bedre. Flere af de fundne udfordringer vil med fordel kunne 
tackles gennem et sådant samarbejde. Det gælder fx færdigheder som er relevante for 
brugergruppen, professionelle normer, konflikthåndtering, at skrive underretninger mm, 
udviklingsarbejde, dokumentation og evaluering mm. Det må endvidere antages at de 
erfaringer/oplevelser de studerende gør sig i undervisningspraksissen på uddannelsen vil have 
en stor indflydelse på hvad de lærer. Dewey gjorde sig til talsmand for at man lærer demokrati 
gennem at praktisere demokrati og Negt har argumenteret for at bagvedliggende sociale 
mekanismer spiller ind på erfaringerne. Hvis disse synspunkter også kan gøres gældende i 
forhold til uddannelsesprocesser så er det afgørende at tilrettelægge et undervisningsmiljø 
inkusiv eksamensformer, som fremmer mulighederne for at de studerende kan tilegne sig de 
ønskede kompetencer.      

Professionsforskning 

Ud fra et professionsperspektiv, hvor vi bl.a.trækker på Katrin Hjorts forskning, kan vi se 
udfordringerne i lyset af den samfundsmæssige udvikling og politiske beslutninger og i lyset 
af professionaliseringsdiskursen. 

Tidligere ville man ifølge en af vores informanter,  mange steder have den opfattelse, at de 
nyuddannede skulle ud og reformere praksis, da feltet bestod af pædagoger som var uddannet 
efter "forældede" teorier. En sådan opfattelse udfordres, når man ser hvordan stat og 
kommuner gennem de seneste år har engageret sig i en hæsblæsende udvikling af 
professionen. Det er i hvert fald vores informants opfattelse, at den ikke holder længere. 

Gennem en forøget kursus- og efteruddannelsesvirksomhed, krav om dokumentation og 
evaluering af det pædagogiske arbejde osv. sker moderniseringen ikke med uddannelsen som 
den eneste og den primære igangsætter. I stedet kan det med en vis ret siges, at uddannelsen 
skal op på tæerne for at matche kravene i professionen.  

Når dette er sagt, må det naturligvis slås fast, at en forskningsbaseret professionsuddannelse, 
som principielt bygger på den nyeste viden indenfor feltet, skal være "foran" professionen og 
dermed bidrage med en form for nytænkning hos de nyuddannede.   
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Nye relationer til brugerne og nye opgaver 

Ifølge forfatterne til bogen ”Professionalisering – en grundbog”167 er der sket ændringer i 
relationerne mellem de professionelle og brugerne i gennem de sidste 50-60 år. Ændringer 
som naturligvis må have betydning for hvilke kompetencer en pædagog forventes at have. 
Forfatterne peger på, at den professionelle i dag skal være  

”den fortolkende medarbejder, der inden for de gældende værdier og rammer kan diskutere 
og forhandle med borgerne om, hvordan et problem skal løses.” i forhold til tidligere tiders 
”regelfølgende embedsmand”  

Forfatterne peger endvidere på, at det er et problem eller et dilemma, at der ikke er enighed 
om og gives plads til, at medarbejderen kan være professionelt fortolkende i forhold til en 
problematiks udgangspunkt, krav og muligheder. Der er nemlig på samme tid tendenser til 
mere detaljeret styring gennem central fastsættelse af mål og metoder (fx sprogtest, arbejde 
med de mange intelligenser, fokus på anerkendelse osv.).168 Ydre fastsættelse af mål risikerer 
at føre til mere opmærksomhed på om målene nås og mindre opmærksomhed på de konkrete 
brugeres udvikling. 

Bl.a. på denne baggrund er det forståeligt, at det kan være vanskeligt, at arbejde med 
konflikthåndtering og at det bliver vigtigt med at undersøge baggrunden for relationen 
pædagog-forældre eller ung-pædagog og baggrunden for at den potentielle konflikt udspiller 
sig som den gør. Også andre forhold i professionens, samfundet gør netop konflikthåndtering 
og det tværfaglige samarbejde aktuelt og potentielt vanskeligt. 

Magt og autoritetsforholdet mellem professionelle og brugerne 

Relationen til brugerne vedrører kernen i sygeplejerskernes, lærernes og pædagogernes 
arbejde169. I den professionelle relation indgår fx dilemmaer i forhold til nærhed og distance, 
og mellem ubegrænsede behov og begrænsede ressourcer. Der er som følge af de gennemførte 
moderniseringsprocesser sket ændringer i relationerne. Undersøgelser viser, at offentligt 
ansatte peger på at tidsrytmen har ændret sig, så der er mindre tid til den enkelte170. Dermed 
bliver det vanskeligere at leve op til det, de selv oplever som professionelle standarder, 
hvilket kommer klart til udtryk i flere citater. Og samtidig skal den enkelte pædagog eller 
pædagogerne på institutionen være i stand til selv prioritere mellem opgaverne. Der er sket 
ændringer i kravene til service. Klienterne stiller krav om en service, som de professionelle 

                                                
167 Laursen m.fl. 2005  

168 Laursen et al (2005) s 103 ff, afsnit 6: Fremtiden: professionalisering eller deprofessionalisering 

169 Laursen et al (2005) 

170 Hjort (2001), (2005) 



                                                            Aftagerprojekt for professionsuddannelserne – UCSJ     

 

235 

ikke klart kan afgrænse. Og det bliver ikke lettere når nedskæringer og omstillinger, 
sygdomsfravær osv. spiller ind.”Travlheden gør, at det er sværere at lave pædagogik. I 
slemme tider bliver det pleje og ikke pædagogik." Lurer der en dårlig samvittighed? Hvad har 
klienterne ret til at forvente og kræve? Det kan føre til, at der ydes mere for at undgå 
konflikter og klager. I denne undersøgelse viser interviewet fx hvor stor betydning relationen 
til forældrene og brugerne har for pædagogerne.  

Magt- og autoritetsforholdet mellem fx lærer og elev/forældre er ændret og varigheden af 
relationen er ændret. Den enkelte varetager som specialist (vuggestue, børnehave, Sfo, 
indskoling, udskoling, hospitalsophold osv.) opgaver som løses indenfor relativt kortvarige 
perioder og har kun ansvaret for dele af klientens interesser. Dette sker i en sammenhæng, 
hvor de til gengæld skal fungere sammen med andre professionelle og være som et tandhjul i 
en stor maskine. Specialiseringen og det modsatrettede krav om en samlet indsats bringer 
dette på banen. Dette kan også siges at indebære en vis anonymisering og depersonalisering af 
klienterne. At forstå (begrænsninger og muligheder i) praksis og at have kompetencer i 
forhold til at kommunikere med og håndtere konflikter må ses i sammenhæng med de forhold 
som gør sig gældende i professionen. Hvis denne forståelse ikke er til stede kan det være 
formodentligt være vanskeligt at fastholde og arbejde professionelt. At have praktiske 
færdigheder i forhold til brugergruppen, at kunne evaluere deres læreprocesser, at have 
tilegnet sig professionelle arbejdsnormer osv. vil formodentlig være medvirkende til at kunne 
håndtere kravene og udfordringerne i professionen på trods af dens ikke-ideelle karakter.  

Den responsive stats idealer 

Den responsive stat, som er en betegnelse for den nuværende statsopfattelse,  stiller høje 
ekspliciterede krav. Idealet i den responsive stat, er den ligeværdige relation mellem 
professionel og bruger171, hvilket naturligvis også er medvirkende til de fundamentale 
ændringer det moderne samfund undergår. Der ønskes ikke en ”vi alene vide” eller 
”krævementalitet”, men et møde mellem ligeværdige parter, hvor den professionelle ideelt 
bidrager med sin faglige viden og brugerne ideelt bidrager med viden om sig selv og med sin 
egen indsats. Dette ideel mødes med markedsgørelsen af samfundet. Spørgsmålet bliver så om 
dette ønskede ligeværdige møde, opfattes som et møde mellem en køber og en sælger mere 
end et møde mellem autonome, selvbestemmende, engagerede mennesker, når idealet kædes 
sammen med markedsgørelsen. Og kan dette møde så foregå uden konflikter? Hvordan kan 
den professionelle agere professionelt og dermed gribe ind når det er nødvendigt, uden at man 
samtidig mister forældrenes tillid? Dette er dilemmaer som vedrører det pædagogiske arbejde 
dybt og også hvilken type relation pædagoger har til forældre. Er forældrene købere af de 
pædagogiske programmer eller er de ligeværdige medborgere? Er de klienter eller brugere? 

                                                
171 Hjort (2008) 
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Idealerne i den responsive stat, kan være vanskelige at leve op og kan føles som et pres og en 
belastning. I det næste udsagn fornemmes en vis frustration over at virkeligheden kan ligge 
langt fra de faglige idealer, som man alt andet lige lærer gennem en faglig uddannelse, men 
som man må leve med skal tilpasses "virkeligheden": 

Citat: ”Der skal gås på kompromis. Der er ikke meget der smager af skøn pædagogik der 
bare virker. Det er et sjældent glimt.” 

