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Forord 
 

 

Juni 2009 

 

I 2005 udbød det daværende CVU Vest jordemoderuddannelsen for første gang. Siden dette 

tidspunkt er der hvert semester startet et nyt hold studerende, således der i dag er ca. 150 

studerende på uddannelsen.  

Jordemoderuddannelsen udbydes kun tre steder i Danmark, og uddannelsen i Esbjerg er som 

den eneste af de tre uddannelsesinstitutioner født ind i et UC med de muligheder for bl.a. 

tværfaglighed og studiemiljø, det medgiver.  

Forud for optagelsen af det første hold var foregået et stort forarbejde med at tilrettelægge og 

planlægge uddannelsen ved institutionen såvel med hensyn til uddannelsens indhold på de 7 

semestre, som uddannelsen omfatter
1
, som med hensyn til at ansætte undervisere til 

teoriundervisningen og etablere kontakt til kommende kliniske uddannelsessteder for de 

studerende i forbindelse med den kliniske undervisning. Men også bestræbelser for internt at 

skabe et frugtbart fysisk og socialt studiemiljø for de studerende samt eksternt at facilitere 

informationer om bolig var en udfordring i forbindelse med etableringen af uddannelsen. 

Med udgangen af 2008 dimitterede det først hold jordemødre. Det er i forbindelse med disse 

studerendes færdiggørelse af deres studier, at der fra uddannelsesstedets side har været et 

ønske om at kunne vurdere udbyttet af indsatsen i form af en evaluering af centrale aspekter 

af uddannelsen. 

Evalueringen er forestået af EKD-enheden ved lektor Finn Mogensen og lektor Jørn Henrik 

Enevoldsen på baggrund af en henvendelse fra jordemoderuddannelsen. 

 

 

 

   

                                                 
1
 nærværende evaluering relaterer sig til jordemoderstudiet, der er tilrettelagt og organiseret ud fra 

studieordningen fra 2001. Undervisningen for studerende, der påbegynder studiet i dag, foregår efter en revideret 

studieordning (2008). Sidstnævnte er som de øvrige sundhedsuddannelser modulopdelt .  
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1. Sammenfatning  
 

I dette indledende afsnit sammenfattes de væsentligste resultater af evalueringen af 

jordemoderuddannelsen ved UC Vest efter en kort omtale af undersøgelsens formål og 

tilrettelæggelse. 

 

Formålet  
 

Formålet med evalueringen, der typologisk er en reduceret uddannelsesevaluering, er at 

dokumentere og reflektere over erfaringer og vurderinger fra stamhold J1 og J2 knyttet til 

følgende temaer i forbindelse med jordemoderuddannelsen:  

 sammenhængen mellem teoretisk og klinisk undervisning. 

 den kliniske undervisning. 

 den valgfrie periode. 

 bachelorprojektet og -eksamen 

 tværfaglige elementer 

 jordemoderuddannelsens værdier: demokrati, engagement og begejstring. 

 studiemiljøet – herunder studieadministrationen  

 

Tilrettelæggelse 
 

Et elektronisk spørgeskema (N = 41) udsendt til de to stamhold samt et gruppeinterview af 

uddannede jordemødre (N = 3) har dannet baggrund for det empiriske materiale, der er blevet 

benyttet for at belyse ovenstående temaer.   

 

Evalueringen er gennemført af EKD-enheden ved UC Vest, men er med hensyn til rammerne 

herfor foregået i dialog med studielederen ved jordemoderuddannelsen. Lektor Finn 

Mogensen og lektor Jørn Henrik Enevoldsen er de ansvarlige evaluatorer med hensyn til 

projektets gennemførelse, analyse, fortolkning og rapportering. 

 

Resultater 
 

Samspillet mellem den teoretiske og kliniske undervisning 
 

Det er en generel tendens, at samspillet mellem teori- og klinikundervisningen har været 

relativt højt. Det indikerer, at det er lykkedes for underviserne og vejlederne på de to 

uddannelsessteder at skabe god indbyrdes sammenhæng og korrespondance til hinandens 

læringsindsatser. Det er endvidere tendens til, at en positiv kobling i højere grad synes at gå 

fra den teoretiske undervisning til den kliniske set i forhold til den modsatte vej. Men det er 

også en tendens, at sammenhængen er blevet styrket fra det første hold studerende (J1) til det 

andet (J2). 