Citat: ”At holde noget ud i strakt arm. Jeg nåede ikke det ideelle, men der var ikke nogen som 
gik hjem med våd ble.” 

Citat: ”Hvad er det for en virkelighed de kommer ud til. Det handler om idealer. Hvad kan 
opnås. Borgerne skal også acceptere og nogen gange skal man gå tilbage for at kunne træde 
frem.” 

At lykkes med at være pædagog i faget, er at mestre det at være pædagog under de gældende 
vilkår, og det fremgår af udsagnene, at faglighed er noget som praksisfeltet kæmper med og at 
det måske er vanskeligt ind imellem at få øje på fagligheden. Det påvirker formodentlig også 
forventningerne til hvordan de nyuddannede forventes at kunne indgå og varetage opgaverne. 
Dette giver en baggrund for at forstå hvorfor konflikthåndteringen og det tværfaglige 
samarbejde er blevet så centralt og på mange måder også vanskeligt. Det er nødvendigt at 
afstemme beslutningerne i en del af systemet med beslutningerne i andre dele af systemet og 
det er i højere grad blevet nødvendigt at afstemme beslutningerne med brugerne.   

Sammenligning med anden lignende undersøgelse 

Undersøgelsen vil nu blive sammenholdt med ”Brugerundersøgelse blandt aftagere af 
pædagoger samt de nyuddannede pædagoger, EVA/Gallup.” med henblik på at uddybe 
forståelsen af resultaterne. 

Der kan umiddelbart konstateres et stort sammenfald mellem ovennævnte undersøgelse fra 
2003 og vores aktuelle fra 2009, selv om de to undersøgelser er meget forskellige mht. 
spørgsmål og formål og til dels informanter. Vi har også spurgt pædagoger og vi har region 
Sjælland som geografisk afgrænsning, mens EVA`s har hele landet. 

I EVA`s undersøgelse spørges der til hvad der lægges vægt på ved ansættelser og her findes 
det at ansøgernes erfaringer og praktikudtalelser vægtes højere end karaktererne. Særligt de 
specialpædagogiske institutioner lægger vægt på ansøgernes erfaringer og på hvilke 
praktikinstitutioner de har erfaringer fra. Dette er i tråd med vores fund, på den måde at 
erfaringer indenfor det område man søger ansættelse tillægges stor betydning. Vores 
undersøgelse viser at det pt. kan være svært at få indfriet forventningerne.  

I EVA`s undersøgelse fremgår det endvidere, at der lægges vægt på at ansøgeren passer ind 
eller kan tilføre noget nyt. Dette svarer til vores fund på alle tre punkter. Det ser ud til at man 
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søger efter pædagoger som udfylde en position i institutionen. Nogen gange er der brug for en 
som kan tilføre noget nyt og andre gange er der brug for en som kan passe ind. Der lægges 
også megen vægt på selvstændighed og samarbejdsevner, som også er egenskaber vi har set at 
der lægges stor vægt på. Heraf fremgår det tydeligt at den nyuddannede kan og skal finde en 
institution som matcher de kompetencer man har eller vælger at lægge vægt på. Er det 
selvstændighed eller samarbejdsevner, tilpasning eller nytænkning? Det er dermed ikke 
entydigt hvilke kompetencer en nyuddannet pædagog skal have.  

Man har også i EVA`s undersøgelse fundet, at aftagerfeltet ”er på det rene med at en 
nyuddannet kræver oplæringstid”, men også at det er vanskeligt med ressourcer til at 
gennemføre denne efter hensigten. Dette svarer ligeledes til vores fund. Mange institutioner 
arbejder med at have introducerende forløb, kurser og interne uddannelser. Måske er der 
alligevel sket en udvikling i retning af at dette problem er søgt løst gennem iværksættelse af 
egne uddannelser på institutionerne, især de store institutioner. Det er imidlertid ikke mit 
indtryk at professionen har grebet til formaliseret lovgivning på området i form af tvunge 
mentorordninger eller lignende. 

EVA`s undersøgelse viste at en ”ønskeliste” fra professionen til uddannelsen/ansøgerne bl.a. 
indeholdt samarbejde, kommunikation, viden om sig selv, konflikthåndtering og generel 
pædagogisk og psykologisk indsigt. Vores undersøgelse tyder på at disse mål, bortset fra 
konflikthåndtering, er nået eller også skal vores anderledes fund ses i forhold til hvem vi har 
spurgt og hvordan vi har spurgt. I vores undersøgelse er der faktisk temmelig stor tilfredshed 
med de nyuddannedes kompetencer i forhold til samarbejde, kommunikation og faglig viden 
og indsigt. Det er naturligvis interessant for os, at konflikthåndtering allerede optræder i 
udfordringerne fra professionen i EVA`s undersøgelse, og det må stadig betragtes som en 
særlig opgave for pædagoger at kunne håndtere konflikter og dermed en udfordring til 
uddannelsen at ruste de nyuddannede i forhold til.  

Sammenligningen viser generelt, at det er temmelig stabilt hvad der lægges vægt på i 
professionen og en forsigtig tolkning kunne være, at der over tid faktisk sker ændringer af de 
nyuddannedes kompetencer og/eller af forventningerne til dem. Professionen ændrer sig og 
uddannelsen ændrer sig og ansøgerne til uddannelsen ændrer sig måske. Det kan således 
tænkes at ændringerne i uddannelsen har haft mærkbar betydning og at ændringer fremover 
derfor også vil have mærkbar betydning, hvilket understreger vigtigheden af undersøgelser af 
denne karakter, som reflektionsbaggrund for udviklingen af uddannelsen.  
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Udfordringerne set i forhold til uddannelsesbekendtgørelserne 

Denne undersøgelse af foretaget på et tidspunkt hvor de nyuddannede, som har været i fokus i 
undersøgelsen er uddannet efter bachelorbekendtgørelsen fra 1997/2001172. Afslutningsvist vil 
vi derfor se hvordan den nye uddannelsesbekendtgørelse fra 2007173, matcher de fundne 
udfordringer og undersøgelsens resultater som helhed. Generelt er det vores opfattelse, at den 
nye uddannelsesbekendtgørelse langt hen ad vejen kommer de udfordringer vi har fundet, i 
møde. Stort set alle udfordringerne er nævnt i bekendtgørelsen på den ene eller anden måde. 
Dog er der, som nævnt ovenfor, også gennemført mere generelle ændringer af uddannelsen, 
som i sig selv indebærer en risiko for at væsentlige udfordringer ikke kan imødekommes.  

Viden om praksis 

Praktikuddannelsens målsætning er at ”tilvejebringe basis og ramme for professionsbaseret 
viden, forståelse og færdigheder.” 174Den nye uddannelse lægger således generelt meget stor 
vægt på professionsbaseret viden og på praktikforløbene. Der skal arbejdes med systematiske 
erfaringsopsamlinger og refleksioner175. Der skal trækkes tråde fra undervisningen til 
praktikken og omvendt176. I den 3. og afsluttende praktikperiode knyttes praktikken til den 
valgte specialisering. Og i denne praktik skal den studerende bl.a. arbejde med at ”skabe 
viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af 
(videnskabs)teoretiske forudsætninger.”177 

Der ligger i disse intentioner en god mulighed for at den studerende kan udvikle en 
dybtgående indsigt i praksisfeltet. Denne indsigt på det valgte specialiseringsområde, skal de 
studerende gennem de teoretiske studier og refleksioner opfatte som eksemplarisk,178 således 
at den opnåede indsigt kan ses i relation til hele det pædagogiske arbejdsfelt. 

Om forholdet mellem ”teori og praksis” fremhæves det i signalementet af praktikuddannelsen 
at: ”Praktikuddannelsen og undervisningen på uddannelsesinstitutionen udgør to forskellige, 

                                                
172 BEK nr. 930 af 8/12/1997 og BEK nr. 706 af 23/07/2001 

173 LOV nr. 315 af 19/04/2006 og BEK nr. 220 af 13/03/2007 

174 BEK nr. 220 af 13/03/2007 bilag 7, s 14 

175 Ibid 

176 Ibid. §§ 15 og 16 s 3 

177 Ibid. Bilag 7, s 14 

178 Ibid. Bilag 8, s 16 
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gensidigt supplerende læringsrum, hvor vidensformer i samspil kan kvalificere den 
studerendes læring og videnskabelse.”179  

Der således også lagt op til at forholde sig til forskelle mellem læringsrum og vidensformer. 
Da praktikken er lønnet, lægges der op til, at de studerende varetager reelle opgaver i 
institutionen, i progression frem mod at kunne ”beherske den pædagogiske praksis” i den 3. 
praktikperiode. 

Viden og færdigheder som matcher målgruppen 

Om situationen vedrørende behovet for at professionen selv ”specialuddanner” de 
nyuddannede til deres målgruppe, ændrer sig med den nye uddannelse, vil vise sig, da den nye 
bekendtgørelse faktisk indeholder en tydeligere specialisering. De nyuddannede skal arbejde 
knap et semester med deres valg af specialisering og herefter så vidt det er muligt, i praktik 
indenfor det valgte område, som kan være enten børn og unge, mennesker med sociale 
problemer eller mennesker med nedsat funktionsevne. Det valgte linjefag skal knyttes til den 
valgte specialisering, så dette lægger op til at den studerende vil have færdigheder og 
kendskab til metoder og aktiviteter som er målrettet brugergruppen.180 Netop gennem 
sammenknytningen af linjefaget og specialiseringen ses mulighederne for at de studerende vil 
”kunne noget”, som flere af vores informanter efterlyser. Det skal dog siges, at linjefagene 
ikke rummer krav om, at den studerende fx skal være musiklærer, naturfagslærer eller 
billedfagslærer. Der er fokus på at kunne fremme målgruppens aktivitetsglæde, 
udfoldelseslyst, glæde ved at udtrykke sig.181 

Da praktikken er lønnet, vil der imidlertid være et begrænset antal praktikinstitutioner, som 
kan have studerende og derfor vil den enkelte studerende ikke kunne komme i praktik i det 
særlige område, som vedkommende brænder for. Hvert af specialiseringsområderne 
indeholder selvsagt flere slags institutioner, som fx vuggestue, børnehave og fritidshjem og 
der er jo meget stor forskel på aktiviteter som passer til en vuggestue og et fritidshjem. Det 
specialpædagogiske felt rummer således institutioner for mennesker i alle aldre og med 
mange forskellige slags nedsat funktionsevne og det socialpædagogiske felt er lige så 
mangfoldigt fra børn og unge til voksne med misbrugsproblematikker. Tiden vil vise, hvor 
stor forskel specialiseringen vil medføre og om den målrettede uddannelse mange institutioner 
i dag har iværksat, bliver overflødig eller kan/skal ændres.   

Man kan mere generelt diskutere, om professionen i al fremtid må indstille sig på selv at 
skulle ”specialuddanne” de nyansatte pædagoger, så længe pædagoguddannelsen har et så 
                                                

179 Ibid. Bilag 7, s 14 

180 Ibid. § 9.stk.2, s 3 

181 Ibid. Bilag 4, 5 og 6 s 11-13  
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bredt område at uddanne til? Selv en praktik hvor de studerende selv vil kunne vælge 
praktiksted for specialiseringen, ville ikke sikre, at alle institutionstyper kan få nyuddannede 
pædagoger med kvalifikationer og kompetencer, som matcher netop deres målgruppe. 
Individualiseringen og specialiseringen i professionen giver uddannelsen vanskeligheder med 
at uddanne konkret til alle typer af pædagogiske opgaver, men må satse på at give de 
nødvendige faglige forudsætninger for at indgå i mange forskellige arbejdsopgaver og 
områder. 

Den nyuddannede i mødet med brugeren – herunder konflikt. 

Den eneste udfordring som ikke er indarbejdet i særligt omfang, er konflikthåndtering i 
forhold til brugerne og for den sags skyld kolleger og samarbejdspartnere. Konflikter i bilaget 
vedrørende faget ”Individ, institution og samfund” hvor der står ”konflikter og vold”,182 samt 
i CKF`erne for den 1. praktikperiode, hvor der står ”kommunikation, samspil og konflikter i 
relationer.”183 Dermed må man sige at temaet konflikter og konflikthåndtering nok noget 
underbelyst i uddannelsen i forhold til udfordringerne på området. 

I vores undersøgelse peges der på at samarbejdet med forældrene er en væsentlig faktor for 
pædagogers trivsel, men uddannelsesbekendtgørelsen tager næsten ikke dette område op. I 
loven står der godt nok at pædagogen skal kunne ”vejlede og støtte forældre og 
pårørende”,184 men Kun ganske kort under CKF`erne til specialiseringsdelen: ”Mennesker 
med nedsat funktionsevne”, nævnes det, at pædagoger skal lære at samarbejde med 
”pårørende”. Det må således konkluderes, at der sandsynligvis er behov for at arbejde mere 
specifikt med dette, i såvel undervisning som praktik, således at nyuddannede føler sig klædt 
på til også denne vigtige opgave.      

 

Den nyuddannedes ageren i professionelle samarbejdsflader internt og 
eksternt 

Undersøgelsen giver anledning til at antage, at de nyuddannede på mange måder er 
kompetente i samarbejdet med andre faggrupper, bl.a. i kraft af et godt teoretisk fundament og 
gode samarbejdsevner.  

I erkendelse af at pædagoger skal kunne samarbejde professionelt med flere forskellige 
faggrupper som fx talepædagoger, psykologer, socialrådgivere, sundhedsplejersker, 

                                                

182 Ibid. Bilag 3, s 10 

183 Ibid. Bilag 7, s 14  

184 LOV nr 315 af 19/04/2006 § 1. Stk. 2, 1) 
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skolelærere for at nævne nogle af de vigtigste, indeholder den nye uddannelse et 
tværprofessionelt element, som ”sigter mod at den studerende tilegner sig kompetencer til 
fremme af samarbejde med andre relevante professioner.”185 

Vores undersøgelse giver anledning til at undersøge, om der i såvel undervisnings- som 
praktikforløb, bør lægges mere vægt på professionsrettede færdigheder, som at skrive 
underretninger, iagttagelser, dokumentere praksis, evaluere osv. og om der bør lægges mere 
vægt på viden om arbejdsgange og procedurer i de kommunale og regionale forvaltninger. 
Udfordringerne kan således placeres både hos undervisningsfagene og i praktikinstitutionen. I 
praktikinstitutionerne kan den studerende iagttage og gøre sig erfaringer i samarbejdet i dens 
institutionelle sammenhæng. Det forudsætter imidlertid, at den enkelte praktikinstitution tager 
stilling til, hvad det vil være muligt for den studerende at deltage i, da det tværfaglige og 
tværprofessionelle samarbejde ofte vedrører følsomme sager.  

Undervisningsfagenes opgave kunne være (fortsat) at skabe forståelse for den 
samfundsmæssige baggrund for den samfundsmæssige uddifferentiering af for skellige fag og 
professioner på baggrund af forskning og viden.  

I praktikken indgår ligeledes det tværprofessionelle element som bl.a. har som mål, at den 
færdiguddannede kan: ”etablere og indgå i samarbejde med andre professioner med henblik 
på at kvalificere og koordinere den pædagogiske indsats i en samfundsmæssig sammenhæng” 

Der er således i den nye bekendtgørelse et langt større fokus på, at den nyuddannede pædagog 
skal kunne forstå betydningen af, indgå i samarbejde med og trække på viden fra andre 
professioner, hvilket er i tråd med fund i vores undersøgelse.  

Kompetencer i forhold til relationer, samarbejde og kommunikation 

På disse områder scorer de nyuddannede rigtig højt i vores undersøgelse, men det er ingen 
garanti for, at det også vil være sådan efter den nye uddannelsesbekendtgørelse eller rettere 
uddannelsespolitik. En væsentlig ændring er det som ovenfor nævnt, at der i uddannelsen i 
højere grad arbejdes med individuelle evalueringsformer og det medfører en risiko for 
nedprioritering af gruppe- og projektarbejdet. Dermed er der en fare for at mindske 
mulighederne for den læring, som gruppe- og projektarbejde kan give, netop i retning af 
fagligt samarbejde, faglig kommunikation og faglige relationer, som sidegevinster til det 
faglige indhold.  

Så selv om uddannelsesbekendtgørelsen lægger megen vægt på netop disse kompetencer, 
risikerer den individuelle eksamen i uddannelsen, samt indførelsen af flere individuelle 
prøver, at undergrave arbejdsformer som understøtter disse kompetencer.186 

                                                
185 Ibid. Bilag 9, s 18 
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Den nyuddannedes selvstændige handlen i praksis - professionelle normer 

Vores informanter efterlyste i interviewene en mere klar professionel adfærd og identitet hos 
nogle nyuddannede. Den nye uddannelse tager også dette op, fx igennem arbejdet med 
specialiseringen, hvor der står, at den færdiguddannede skal kunne ”udmønte 
professionsforståelse og professionsetik” og i den 3. praktikperiode skal kunne ”redegøre for 
egen professionsidentitet”.187 

Der kan konstateres en sproglig ændring i den nye bekendtgørelse, således at ordet 
professionel indgår flere steder og dermed understreges det med al tydelighed, at 
pædagogfaget og området sigter imod professionalisering. Spørgsmålet er hvilke former for 
professionalisering, der menes og hvilken uddannelsestænkning denne forståelse indebærer? 
Endvidere må kritisk undersøge om der er sammenhæng mellem uddannelsens mål, dens 
undervisningsformer og evalueringsformer? 