 

De studerende vurderer især, at den teoretiske undervisning har skabt et godt teoretisk 

grundlag for, at de kan argumentere og reflektere over de spørgsmål og problemstillinger, de 

møder i den kliniske praksis – f.eks. i forbindelse med den etiske dimension. De peger også 

på, at den teoretiske undervisning har hjulpet dem med at forklare situationer fra den kliniske 

praksis, som de ikke forstod til fulde i handlingssituationen. Den kliniske undervisning har i 

forbindelse med samspillet især været afgørende med hensyn til at gøre de teoretiske begreber 

håndgribelige samt fået de studerende til at tænke over teorierne på en ny måde. Derudover 
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har den kliniske undervisning også bidraget til at motivere de studerende i forhold til at 

fordybe sig i teoriundervisningen. 

 

Den kliniske undervisning 
 

I forbindelse med den kliniske undervisning vurderer de studerende, at de har været omkring 

alle de områder, der foreskrives i studieordningen – om end nogle områder har været berørt i 

mindre grad end andre. Tilsvarende vurderer de, at de generelt har fået et højt læringsudbytte i 

forhold til de områder, de har været intensivt omkring i den kliniske undervisning f.eks. 

området vedrørende observationer og kliniske vurderinger i den kliniske beslutningsproces i 

relation til graviditet, fødsel og barselperiode, mens det i mindre grad har været tilfældet for 

de områder, de ikke har beskæftiget sig så meget med. Studieordningens fokus på progression 

med hensyn til læringsindholdets kompleksitetsgrad har tydeligt været til stede i den kliniske 

undervisning og værdsættes af de studerende. De kliniske uddannelsessteder har forskellige 

mekanismer til at sikre dette.   

 

Den valgfrie periode 
 

De to stamhold har vurderet læringsudbyttet af den valgfrie periode som højt – herunder også 

den særlige fremlæggelsesform for arbejdet i perioden. Særlige forhold gjorde imidlertid, at 

mange fra første stamhold (J1) ikke vurderer, at de forud for perioden havde fået 

tilstrækkelige informationer om arbejdet. 

 

Bachelorprojektet og -eksamen 
 

Vurderet på baggrund af informationer fra det kvalitative interview fremgår det, at 

læringsudbyttet i forbindelse med arbejdet med det afsluttende bachelorprojekt ikke helt står 

mål med den tid, der er investeret heri. Denne vurderede skepsis kan imidlertid ikke skyldes 

mangel på tilbud til de studerende forud for eksamen (bl.a. hold- og/eller gruppevejledning, 

repetition af empiriske metoder, opgaveskrivning) eller, at disse tilbud ikke er blevet vurderet 

som positive. Selve gennemførelsen af eksamen er endvidere blevet vurderet som 

velorganiseret samt gennemført i en god atmosfære. 

 

Tværfaglige elementer 
 

Tilsvarende analysen af bachelorprojektet peger datamaterialet på, at de to stamhold i mindre 

grad har fået et godt læringsudbytte ud af at arbejde med de tværfaglige elementer, der 

vedrører at stifte bekendtskab med forskelligartede faggrupper indenfor sundheds- og 

socialsektoren f.eks. socialrådgivere, læger, ergoterapeuter m.m.  

 

Jordemoderuddannelsens værdier: demokrati, engagement og begejstring. 
 

De studerende vurderer generelt, at der er overensstemmelse mellem jordemoderuddannelsens 

nedskrevne værdigrundlag og så den praksis, som dette grundlag giver anledning til – især 

med hensyn til møde undervisere og øvrige personalemedlemmer, der udstråler begejstring og 

engagement om uddannelsens fælles mål. 

 
Studiemiljøet – herunder studieadministrationen 
 

De studerende vurderer studiemiljøet som godt på selve jordemoderfløjen, omend der er stor 

variation blandt de to stamholds vurderingen heraf. Alle studerende fra de to stamhold 

vurderer dog, at de i nogen eller høj grad er blevet inddraget og ansvarliggjorte med hensyn til 
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at udvikle og skabe et godt studiemiljø. Det er en markant tendens, at de to stamhold ikke har 

fundet de sociale og fysiske rammer optimale, når det vedrører hele campus’en UC Vest. 

Studiesekretariatet har været frekventeret relativt meget, og de studerende udtrykker endog 

stor tilfredshed med den støtte og hjælp, de har fået herfra. 