Faget IIS bidrager ved at skulle ”etablere forudsætninger for professionelt samarbejde”.188  

Der synes således at være muligheder i den nuværende bekendtgørelse for at arbejde med 
flere af de udfordringer aftagergrupperne har peget på. Som en del af professionsforståelsen 
og identiteten må det overvejes at inddrage den studerende personlige måde at forholde sig til 
arbejdsopgaverne og måden at udmønte dem på i professionen (personlighed). Det bør 
undersøges, om der er brug for at arbejde med normer for godt pædagogisk arbejde og normer 
i et professionelt pædagogisk praksisfællesskab? Og det bør undersøges, om der er brug for at 
arbejde mere med at fremme den enkeltes overblik over de pædagogiske opgaver i en 
institutionel sammenhæng og evne til at kunne overveje og argumentere for prioritering af 
opgaver som skal løses.  

Hvis man, som ovenfor nævnt, overfører Deweys opfattelse af at demokrati bedst læres 
gennem at praktisere demokrati, og Negts opfattelse af at det sociale rum har afgørende 
betydning for hvad man lærer sig, lægger denne undersøgelse op til også at reflektere over 
hvorvidt uddannelsen, inklusiv praktikinstitutionerne praktiserer gode professionelle normer 
og om de studerende har gode rollemodeller under uddannelsen? Hvordan er mulighederne 
for at udvikle netop disse kompetencer? 

Den nyuddannedes innovative rolle og opgave i institutionen 

Tiltagene i professionen i form af mere skriftlig dokumentation, evaluering, professionelle 
samarbejdsrelationer, evidensbaseret praksis mm. samt tiltagene i uddannelsen med centralt 
                                                                                                                                                   

186 Borgnakke K. (red.) 2008, 

187 BEK nr 220 af 13/03/2007, Bilag 8, s 16 

188 Ibid. Bilag 3, s 10 
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fastsatte kvalifikations- og kompetencemål, afskaffelse af gruppeeksamen mm, kan ses som 
måder den nuværende liberalt orienterede regering vælger at professionalisere på. Tiltagene er 
imidlertid ofte miksede i en uskøn blanding, så man kan med Laursen et al189 sige, at der er 
tendenser til både professionalisering dvs. reflekterende pædagoger, som selvstændigt kan 
vurdere relevante metoder og de-professionalisering, dvs. styring og kontrol af pædagogikken.     

Den nye uddannelseslov formulerer de innovative aspekter på den måde, at uddannelsen skal 
kvalificere den studerende til at kunne ”analysere, evaluere, dokumentere og udvikle 
pædagogisk praksis, samt deltage i kvalitets- og udviklingsarbejde.”190 og de studerende skal 
kunne forholde sig ”analytisk i anvendelsen og inddragelsen af test, evalueringer og målinger 
i det pædagogiske arbejde”191  

I vores spørgeskema har dette område opnået lavest prioritet blandt 6 mulige, mens de 
pædagoger og ledere vi interviewede tillagde dokumentation og evaluering, en rimelig stor 
betydning På dette punkt kan uddannelsen, med sit langt stærkere fokus på systematisk og 
fagligt funderet innovativ praksis, måske være lokomotiv i arbejdet med at fremme 
kompetencer i forhold til pædagogisk udviklingsarbejde – innovativ praksis. 

Afsluttende bemærkning om studerende som ”ikke burde bestå eksamen” 

PS. I forhold til at mange informanter også i denne undersøgelse192 giver udtryk for, at der er 
nyuddannede som ikke burde have bestået, kan det, på baggrund af ovenstående undersøgelse, 
hvor det bl.a. udtrykkes at der er mangel på pædagoger (og det tyder alt på at der også bliver i 
de kommende år) og i lyset af at det er fastholdelse af de studerende som er på dagsordenen, 
foreslås at pædagoguddannelsen ser det som en udfordring at hæve det laveste niveau gennem 
gode og tilpassede undervisningsformer og undervisningsmiljøer. Det kunne være en 
udfordring som uddannelserne på University College Sjælland, kunne iværksætte 
udviklingsarbejder omkring og undersøgelser af, med henblik på at skaffe større viden om 
hvilke undervisningsformer og miljøer der virker fremmende på "svage" studerende på en 
måde så de bedste studerende stadig finder studiet interessant.      

                                                
189 Laursen et al (2005) 

190 LOV nr 315 af 19/04/2006 § 1. Stk. 2, 6) 

191 BEK nr 220 af 13/03/2007 , Bilag 1 om faget pædagogik 

192 Temaet er kendt i professionen og fremgår bl.a også af EVA`s evaluering af pædagoguddannelsen: 
”Pædagoguddannelsen”, Danmarks Evalueringsinstitut (2003) s.56 
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4.del: Undersøgelsens samlede konklusioner 

Afsluttende resultater af den kvalitative og kvantitative undersøgelse 
på aftagerfeltet for 3 professionsuddannelser 
Nedenstående er en præsentation af Aftagerprojektet kvalitative undersøgelse af de 3 
professioner sygeplejerske, lærer og pædagog – vertikalt som horisontalt, som henholdsvis 
specifikke træk for den respektive profession og horisontalt som generelle fællestræk for de 3 
områder. Den kvalitative undersøgelse er gennemført med informanter ansat i forskellige 
institutioner og hospitaler i Region Sjælland. Projektets opdrag tager afsæt i følgende 
undersøgelsesspørgsmål: 

"Hvordan vurderer ledere og kolleger de nyuddannede professionsudøveres 
kompetencer, i forhold til de udfordringer og behov, som efter deres opfattelse gør sig 
gældende i professionen?"  

Den første del af vores undersøgelse – den kvantitative del har givet os et foreløbigt 
delresultat, der omfatter aftagerfeltets/arbejdsgivernes vurdering af de kompetencer, de 
færdiguddannede bachelorer har i dag. For at få uddybet og nuanceret de udfordringer, der 
blev fundet i den kvantitative undersøgelse, er denne fulgt op med kvalitative interviews. På 
baggrund af analysen af den kvantitative del af undersøgelsen – fremanalyserede vi fire 
centrale temaer – som træder frem i den horisontale læsning af undersøgelserne, på de tre 
professioner. 

De kvalitative interview tager afsæt i de 4 centrale temaer, som er: 

Den nyuddannede i mødet med brugerne, herunder konflikt. 

Vi har indenfor dette tema, qua interviewet, spurgt ind til arbejdets relationelle forhold 
mellem flere parter med særlig fokus på områder som konflikthåndtering, 
kompleksitetsforhold, samt strategier for mødet mellem arbejdsfeltets primære opgaver af 
undervisning, opdragelse, omsorg og pleje. 

Den nyuddannedes ageren i professionelle samarbejdsflader internt og 
eksternt. 

I den kvantitative del af undersøgelsen viser det sig, at den nyuddannedes samarbejde i 
relation til interne og eksterne samarbejdsflader, varierer i relation til aftagernes vurdering. Vi 
ønsker derfor en indsigt og en forklaring på, hvorfor denne variation optræder. 

Den nyuddannedes selvstændige ageren i praksis. 

Med afsæt i ovenstående tema ønsker vi en afdækning af den nyuddannedes selvstændige 
ageren i relation til strategier og orienteringer i en institutionel og organisatorisk 
sammenhæng for, hvori egen praksis er indlejret og udmøntes i relation til kolleger og ledelse. 
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Den nyuddannedes innovative rolle og opgave i institutionen. 

Vi ønsker indenfor dette område at få et indblik i den nyuddannedes innovative rolle i 
institutionen. Heri vil vi gerne have belyst deres håndtering af egne primære opgaver og deres 
ageren i relation til institutionens egne mål og orienteringer for udvikling. 

Ovenstående har dannet afsæt for vores spørgsmål i de i alt 14 individuelle kvalitative 
interview, vi har gennemført for de 3 professionsområder. Vores sigte har, som nævnt, været 
at få en dybere indsigt i kollegers og lederes vurdering af nyuddannedes kompetencer 
indenfor de første 2 år af deres arbejdsliv i professionen. 

Som indgang til den efterfølgende analyse er det vigtigt for os at gøre opmærksom på, at vi 
for alle 3 professionsområder er blevet mødt med en stor venlighed og imødekommenhed i 
forhold til informanternes deltagelse i interviewene. Vi har oplevet, at alle informanter har 
vist et stort engagement både i forhold til de nyuddannede, i forhold til professionen og 
uddannelsen. De er ganske enkelt professionelt optaget af såvel profession som nyuddannedes 
etablering og ”fodfæste” i denne.  

Informanterne er først og fremmest valgt ud fra, at de skulle have et kendskab til 
nyuddannede. Dernæst har vi ønsket, at interviewe både ledere og kolleger. Interviewene er 
efterfølgende gennemlyttet og transskriberet. For ikke at fastholde os selv i en snæver 
forforståelse har vi været opmærksomme på overraskende udsagn og nye informationer.  