 
Særlige forhold 
 

Særlige forhold gjorde sig gældende for de indbyrdes sociale relationer på stamhold J1. Dette 

sammenholdt med at J1 var det første hold jordemoderstuderende på uddannelsen på UC 

Vest, som dermed også for flere underviseres vedkommende udgjorde deres første 

undervisningsmæssige erfaringsgrundlag, er sandsynligvis grunden til, at deres respons på 

undersøgelsens enkelte temaer i alle tilfælde generelt er mindre positiv/lavere end de svar, 

som stamhold J2 giver. 

 

 

Alle færdiguddannede jordemødre i undersøgelsen tilkendegiver, at uddannelsen har været i 

stand til at ruste dem godt til deres jordemoderfaglige praksis og tilkendegiver, at de med 

denne ballast alt i alt befinder sig godt i deres nye arbejde. 

 

 

 

 

 

 

”Det er en fantastisk uddannelse. Er stolt over at blive uddannet på jordemoderskolen i 

Esbjerg…” 
                                                  Citat fra en færdiguddannet jordemoder 
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2. Undersøgelsens baggrund og problemstillinger. 
 

 

2.1 Formålet med evalueringen 
 

Formålet med evalueringen er at indsamle, bearbejde og analysere nuværende og tidligere 

studerendes (stamhold J1 og J2) erfaringer og vurderinger knyttet til følgende temaer i 

forbindelse med jordemoderuddannelsen:  

 sammenhængen mellem teoretisk og klinisk undervisning. 

 den kliniske undervisning. 

 den valgfrie periode. 

 bachelorprojektet og -eksamen 

 tværfaglige elementer 

 studieadministrationen  

 jordemoderuddannelsens værdier: demokrati, engagement og begejstring. 

 studiemiljøet 

 

Baggrunden for identifikationen / valget af disse temaer skal dels ses i sammenhæng med 

ønsker og interesser fra jordemoderuddannelsen og dels i sammenhæng med erfaringer og 

refleksioner af teori-baseret karakter, som afspejler og knytter sig til generelle temaer og 

problemstillinger hos beslægtede professionsuddannelser eller uddannelsesverdenen generelt 

(f.eks. Jensen, Lone (red.), 2007
2
, Helleshøj, Hanne, 2007

3
, Damsholt, Tine, 2007

4
).  

 

 

2.2 Samspil mellem teori og praksis 
 

Det er i lighed med næsten alle andre professionsbacheloruddannelser et karakteristikum ved 

jordemoderuddannelsen, at uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre en 

vekselvirkning og ikke mindst sammenhæng mellem teoretisk og praktisk (klinisk) 

undervisning. Det fremhæves således i studieordningen, at de studerende skal udvikle og 

integrere teoretiske og praktiske kundskaber, som grundlag for at udøve en kritisk 

reflekterende praksis. Det betyder, at der i studieordningen er en forventning om, at den 

overordnede uddannelsesmæssige tilrettelæggelsesmåde gennem kombination og 

vekslevirkning mellem teori og praksis kan skabe kvalificeret faglighed for den studerende. 

For at denne integration skal have optimale betingelser for at lykkes, er det en forudsætning, 

at de studerende faktisk oplever, at der er korrespondance mellem de to kontekster for læring, 

således der kan skabes læringstransfer mellem dem.  

 

Der argumenteres for (Nielsen, Fauske & Nygren, 2007
5
), at professionsbachelorstuderende i 

studiesituationen er i en slags spændingsskabende mellemposition mellem uddannelsessfæren 

og den faglige praksis, og at disse spændinger i særlig grad synliggøres i praktik- eller den 

                                                 
2
 Jensen, Lone (red.) 2007: Fag i samspil med praktik i professionsuddannelser 1 + 2, CVU København & 

Nordsjælland 
3
 Helleshøj, Hanne (2007): Forholdet mellem teoretisk undervisning og praktik i sygeplejerskeuddannelsen, 

ph.d.-opgave, Danmarks Pædagogiske Universitet 
4
 Damsholt, Tine (2007): Vision for det gode studiemiljø – essaykonkurrence for studerende,  

Universitets- og Bygningsstyrelsen 
5
 Nielsen, S., Fauske, H. & Nygren, P (2007): Læring i fællesskab – en pædagogisk model for 

professionsuddannelser, Dansk Psykologisk Forlag 
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kliniske undervisning. Opleves det derfor, at uoverensstemmelsen mellem det teoretiske og 

det kliniske niveau for voldsom, vil det virke hæmmende for læringsprocessen og udviklingen 

af de handlekompetencer, der er nødvendige for en professionel praksis (Ibid. p. 74). Det er 

derfor en central udfordring for uddannelsen at skabe samspil mellem de to kontekster for 

læring.  