Denne undersøgelse har ikke den nyuddannedes eget perspektiv på egne kompetencer. Dette 
er ikke en del af projektets opdrag. Kun på sygeplejerskeuddannelsen193 har man siden januar 
2007 undersøgt de nyuddannedes opfattelse af egne kompetencer og her er det inddraget.  

Undersøgelsen præsenterer nogle mønstre og tendenser i forhold til de nyuddannedes 
kompetencer og følges op af udfordringer til uddannelserne.   

Signifikante fællestræk qua interview for lærerprofessionen 
For lærerområdet er interviewene gennemført på en større kommuneskole i det østlige 
Sjælland. Skolen er 3 sporet og rummer mere end 650 elever og mere end 50 lærere. På denne 
skole er afviklet 2 interview med henholdsvis en leder og en kollega. De øvrige to interview 
er foretaget i regionens sydlige del på et mindre uddannelsesafsnit inden for folkeskolens 
område. Her er der ligeledes foretaget interview af såvel leder som kollega. Fælles for alle 4 

                                                

193 193 Sygeplejersker uddannet på University College Sjælland Sygeplejerskeuddannelsen i Campus Næstved , 
4700 Næstved og Campus Storstrøm afdelingen i Bispegade 5, 4800 Nykøbing F. (tidligere CVU-Syd) –  her har 
de sidste 5 hold nyuddannede sygeplejersker evalueret  egne oplevede kompetencer ved afsluttet uddannelse. 

 



                                                            Aftagerprojekt for professionsuddannelserne – UCSJ     

 

246 

informanter er, at de er kvinder, med mange års professionserfaring. Følgende fællestræk 
træder frem. 

De nyuddannede lærere sætter deres relationskompetence i spil i mødet med henholdsvis 
elever og forældre. Ledere og kolleger vurderer, at de nyuddannede lærere grundlæggende 
klarer disse møder godt – at de går ind og etablerer kontakter med forældre med den hensigt at 
finde fælles samarbejdsflader for elevens udbytte og trivsel i skolen.  

Der er fra kollegial og ledelsesmæssig side opmærksomhed omkring, at mødet med forældre 
kan være anledning til nervøsitet – særlig med forældre, der går ind i samarbejdet med en 
kritisk vinkel. Derfor er der på disse to institutioner udviklet særlige procedure for at 
indlemme den nyuddannede lærer i samarbejdsfeltet med brugerne. Ældre og yngre kolleger 
arbejder sammen omkring forældremøder og skolehjemsamtaler - ud fra princippet om, at den 
yngre lærer kan lærer af en ældre kolleger.  

Institutionskulturen er opmærksom på, at der i professionsudøvelsen er særlige områder, som 
er mere belastende end andre. Mødet med brugere er et af de områder – som 
institutionskulturen bevidst socialiserer den nyuddannede ind i.  

Teamet er den organisatoriske ramme for planlægning og gennemførsel af møder med 
brugerne. I denne enhed indgår den nyuddannede i et professionelt samarbejde, hvor 
refleksion og sparring omkring de samarbejdende opgaver mellem hjem og skole indgår, som 
en del af deres praksis. 

 De nyuddannede håndterer de forudsigelige møder godt – mens de uforudsigelige møder er 
sværere for dem. I denne forbindelse i-talesætter ledere og kolleger, at der kan være særlige 
personlige kompetencer, som interagerer med det professionelle arbejde. Informanterne i-
talesætter alder og livserfaringer i relation til, at det er typisk for de lidt ældre nyuddannede, at 
de har flere kompetencer i særlig spændingsfyldte situationer, hvor de skal optræde og agerer, 
som en autoritet med integritet og overblik over situationer med børn såvel som deres 
forældre. 

Ledere og kolleger betragter de nyuddannede lærere som faglig kompetente, der meget er 
orienteret mod samarbejdsfladerne i teamet. De vurderer, at nyuddannedes faglige 
kompetence er større i dag – end den var tidligere. De nyuddannede lærere, opleves som 
værende meget bevidste om, hvad de kan bibringe til teamet af nye faglige tiltag. De har en til 
gang til samarbejdet, hvor de meget gerne deler ud af deres viden og bringer den positivt i spil 
i forhold til teamets samarbejdsflader.  

Samlet vurderes den nyuddannedes faglige kompetence som værende stor. I relation til den 
tværfaglige kompetence er der en diskrepans i informanternes vurderinger – som adskiller 
dem. For den ene gruppe informanter er der en stor klarhed omkring, at de vurderer de 
nyuddannede, som aldeles kompetente i tværfaglige sammenhænge – hvor informanterne 
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oplever, der bydes ind med en bevidsthed omkring fagenes særegenhed som kulturområde og 
metode.  Vores andre informanter oplever, at de nyuddannede har en anelse sværere ved at 
sætte fagene i spil i tværfaglige sammenhænge end i rent faglige sammenhænge.  

Hos ledere og kolleger er der en klar opfattelse af, at det eksterne samarbejde fundamentalt er 
sværere at håndtere. De er klar over, at det er et handlingsfelt med indbyggede dilemmaer - 
dilemmaer, der eksisterer i her og nu situationer og på sigt i relation til det videre samarbejde 
omkring elev og forældre. Den nyuddannede introduceres og deltager aktivt i procedure, der 
eksisterer på institutionen, hvor de støttes af såvel kolleger og ledere i at agere i feltet. Det 
eksterne samarbejdsfelt er ikke bare en kompetence, den nyuddannede besidder fra dag 1, 
men læres gennem kollegial og ledelsesmæssig sparring i de situationer, som skal håndteres i 
og omkring et eksternt samarbejde. Grundlæggende forventer man fra institutionens side ikke, 
at det er en etableret kompetence hos nyuddannede, men en kompetence, som udvikles og 
manifesterer sig over tid qua erfaringer med at håndtere lignende situationer.  

De nyuddannede lærere agerer selvstændigt i professionsudøvelsen. De høster anerkendelse 
for deres faglige dygtighed, som de tager med ind i institutionen og bringer i spil i relation til 
kollegialt samarbejde rundt om undervisningen. De vurderes til at være dygtige til at 
planlægge undervisning på kort og langt sigt, en kompetence som informanterne vurderer, at 
de har med sig fra uddannelsen. Informanterne vurderer, at de nyuddannede har større 
teoretiske indsigter end praktiske færdigheder. Det tages der højde for i samarbejdet på et 
kollegialt plan. Grundlæggende oplever informanterne, at de nyuddannede lærere er meget 
engageret i deres arbejde. 

Informanterne oplever, at de nyuddannede kan være sårbare i relation til kritik fra 
omverdenen omkring deres undervisning. Denne sårbarhed vurderes som et tidstypisk 
fænomen. De nyuddannede optræder synligt i institutionen og er igangsættere af nye 
kulturelle tiltag. Umiddelbart vurderes det, at det gør en forskel i relation til, hvor mange 
nyuddannede, der ankommer og starter på institutionen. Jo flere nyuddannede – jo mere 
synlige er de. De nyuddannede karakteriseres, som værende spørgende og lyttende og her 
igennem finder de for dem relevante strategier for egen ageren i de institutionelle rammer. 

Den nyuddannede lærer indgår primært i udviklingsopgaver i tilknytning til deres 
samarbejdsflader i teamet. De deltager her oftest i allerede formulerede projekter for en klasse 
eller en årgang – hvor de automatisk bliver en del af det gennem fagfordelingen. Omkring 
udviklingsopgaver vurderer informanterne, at det er noget, som de gerne gør i samarbejde 
med kolleger. Der udover forventer man ikke direkte, at den nyuddannede opsøger 
udviklingsprojekter af egen kraft. 

Der er blandt ledere og kolleger en anerkendelse af, at den nyuddannede koncentrerer sig om 
at falde til på institutionen med de arbejdsopgaver, der foreligger qua klasser og team. 
Ligeledes får nyuddannede ikke hverv som teamkoordinator eller lignede, idet det kræver et 
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overblik og indblik i opgaver for teamet, som en nyuddannet ikke kan have så tidligt i 
forløbet. Oftest venter de nyuddannede med at indtræde i institutionens udvalg. Det gør de 
senere, når dagligdagens lærerliv er etableret. 

Signifikante fællestræk fra interviews i sygeplejeprofessionen. 
For at få uddybet og nuanceret de signifikante træk, der blev fundet i den kvantitative del for 
sygeplejerskeområdet, er fortaget 4 kvalitative interview. Interviewene er gennemført på 3 
somatiske sygehuse og 1 psykiatrisk sygehus i Region Sjælland. De 2 interview er foregået i 
den sydlige del af regionen, et i midt og et i den nordlige del af regionen. Interviewene er 
afviklet med henholdsvis ledere og kolleger. Informanterne her en del års professionserfaring.   

De nyuddannede sygeplejersker er gode til at agere kommunikativt, hvilket kan iagttages i de 
sociale interaktioner, de indgår i og afslutter sammen med patienter – samt i deres ageren i 
professionelle sammenhænge.  