 

I en aktuel AKF-undersøgelse fra 2008
6
 fremhæves på samme måde samspillet mellem teori 

og praksis eller manglen herpå som et potentielt problem i professionsuddannelserne. Her 

henvises til en række undersøgelser, som fremhæver, at de praktiske erfaringer og den læring, 

der finder sted på praktiskstedet, ofte ikke inddrages i tilstrækkelig grad i den 

professionshøjskolebaserede undervisning. Ligeledes nyttiggøres den teori, der undervises i 

på uddannelsesstederne, ikke altid optimalt i praktikken, fx i refleksionen over praksis. AKF-

rapporten peger i den forbindelse på, at den sammenhæng, der er etableret mellem den 

praktiske del og den skolebaserede undervisning, i mange tilfælde er mangelfuld på 

professionsuddannelsesområdet. 

 

Spørgsmålet er derfor, hvordan samspillet mellem den kliniske og den teoretiske undervisning 

er blevet oplevet af de studerende på jordemoderuddannelsen på UC Vest - herunder i hvilken 

udstrækning, der har været transfer mellem teori- og klinikundervisningen, således de 

indbyrdes har kunnet berige hinanden. 

 

 

2.3 Den kliniske undervisning 
 

Jordemoderuddannelsen, der samlet varer 3 1/2 år, veksler mellem 50 % teoretisk 

undervisning, der foregår på UC Vest og 50 % klinisk undervisning, der varetages af kliniske 

uddannelsessteder (hospitaler eller i jordemodercentre) på 2., 4., 5., 6. samt 7. semester.  

 

Den kliniske undervisning spiller en central rolle i jordemoderuddannelsen, og 

studieordningen beskriver meget detaljeret de områder, som de studerende skal omkring i 

uddannelsesforløbet med hensyn til at sikre bredden og kvaliteten i undervisningen. 

Studieordningen understreger endvidere, at den kliniske undervisning skal tilrettelægges på en 

sådan måde, at der foregår progression i læringen fra det observerende til det reflekterende og 

selvstændigt udøvende inden for det jordemoderfaglige felt. Det er intentionen med den 

kliniske undervisning, at den skal skabe mulighed for, at de studerende gør sig erfaringer med 

flest mulige aspekter indenfor jordemoderens virksomhedsområde. Den kliniske undervisning 

varetages af kliniske instruktionsjordemødre og grupper af jordemødre, som den studerende 

tilknyttes i forbindelse med den kliniske undervisningsperiode.  

 

Det fremgår af studieordningen, at undervisningsaktiviteterne i både den teoretiske og den 

kliniske undervisning skal skabe forudsætninger for, at de studerende udvikler:  

 teoretiske kompetencer som grundlag for at analysere, forstå, begrunde og udvikle 

praksis  

 praktiske kompetencer, herunder håndværksmæssige færdigheder, som grundlag for at 

udøve, forstå, begrunde og udvikle praksis i kontekstbundne situationer  

                                                 
6
 AKF (2008): Professionsbacheloruddannelserne – De studerendes vurdering af studiemiljø, studieformer og 

motivation for at gennemføre – lokaliseret maj 2009 på 

http://www.akf.dk/udgivelser/2008/pdf/professionsbacheloruddannelserne.pdf/ 

 

http://www.akf.dk/udgivelser/2008/pdf/professionsbacheloruddannelserne.pdf/
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 kommunikative kompetencer som grundlag for at indgå i og udvikle kompetente 

samspil med kvinden / familien, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere,  

 etiske kompetencer som grundlag for at forstå, begrunde og udvikle egne handlinger 

på et reflekteret etisk grundlag 

 

Det synes evident, at den kliniske undervisning i forhold til ovenstående generelle beskrivelse 

af læringsudbyttet i særlig grad skal kvalificere de studerendes praktiske kompetencer. Men 

derudover er det også udfordringen for den kliniske uddannelse at koble praktiske vinkler på 

kvalificeringen af de øvrige kompetencer knyttet til teoretiske – herunder kommunikative og 

etiske dimensioner. 