Der er ikke store faglige forventninger til de faglige specialer som de enkelte informanter 
repræsenterede. På denne baggrund forventer informanterne ikke en ageren i forhold til 
komplekse sygeplejefaglige problemstillinger/situationer. Overgangen fra studerende til 
nyuddannet anses som, at blive specialets sygeplejerske. Der er i afdelingerne introduktion, 
mentorordninger, udviklingssamtaler mv., der har til hensigt at uddanne sygeplejersken til 
afdelingens speciale. De nye er dygtige, nysgerrige og spørgende, og det hjælper dem på vej. 
Deres personlighed har en væsentlig betydning for udvikling af den nyuddannede 
sygeplejerskes fagidentitet og professionalitet. 

På afdelinger ansætter man gerne ”egne studerende”, idet de fra deres studietid har kendskab 
til speciale. De har et vist overblik og de ved, hvor kompleks sygeplejen i afdelingen er. Hvis 
nyuddannede oplever kompleksiteten højere end forventet/ingen kendskab har til specialet, 
sker det de forlader afdelingen. De følger egne interesser og/eller måske er specialet ikke så 
interessant for den nyuddannede sygeplejerske. Valget den nyuddannede sygeplejerske træffer 
er afhængig af dennes personlighed – en personlighed, der viser sig i deres evne til at gebærde 
sig i den professionelle rolle. 

Konflikthåndtering i forhold til patienter spænder fra det uundgåelige, give rum og plads for 
uenigheder, til ingen konflikter, afhængigt af afdelingernes specialer. Det er personbestemt, 
hvordan de nyuddannede indgår i konflikter. Her er supervision/coaching mulige redskaber 
for sygeplejerskens faglige - personlige udvikling. Uanset om specialet er serviceminded eller 
er et speciale for kronisk syge, kan det for nogle sygeplejersker være svært at vide, hvor 
grænsen går i interaktionen mellem sygeplejerske og patient.  

I kollegasamarbejdet er de nyuddannede mere modige end ”de gamle”, de er lyttende, 
reflekterende og spørgende. Enkelte er til gengæld konfliktfølsomme og lader oplevelserne gå 
ind, hvilket kræver samtaler og støtte i introduktions-/oplæringsperioden, hvor de 
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nyuddannedes forventninger, fokus på professionens udfordringer og krav er væsentlige 
faktorer, hvis de skal håndtere arbejdspresset i en travl hverdag. 

De nyuddannede sygeplejersker er kvalificeret til at indgå i og agere i interne faglige og 
tværfaglige samarbejdsflader. De er lyttende, åbne, reflekterende og har en særlig evne til at 
stikke ”fingeren i jorden”. Personlige kvaliteter, personlig udvikling og deres bevidsthed om, 
at de har et ansvar for at skabe faglighed i afdelingen, er væsentlige kompetencer i de 
samarbejdsflader, som den nyuddannede sygeplejerske agerer i. 

Det kan opleves, at de er usikre, mangler selvtillid og de har svært ved at tage del i det ansvar, 
der ligger i et internt og specielt eksternt samarbejde. Et ansvar der må læres gennem 
erfaringer. 

I højtskærmede psykiatriske afdelinger og somatiske afdelinger, hvor der er mulighed for at 
møde mennesker, der er socialt udsatte/sociale afvigere, ønskes/kræves der særlige 
kvalifikationer. 

Der er stor tilfredshed med de nyuddannede sygeplejerskers teoretiske kompetencer og 
praktiske færdigheder på et generalistniveau, som i kombination med deres kompetencer til at 
være i den lærende rolle og deres læringsstrategier, er et godt grundlag til socialisering ind i 
de specialer, de har valgt. Sygeplejersker agerer i dag indenfor nogle institutionelle rammer, 
der er præget af begrænsninger i form af arbejdspres, øget effektivitet, økonomi og en ny form 
for specialisering med højere grad af standardisering – begrænsninger der på sigt kan få 
konsekvenser for uddannelsesmulighederne i praksis. 

De nyuddannede er velkvalificerede til professionen, de har en faglig stolthed, men når 
blikket rettes mod deres arbejdsdisciplin/-normer, ser billedet interessant ud. De har i løbet af 
uddannelsen ”ikke opdaget”, at der er tale om en arbejdsplads, der har åbent hele døgnet. De 
nyuddannede sygeplejersker er bærere af et arbejdsbegreb, der kan skabe modsætninger i 
forhold til arbejdspladsens/arbejdsgivernes krav til arbejdet. Informanterne peger på, at her er 
en udfordring for fremtidens uddannelsessystem og arbejdsmarked.  

Deres dokumentationskompetencer er rigtig gode, de er udviklingsparate, nysgerrige, 
reflekterende og indgår i kvalitetsudvikling - i udvikling af sygeplejefeltet og afdelingernes 
aktuelle udviklingsprocesser. De søger ny viden på en markant anderledes måde end tidligere, 
de er spørgende og nysgerrige, hvilket tilgodeser de unges forventninger om spænding, 
udfordringer og muligheder for udvikling af deres personlighed og faglige identitet – de gør, 
hvad de magter. Deres personlighed har en væsentlig betydning for, hvor åbne de er for at 
indgå i udviklingsarbejde - men ikke alle steder får de mulighed for, at anvende de innovative 
kompetencer de har tilegnet sig i studiet, fordi det ikke er almindeligt i afdelingen at være 
videnssøgende.  
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I forbindelse med professionalisering og forandret status forbereder sygeplejerskerne sig til 
fremtiden, og her er de nyuddannede sygeplejersker ”klædt på” til at indgå i udvikling af 
sygeplejen, og skabe fornyelse. De kan identificere sygeplejefaglige problemstillinger, 
prioritere, vurdere, anvende relevante metoder og dokumentere. 

Signifikante fællestræk fra interview pædagogprofessionen. 
For pædagogområdet er interviewene gennemført på 6 større institutioner i den midt- og 
sydøstlige del af region Sjælland på henholdsvis en Sfo, en børnehave, en 0-6 års institution, 
en specialinstitution og 2 socialpædagogiske institutioner. I det ene interview deltog både 
leder og souschef og i et andet deltog to pædagoger/kolleger. De øvrige 4 interview var med 
henholdsvis en leder og 3 pædagoger/kolleger. Således har 8 personer deltaget, heraf 3 mænd.  

Rigtig mange nyuddannede vurderes af informanterne som meget kompetente og med stor og 
relevant viden om praksisfeltet. De er super gode og har både evne og vilje til at lære det, der 
skal til. Deres teoretisk faglige viden er god. Der er imidlertid også mange nyuddannede, som 
ikke opleves at have nok relevant praksis viden. Heri ligger flere elementer. For det første at 
forstå, hvordan praksis er forskellig fra det teoretiske – fra det ideelle? For det andet at have 
faglig viden om den konkrete målgruppe og færdigheder i forhold til denne. Og endelig 
fortæller nogle informanter om nyuddannede, som har vanskeligt ved at afkode skrevne og 
uskrevne normer for professionel adfærd. Der er således stor forskel på de nyuddannede 
pædagogers viden om praksis, og her nævnes alder, erfaring, modenhed og faglig viden, som 
betydningsfulde faktorer.  

Informanterne er indstillet på, at de nyuddannede skal have tid til at gøre sig erfaringer og til 
at socialiseres til kulturen og opgaverne. Arbejdspresset medvirker dog til, at det ikke altid 
lykkes fuldt ud, og der er ofte brug for den nye pædagog fra dag et. For at sikre sig 
kompetente pædagoger ansættes ofte tidligere praktikanter.  

Interviewene bekræfter svarene fra den kvantitative undersøgelse, at de nyuddannede er gode 
til at indgå i relationer og gode til at fremme relationer mellem brugerne. I forhold til 
konflikter viser vanskelighederne sig i dagtilbuddene sig især i forhold til 
forældresamarbejdet og i special- og socialpædagogiske tilbud i forhold til målgrupperne. 
Informanterne er fuldt klar over, at dette kan være vanskeligt for nyuddannede, og de tager 
hånd om denne opgave, ved at man sjældent/aldrig vil overlade vigtige forældresamtaler eller 
konflikter med brugere til den nyuddannede selv. De indføres på den måde i opgaverne 
sammen med mere erfarne pædagoger. Man er simpelthen sjældent alene om den type 
opgaver. Ifølge nogle af informanterne kan nogle nyuddannede have vanskeligt ved at forstå 
fx forældres sårbarhed og familiers forskellige betingelser, som afgørende forudsætninger for, 
hvordan den pædagogiske opgave kan gribes an, og dette kan skabe konflikter. 

At håndtere forældresamarbejdet godt tillægges stor betydning, ligesom det at løse konflikter 
på en god og forsvarlig pædagogisk måde tillægges stor betydning. Konfliktløsning og 
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forebyggelse er ikke kun vanskelig for den nyuddannede, men det er en stadig udfordring for 
den pædagogiske profession.   