 

Det tilstræbes, at de kliniske undervisningstilbud - under hensyntagen til uddannelsesmålene 

for de kliniske undervisningsperioder – er placeret ved såvel mindre som større 

jordemodercentre og fødesteder i tilknytning hertil. Det betyder, at studerende ved UC Vest 

har mulighed for at gennemføre den kliniske undervisning flere steder i Danmark: Esbjerg, 

Haderslev / Sønderborg, Slagelse / Holbæk, Kolding, Odense / Svendborg eller Roskilde. Ved 

UC Vest er der etableret et tæt samarbejde med de kliniske undervisningssteder i form af 

gensidigt forpligtende samarbejdsrelationer, herunder mødevirksomhed omkring faglige og 

pædagogiske problemstillinger, tilrettelæggelse af undervisning mm.  

 

Undersøgelsen vil med henvisning til ovenstående korte karakteristik af den kliniske 

undervisning søge at tilvejebringe informationer om ikke bare de studerendes vurdering af 

omfanget af arbejdet med de i studieordningen nævnte temaer, men også deres opfattelse af, i 

hvilken udstrækning og på hvilken måde de vurderer, at de har fået udbytte heraf. 

Progressionsdimensionen vil ligeledes blive gjort til genstand for undersøgelse og analyse.  

 
I forbindelse med nærværende evaluering af jordemoderuddannelsen indsamles der ikke data 

til at belyse de studerende vurdering af teoriundervisningen, idet disse er opgjort såvel 

kvantitativt som kvalitativt af uddannelsen selv. Imidlertid opsummeres og gengives centrale 

aspekter heraf i kort form i denne evalueringsrapport.  

 

 

2.4 Tværgående elementer i forbindelse med uddannelsesforløbet 
 

Evalueringen sætter derudover fokus på en række kontekstspecifikke elementer ved 

jordemoderuddannelsen på UC Vest. Det kan enten være fastlagte forløb beskrevet i 

studieordning, eller det kan vedrøre ’lokale’ elementer, som har haft betydning for de 

studerendes vurdering af uddannelsesforløbet. Undersøgelsen vil søge at identificere de 

studerendes vurderinger af muligheder og problemstillinger knyttet hertil. 

 

Disse tværgående elementer, der vil blive gjort til genstand for undersøgelse, er: 

 den valgfrie periode. 

 bachelorprojektet og -eksamen 

 tværfaglige elementer 

 jordemoderuddannelsens værdigrundlag 

 
Den valgfri periode, der omfangsmæssigt er på 6 ECTS, kan indeholde teoretiske, kliniske og 

tværfaglige elementer inden for uddannelsens formål og kan koordineres med jordemoder-

uddannelse ved anden institution, hvis valgfrie del ligger på samme tidspunkt i 
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uddannelsesforløbet. Målet med forløbet er, at den studerende får mulighed for at fordybe sig 

i et selvvalgt jordemoderfagligt område, som skaber betingelser for at integrere praktisk og 

teoretisk kundskab. Det er også formålet, at den studerende ved arbejdet med den valgfrie 

periodes temaer udvikler sin evne til kritisk refleksion over praksis. I forbindelse med dette 

forløb var der fra UC Vest’s side etableret en række valgmuligheder for de studerende. 

 

Jordemoderuddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, som udarbejdes i mindre grupper 

eller individuelt og omfatter et skriftligt projekt som kan udformes som en videnskabelig 

undersøgelse, et evalueringsprojekt eller et kvalitetsudviklingsprojekt. Kravet er, at der 

anvendes videnskabelige metoder i bachelorprojektet. I forbindelse med dette arbejde skal den 

studerende tager udgangspunkt i en selvvalgt, central jordemoderfaglig problemstilling 

relateret til jordemoderfaglige opgaver i forhold til familiedannelse. Problemstillingen, som 

skal godkendes af uddannelsesinstitutionen, skal så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med 

et klinisk uddannelsessted.  

 

Et særligt kendetegn ved den jordemoderfaglige virksomhed er, at der fordres 

samarbejdsrelationer internt og på tværs af sundheds- og socialvæsnet – f.eks. med 

sundhedsplejersker, socialrådgivere og læger. Derfor indgår der tværfaglige elementer i 

uddannelsesforløbet, der har et samlet omfang på 8 ECTS og tilrettelægges i samspil med 

samarbejdspartnerne. Målet med forløbet er bl.a., at de studerende opnår kendskab til andre 

samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet, herunder at de opnår kendskab til sammenfaldende 

kundskaber og terminologi mellem disse faggrupper.  

 

Endelig vil et afsnit i undersøgelsen blive viet til en opfølgning af det værdigrundlag, som 

uddannelsen bygger på.  

 

 

2.5 Studiemiljø 
 

Et godt studiemiljø er en vigtig forudsætning for, at de studerende finder sig godt tilpas på 

uddannelsesstedet samt har nogle gode ydre rammer, som gør det muligt at få størst muligt 

læringsudbytte af undervisningen. Et godt studiemiljø handler både om det faglige og sociale 

miljø på uddannelsesstedet og de fysiske faciliteter, som er rammen om studiemiljøet.  

 

I forbindelse med udviklingen og ikke mindst styrkelsen af studiemiljøet indgår endvidere 

som et centralt element, at de studerende selv er blevet inddraget og ansvarliggjorte i 

processen med at skabe bedst mulige rammer for studiet. Man kan sige, at studiemiljø opstår i 

samspillet mellem demokratiske interaktioner mellem mennesker, faglige aktiviteter og de 

fysiske rammer, hvorunder dette foregår. 

 

Studieadministrationen udgør ofte et centralt bindeled for de studerende med hensyn til at 

hjælpe dem med såvel praktiske som mere formelle spørgsmål og problemstillinger. Set i 

dette perspektiv bidrager denne også til studiemiljøet.  

 

Disse elementer i forbindelse med jordemoderuddannelsen vil som sidste del af evalueringen 

blive gjort til genstand for dataindsamling og analyse.  
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2.6 Undersøgelsens tilrettelæggelse og metoder 
 

Der har i forbindelse med evalueringen været benyttet to empiriske metoder til indsamling af 

data. Disse er bevidst valgt i forhold til den viden- eller kundskabsmæssige produktion, de 

hver især forventes at måtte tilvejebringe i relation til de ovenfor nævnte evalueringstemaer. 

Valget af konkrete empiriske metoder har således været afhængigt af, om ønsket har været at 

indsamle overvejende deskriptiv/forklarende og/eller mere fortolkende information. I første 

tilfælde er blevet anvendt en kvantitativ metode (et netbaseret spørgeskema) og i andet 

tilfælde en kvalitativ metode (et gruppeinterview). 

 

I evalueringens første fase blev udarbejdet et spørgeskema. Fokus i spørgeskemaet var de 

tidligere nævnte temaer, og erkendelses- eller kundskabsinteressen i forhold hertil var først og 

fremmest forhold, som lader sig beskrive kvantitativt. Spørgeskemaet, der blev udsendt 

elektronisk, blev sendt til dels de studerende, der dimitterede fra uddannelsen i januar 2009 

(J1) og dels de studerende, som undersøgelsestidspunktet gik på sidste semester på 

uddannelsen (J2) – i alt 41 studerende responderede herpå. 

 

Spørgeskemaets indhold og spørgetemaer blev indledningsvist drøftet med studielederen fra 

jordemoderuddannelsen. På baggrund heraf blev en foreløbig papirversion af spørgeskemaet 

udarbejdet. For at sikre at spørgeskemaets spørgsmål og svarmuligheder var relevante for 

målgruppen, blev denne udgave af spørgeskemaet valideret via en pilottest blandt fire 

jordemoderstuderende på 4. semester. Deres kommentarer gav anledning til en række 

indholdsmæssige ændringer og uddybninger (se det anvendte spørgeskema som bilag 1). 

 

Spørgeskemaundersøgelsen blev afviklet elektronisk i april 2009. Alle respondenter modtog 

en e-mail, der indeholdt en beskrivelse af undersøgelsen samt et link til det elektroniske 

spørgeskema. E-mailen blev udsendt 30. april med svarfrist 13. maj. De, der ikke havde svaret 

inden svarfristens udløb, modtog en e-mail som påmindelse.  

 

Tabellen nedenfor viser, at i alt 28 ud af 41 svarede helt på spørgeskemaet, hvilket giver en 

svarprocent på 58,5. Det opfattes som acceptabelt. Det fremgår også, at der er en vis variation 

i svarprocenten de to hold studerende imellem. Tabellen viser, at svarprocenten er noget 

højere blandt de, der på undersøgelsestidspunktet er studerende (J2: 76%) sammenlignet med 

det dimitterede hold J1 (60 %). Dette er selvfølgelig vigtigt at holde sig for øje, når 

undersøgelsens resultater fremlægges. For at imødekomme denne forskel i responsrate vil der 

i analysen blive taget højde for dette forhold ved i relevante tilfælde at splitte svarfordelingen 

op på de to hold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysen af de indkomne besvarelser på spørgeskemaet er baseret på frekvenstabeller for 

samtlige spørgsmål på de lukkede items, som respondenterne har besvaret med et eller flere 

kryds. I andre tilfælde er meningsindholdet ekstraheret fra tekstsvar. Derudover er der som 