Informanterne giver udtryk for, at de nyuddannede pædagoger er gode til at samarbejde 
internt og på mange måder også eksternt i forhold til fx supervision. Samarbejde er helt 
afgørende i pædagogisk arbejde. Blandt informanterne tillægges det tværfaglige arbejde stor 
betydning, og derfor er der ofte etableret procedurer for, hvordan det foregår og/eller eller 
uddelegeret som lederens ansvar. Det er derfor ikke altid, at den nyuddannede har opgaver i 
forhold til det eksterne samarbejde, og i givet fald er det ofte sammen med kolleger. De 
nyuddannede opleves som kompetente i forhold til at skelne teoretisk fagligt mellem egen og 
andres faglighed, som forudsætning for samarbejdet. De nye pædagogers højere teoretiske 
niveau gør, at de kan gå ind i samarbejdet på en kvalificeret måde.  

Der kan opstå usikkerheder i forhold til det tværfaglige samarbejde vedrørende den skriftlige 
kommunikation og vedrørende forventninger til, hvad andre faggrupper kan og skal bidrage 
med. Skriftlighed i form af fx at skrive underretninger og praksisbeskrivelser er en udfordring 
for mange nyuddannede pædagoger. Forståelsen for og indsigten i procedurer og 
arbejdsgange/arbejdsformer i det tværfaglige samarbejde er noget, som nyuddannede skal 
lære.  

Rigtig mange af de nyuddannede pædagoger udviser en høj grad af selvstændig handlen i 
deres arbejde. Spørgeskemaundersøgelsen viste også en relativ høj vurdering af de 
nyuddannedes selvstændige handlen. Selvstændighed betragtes, som noget man lægger 
mærke til med det samme, og er en vigtig præmis for ansættelse. Men man kan dog også være 
for selvstændig, da man som nyuddannet/ansat forventes at passe ind i en institutions kultur, 
og måden man arbejder på. Den nyuddannedes selvstændighed skal også ses i lyset af, at 
meget pædagogisk arbejde foregår sammen med andre, i teams. Den selvstændige ageren 
indebærer derfor evnen til at samarbejde. Der gives i alle de deltagende institutioner tid til, at 
de nyuddannede kan gøre sig erfaringer og lære det som kun erfaringer kan lære en. Ledere og 
kolleger forventer dog at man relativt hurtigt, tilegner sig et overblik over opgaverne og tager 
sin del. Den aktuelle mangel på pædagoger bevirker, at nogle institutioner vælger at ansætte 
ansøgere med potentiale og så selv arbejde med at videreuddanne dem. De nyuddannedes 
almene viden er god, men i forhold til at skulle lære i den givne praksis er de nye ofte sårbare 
overfor, hvad der kan opfattes som kritik fra de ”gamle”. 

Der er blandt informanterne en positiv holdning overfor den professionalisering, der ligger i 
kravene om dokumentation, evaluering og innovation. Kravene kommer aktuelt fra det 
politiske og forvaltningsmæssige system, men det er også noget institutionerne selv ser en 
faglig interesse i at arbejde med. Informanterne vurderer at de nyuddannede ikke er mere 
kompetente på dette område end de ”gamle” og effektueringen af evaluering og 
dokumentation tager ofte afsæt i en arbejdsdeling.  
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Fælles horisontal læsning af de tre uddannelser 

- Der er tale om en mere eller mindre målrettet socialisering til kulturen 
efter endt uddannelse. 

- Personen sættes i spil i bl.a. relationsarbejdet, i samarbejdet og i 
konflikthåndtering. 

- De nyuddannede er fagligt dygtige, den teoretiske viden og indsigt er 
dog større end de praktiske færdigheder. 

- De besidder en sårbarhed i relation til kritik. 

- De har et stort engagement i arbejdet. 

- Der hersker en vis usikkerhed i forhold til at indgå i det eksterne, 
tværfaglige samarbejde. 

- Alle tre uddannelser har en teori – praksis problematik indbygget. 

- Arbejdsfunktioner i forskelligt flerrelationelt perspektiv/ monorelationelt 
perspektiv. 

- Lærer og pædagog er i højere grad end sygeplejersker i virke fra dag et. 

 

Konklusion 

Vores samlede konklusion for projektet tager udgangspunkt i såvel vores kvantitative som 
kvalitative undersøgelse – hvor respondenter og informanter hver især har bidraget til et øget 
indblik i de nyuddannedes kompetencer i professionerne for sygeplejerske-, pædagog- og 
lærerområdet. Analyserne for henholdsvis den kvantitative og kvalitative del har taget afsæt i 
vertikale og horisontale læsninger, hvilket efterlader både specifikke og tværgående 
udfordringer samlet set og hver for sig i uddannelserne. Undersøgelsen peger på en række 
tendenser og mønstre for de nyuddannedes kompetencer, som vi trækker frem i det 
nedenstående. En del af de følgende udfordringer rummer implicit en række modsætninger og 
dilemmaer mellem uddannelsesrummet og praksisrummet for viden – handling og læring. 
Disse dilemmaer illustreres eksplicit i vores teoretiske konstruktion, hvor de forskellige 
perspektiver anskueliggør, at alt afhængig af hvilken teoretisk position, der lægges ned over 
udfordringerne - vil handlinger, tolkninger og udmøntninger i en efterfølgende didaktisk 
uddannelsestænkning tage sig forskelligt ud.  

Professionsuddannelserne vi her har i spil, er alle karakteriseret ved et vekselvirkningsforhold 
mellem praktik og teoretiske faglige studier, som særlige læringsarenaer, der samlet set med 
afsluttet uddannelsesforløb udgør indgangen til professionen.  
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Professionsdiskursen for hvad der kendetegner og udgør særlige karakteristika for 
indkredsning og definition af selvsamme, er en løbende diskussion – en diskussion med flere 
parametre og interesser indover. Særlige karakteristika for afgræsning af professioner tager 
afsæt i et afgrænset felt – hvor udøvelsen er baseret på specialviden for selvsamme, med dertil 
hørende autorisationer og monopolisering af et professionsområde. 

De mellemlange professionsuddannelser – bliver alment kendetegnet for at udgøre 
semiprofessioner – der i denne sammenhæng trækker på et bredere vidensgrundlag funderet i 
forskellige videnskabelige traditioner, der udforsker genstandsfeltet ud fra netop forskellige 
optikker, afgrænsninger og problemfelter for undersøgelse og forskning. Teori og 
praksisproblemet er det karakteristika, som definerer og indkredser professionen, gennem de 
evigt tilbagevendende diskussioner og refleksioner for, hvorvidt der er et korrelat mellem 
disse eller ej – eller der er tale om tredje position, hvor erfaringer, skøn og teoretiske 
forståelser på en og samme tid bringes i spil i selve handlingen – uden at denne handling ville 
kunne placeres i en teoretisk teori- eller praksisteorikonstruktion – men optræder i differencen 
der imellem. Disse dilemmaer kan betragtes som en ”akilleshæl”, hvor ikke fagfolk får et 
råderum for kritik, men er faktisk det, som er det særlige ved professionen. Den professionelle 
øvelse består i et fortløbende ekspliciteret refleksionsteoretisk afsæt for udvikling i og rundt 
om den tænkning om praksis, der kendetegnes i uddannelse som i profession. Den 
videnskabelige viden, professionsviden og erfaringsviden bliver hinandens positionelle 
omverden og gensidige udfordringer i bestræbelserne, der iværksættes og diskuteres med sigte 
på afklaringer for evalueringer, dokumentationer og udviklingsprocesser i de forskellige 
uddannelsesfelter.     

Det politiske niveau for orienteringer for uddannelsestænkning for professionsuddannelserne 
relaterer sig flersidigt – dels mod orienteringer i relation til Bolognaaftalen og de respektive 
og afledte processer for udmøntninger i Ny dansk kvalifikationsramme, for uddannelsernes 
bekendtgørelser og uddannelsessystemet som sådan, og dels de dilemmaer, som optræder i 
professionsfeltet med udvikling af en moderne velfærdsstats institutioner og deres 
samfundsmæssige funktioner i forhold til det statslige niveau og brugerniveauet.  