Tabel 1: Svarprocent fordelt på stamhold 

 

 Studerende i 

alt 

Studerende i 

analysen 
 

Svarprocent 

fordelt på 

hold 

 Count Count % 

J1 20 12 60 % 

J2 21 16 76 % 

i alt 41 28  
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nævnt ovenfor foretaget krydsanalyser af sammenhænge mellem svarfordelinger på udvalgte 

spørgsmål set i forhold til baggrundsvariablen, om de var fra stamhold J1 eller J2. Da det 

samlede respondentgrundlag er relativt lille, har det ikke givet mening at udregne statistiske 

signifikanstest på disse analyser. I stedet er forskelle mellem J1 og J2 studerendes svar 

fremhævet, hvis der mindst har været 10 % forskel i deres svarfordeling. Samtlige 

svarfordelinger er enten vist eller kommenteret i rapporten, mens analyser af sammenhænge 

mellem stamhold og svarfordelinger kun indgår, hvis de har vist sig at være relevante for en 

dybere forståelse af undersøgelsens overordnede problemstillinger.  

 

Den elektroniske spørgeskemaundersøgelse blev gennemført med programmet SurveyXact, 

mens de statiske analyser blev foretaget med programmet SPSS 16.0. 

 

Med baggrund i en indledende analyse af datamaterialet fra spørgeskemaundersøgelsen blev 

dernæst udarbejdet en spørgeguide i forbindelse med et kvalitativt gruppeinterview med 3 

tidligere studerende (se bilag 2), som nu fungerer som jordemødre i praksis. Formålet med 

interviewet var at få en dybere og mere nuanceret information i forhold til den kvantitative 

undersøgelses resultater. Det betød, at der blev udarbejdet en spørgeguide, som fulgte samme 

temaer som spørgeskemaundersøgelsen, men som fokuserede på særligt markante eller 

tankevækkende resultater. 

 

Interviewet blev digitalt optaget og efterfølgende transskriberet i sin fulde længde. Denne 

tekst har dernæst dannet baggrund for en meningskondensering af betydningsindholdet i 

interviewet og centrale elementer heraf har indgået i evalueringen.  

 

Evalueringen gennemføres af EKD-enheden, men er med hensyn til rammerne herfor foregået 

i dialog med studielederen ved jordemoderuddannelsen, Helle Juel Johansen. Lektor Finn 

Mogensen og lektor Jørn Henrik Enevoldsen fra UC Vest er de ansvarlige evaluatorer med 

hensyn til projektets gennemførelse, analyse, fortolkning og rapportering. Inden 

færdiggørelsen af den endelige udgave af rapporten har en foreløbig udgave været til 

gennemsyn hos jordemoderuddannelsen for rettelser af eventuelle faktuelle fejl. 

 

 

2.7 Evalueringstypologi  
 

Typologisk er evalueringen en tillempet eller reduceret form for uddannelsesevaluering
7
, 

hvilket i nærværende sammenhæng dækker over en type evaluering, der angår udvalgte 

centrale aspekter og områder af hele jordemoderuddannelsen. Således vil evalueringen dække 

fra dimensioner af uddannelsens målsætninger, struktur og fagligt indhold – herunder i særlig 

grad den teoretiske undervisnings sammenhæng til den kliniske undervisning - til 

pædagogiske principper bag undervisningen samt forhold vedrørende studiemiljø og 

studieadministration.  

 

Det gør sig endvidere gældende, at nærværende evaluering ikke dækker de studerendes 

vurdering af teoriundervisningen, idet disse er opgjort såvel kvantitativt som kvalitativt af 

uddannelsen selv. Imidlertid opsummeres og gengives centrale tendenser som nævnt heraf i 

kort form i evalueringsrapporten.  