Professionsfeltet som uddannelsesfeltet, som vi her har beskæftiget os med, rummer en 
håndtering af såvel almene samfundsmæssige interesser som individuelle brugerorienterede 
interesser. Begge felter har løbende skullet forholde sig til såvel skærpende og 
harmoniserende mål og standardudviklinger, som et led i en mere evidensbaseret evaluerings-, 
dokumentations- og udviklingsorientering. Skismaet heri vil være afvejning af ydre - udefra 
kommende kriterier som diskurser – gennem en afklaring af disses muligheder og 
begrænsning på kort som på langt sigt, for at indkredse et råderum i uddannelserne, der tager 
højde for, at der er kompetencer i professionsudøvelsen, som den udøvende kontinuerligt gør 
brug af – og som der ikke nødvendigvis er en uddannelsespolitisk eller uddannelses didaktisk 
opmærksomhed omkring. 
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Grundlæggende tegner der sig nemlig et klart billede af professioner, hvor betydningen af 
samarbejde, konflikthåndtering, kommunikation og relationsarbejdet er centrale for udøvelse i 
et flerrelationelt perspektiv i forhold til brugere, kolleger, ledere og øvrige samarbejdspartnere 
i og uden for en institutionel sammenhæng. De nyuddannede står overfor et 
professionsområde, hvor de med deres person og personlighed sætter sig selv i spil i forhold 
til at kunne udfylde de roller og opgaver, de står med. En dimension af professionsudøvelsen, 
der ikke er blevet mindre – tværtimod. Sårbarheden som et personligt og fagligt anliggende 
indtræder som et fænomen hos nyuddannede og er en af de udfordringer, de står med i mødet 
efter endt uddannelse i forhold til kritik og mulig konflikt.  Gratiseffekten i disse professioner 
i form af en ydre omverdens automatiske anerkendelse – eksisterer ikke som en 
selvfølgelighed – men er det evige ”anstrengende” arbejde, som den nyuddannede skal 
etablere i de relationelle scenarier, de indgår i, gennem at påtage sig opgaven som en 
velargumenteret professionel udøver i forhold til mødet med brugere, kolleger, ledere. En 
opgave, der skal varetages i et samarbejde i professionen. 

Vi vil i det efterfølgende, i korte sætninger, formulere de udfordringer vi kan se ud fra både 
spørgeskemaundersøgelsen og interviewene. Udfordringerne skal ses i lyset af det 
komplicerede samspil mellem uddannelse, praktik og profession og de aktuelle 
samfundsmæssige betingelser.  

Udfordringerne der følger nedenfor lægger op til, at de integreres i en uddannelsesdidaktik 
hen over uddannelsesforløbet i relation til uddannelsens fag, tværfagligt som til praktikken. 
Med vi vil pointere, at vi mener ikke, at det er korte kurser, der er svaret på udfordringerne, 
der formuleres i forhold til uddannelserne. Udfordringen er af didaktisk karakter - at integrere 
disse udfordringer i de studerendes uddannelsesforløb hen over årgange - som særlige videns- 
og erfaringsområder i et procesuelt perspektiv med sigte på den studerendes egen 
professionelle afklaring og handlekraft i det felt, som den færdiguddannede træder ind i – 
nemlig professionen. 

Udfordringer til læreruddannelsen 

Qua Aftagerundersøgelsen kan vi samlet pege på følgende udfordringer for læreruddannelsen 
– for alle uddannelsens fag og praktikken. 

 At læreruddannelsen fokuserer på kommunikation og konflikthåndtering i forhold til 
elever og forældre. 

 At læreruddannelsen tydeliggør det eksterne samarbejde i professionen. 

 At læreruddannelsen arbejder med uforudsigelige og komplekse forhold i 
relationskompetencen. 

 At læreruddannelsen understøtter og udvikler samarbejdende former og funktioner – 
fagligt og socialt mellem studerende i løbet af uddannelsens 4 år. Det ser ud til, at det 
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er væsentligt at diskutere uddannelses didaktiske strategier for interne handleforslag 
undervejs i studiet, der imødekommer en nødvendig samarbejdende kultur. 

 At læreruddannelsen forholder sig didaktisk til dilemmaet i uddannelsens nuværende 
bekendtgørelse, der har et øget fokus på individualisering, understøttet af individuelle 
produktafleveringer og eksamensafviklinger.  

 At læreruddannelsen tydeliggør forhold omkring viden i henholdsvis teori og praksis 
rum. 

 At læreruddannelsen understøtter udvikling af praktiske færdigheder. 

 At læreruddannelsen overvejer sin rolle i relation til at person og fagperson sættes i 
spil i professionsudøvelsen. 

 At læreruddannelsen fokuserer på et flerparts samarbejdsforhold omkring innovation 
og udviklingsprojekter i og omkring skolen.  

Udfordringer til sygeplejerskeuddannelsen  

I udfordringer til sygeplejerskeuddannelsen er BEK nr. 29 af 24/01/2008 indtænkt. De 
rammesatte kompetencer vil kunne iagttages og/eller evalueres i 2010 i relation til de 
nyuddannede sygeplejersker. Den nye uddannelse indeholder teoretiske eller kliniske 
elementer eller en kombination heraf. Der indgår 120 teoretiske ECTS-point og 90 kliniske 
ECTS-point. Uddannelsesinstitutionerne er ansvarlige for uddannelsen i sin helhed, men 
samarbejder med de kliniske undervisningssteder ”med henblik på at sikre sammenhængen 
mellem den teoretiske og kliniske undervisning og at sikre den studerendes tilegnelse af 
kompetencer i den kliniske undervisning. Uddannelsesinstitutionen sørger for, at samarbejdet 
etableres og vedligeholdes”.194 

Samlet kan følgende udfordringer ses: 

 At uddannelsesplanlægningen som sker i et samarbejde mellem klinisk praksis og 
teori udbygges. 

 At uddannelsesinstitutionen fokuserer på udviklingen af de studerendes kompetencer i 
forhold til konflikthåndtering i mødet med patienten/borgeren 

 At udvikle samarbejdet mellem klinik og teori med henblik på, at udvikle de 
studerendes ledelses- og handlekompetencer 

                                                
194 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje nr. 29 af 24/01/08 kap.2 § 6, kap.4 §10 
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 At uddannelsen udfordrer de studerende, er præcise i forhold til udmeldinger, 
forventninger, krav og de konsekvenser, der er/kan være i relation til de studerendes 
ansvarlighed i sygeplejestudiet. 

 At fremme de studerendes selvstændighed i udviklingen af deres professionelle 
fagidentitet, professionelle distance og refleksive kompetencer ved 
supervision/coaching i de kliniske moduler.  

 I et samarbejde mellem klinisk praksis og uddannelsesinstitution sættes fokus på 
begreberne arbejdsliv, arbejdsplads og arbejdslivets roller – få tydeliggjort, hvad en 
arbejdsplads er/kan være.  

 At sygeplejerskeuddannelsen understøtter de studerende i at tage medansvar og ansvar 
for egen rolle og funktion 

 At tydeliggøre forholdet mellem praksis og teori 

 At uddannelsen udvikler de studerendes innovative kompetencer ved at inddrage dem i 
udviklings-, forsøgs- og forskningsarbejde i et teori-praksis samarbejde 

Udfordringer til pædagoguddannelsen 

Når der i det følgende formuleres udfordringer til uddannelsen, så tænkes her udfordringer til 

alle fagene og til praktikken. Det er således i sig selv en udfordring, at overveje hvordan 

nedenstående kan tackles i et samspil mellem fagene og praktikken og måske endda 

professionen efterfølgende. 

 Det er en udfordring at fastholde interne arbejdsmåder i løbet af uddannelsen, som kan 

understøtte forberedelsen til at skulle arbejde i en profession, hvor relationer, 

samarbejde, konflikthåndtering osv. er væsentlig.   

 At fremme forståelsen for hvordan ”praksis” adskiller sig fra ”teori”. 

 At den studerende tilegner sig praktiske færdigheder, som er relevante for målgruppen 

 At uddanne og danne i forhold til professionelle normer for arbejdet i den 

pædagogiske profession 

 At uddannelsen fremmer de studerendes kompetencer i forhold til at arbejde med 

kommunikation og konflikthåndtering i forhold til bl.a. forældrene, men også 

institutionens målgrupper. 
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 At uddannelsen også fokuserer på at nyuddannede får styrket de praktisk-metodiske 

færdigheder som baggrund for at indgå i det tværfaglige samarbejde.  

 At uddannelsen understøtter udviklingen af det tværfaglige samarbejdes karakter.  

 At fremme selvstændighed i lyset af det karakteristiske ved pædagogarbejdet, nemlig 

at det foregår i samarbejde og i relationer.  

 At fokusere på en fortsat styrkelse af færdigheder i at evaluere brugernes 

læreprocesser, herunder at styrke en mestring af og en kritisk tilgang til test, 

dokumentation, evaluering osv. 

 At styrke kompetencerne i forhold til at arbejde systematisk innovativt 

 En sidste og meget overordnet udfordring går på at være en generalistuddannelse og 

samtidig uddanne til specialiserede områder.  

 

Vi kan herudfra iagttage følgende fælles udfordringer for sygepleje-, 
lærer- og pædagoguddannelsen 

 Kommunikation og konflikthåndtering ser ud til at være en udfordring 

 Fastholde og udvikle de studerendes kompetencer i forhold til samarbejde og 
relationer 

 Kompetencer i forhold til det eksterne samarbejde  

 At forholde sig til den sårbarhed i relation til kritik, som en del nyuddannede har. 

 Udfordringer i forhold til samarbejdet mellem fag, praktik og profession  

 Innovation og udvikling i forhold til institutionelle projekter og egen rolle og opgave 
heri  
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