 

                                                 
7
 http://www.eva.dk/ 
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Evalueringen adskiller sig således fra ’traditionel’ uddannelsesevaluering for så vidt, at den 

alene fokuserer på udvalgte forhold ved uddannelsen. Den lægger således ikke op til 

igangsættelsen af interne kvalitetsudviklingsprocesser på uddannelsen, som ellers er centrale 

karakteristika ved en uddannelsesevaluering. Samtidigt inddrager evalueringen heller ikke 

forhold vedrørende aftagernes vurdering af de uddannede jordemødres efterfølgende 

professionsudøvelse, og endeligt inddrager den ikke underviserne og administrative 

medarbejdere ved jordemoderuddannelsen ved UC Vest eller undervisere ved kliniske 

undervisning som respondenter. Evalueringen bygger kun på besvarelser fra både uddannede 

jordemødre (hold J1) og studerende, der på undersøgelsestidspunktet gik på syvende og sidste 

semester (hold J2). 
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3. Sammenhæng mellem teoretisk og klinisk undervisning. 
 

Helleshøj (2007, p. 188) konstaterer i sin analyse af forholdet mellem teori- og 

klinikundervisningen i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsen, at underviserne i den 

teoretiske undervisning skal etablere vilkår for, at den studerende udvikler indsigt i form af et 

refleksionsforråd eller en referenceramme, der både kan benyttes til refleksion over praksis og 

til at konstruere ny kundskab, mens vejlederne i praktikken skal etablere vilkår for, at de 

studerendes konkrete erfaringer med praktisk sygepleje udnyttes til refleksion og udfordrer 

den studerendes referenceramme. Samme udfordringer gælder også for underviserne og 

vejlederne i jordemoderfaglig sammenhæng i bestræbelserne for at skabe sammenhæng 

mellem den teoretiske og den kliniske undervisning.  

 

Jordemoderuddannelsens særlige opbygning, hvor halvdelen af uddannelsestiden er teoretisk 

funderet og foregår på UC Vest, og hvor den anden halvdel er praktisk orienteret og 

lokaliseret på de kliniske uddannelsessteder, aktualiserer på samme måde spørgsmålet om, i 

hvilken udstrækning den teoretiske og den kliniske undervisning generelt har kunnet støtte og 

berige hinanden, således de studerende har oplevet sammenhæng mellem dem med henblik på 

at kvalificere deres evne til at reflektere over den jordemoderfaglige virksomhed.  

 

Dette afsnit vil tage disse uddannelsesmæssige udfordringer op og belyse de to stamholds 

vurderinger af, i hvilken grad det er lykkedes at skabe sammenhæng mellem teori- og 

praksisundervisning.  

 

 

3.1 Fra teoretisk til klinisk undervisning 
 

For at identificere det indbyrdes samspil mellem de to kontekster for læring blev de 

studerende indledningsvist spurgt om, i hvilken grad den teoretiske undervisning efter deres 

vurdering har været en hjælp for dem i forbindelse med den kliniske undervisning og senere i 

skemaet den modsatte relation – dvs. i hvilken grad har den kliniske undervisning været en 

hjælp for dem i forbindelse med den teoretiske undervisning. I forlængelse af første 

perspektiv viser tabel 2 nedenfor, at de studerende i spørgeskemaundersøgelsen i stor 

udstrækning har fundet, at den teoretiske undervisning været en hjælp for dem i forbindelse 

med den kliniske undervisning, idet 81 % angivet at dette i høj grad har været tilfældet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere eksempler fra spørgeskemaundersøgelsen kan understrege dette: 

Tabel 2: Den teoretiske undervisnings betydning for den kliniske 

undervisning – fordelt på stamhold 

 1. Hvilket stamhold tilhører du 

 J1 J2 Total 

 I hvilken grad har den 
teoretiske undervisning 

været en hjælp for dig i 

forbindelse med den 
kliniske undervisning 

I hvilken grad har den 
teoretiske undervisning 

været en hjælp for dig i 

forbindelse med den 
kliniske undervisning 

I hvilken grad har den 
teoretiske undervisning 

været en hjælp for dig i 

forbindelse med den 
kliniske undervisning 

 Count % Count % Count % 

i høj grad 9 75% 12 86% 21 81% 

i nogen grad 3 25% 2 14% 5 19% 

i ringe grad 0 0% 0 0% 0 0% 

slet ikke 0 0% 0 0% 0 0% 
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”For at arbejde som jordemødre må vi have en baggrundsviden indenfor obstetrik 

området. Derfor har det været lærerigt at få en masse viden om dette, både fra 

jordemødre og læger, der har beskæftiget sig med det”. 

 

”Obstetrikundervisningen har lagt en grobund fra teori til praksis. Det har mange af de 

andre fag også, men det er svært at give konkrete eksempler på. De fleste fag har været 

utrolig spændende og gjort, at man har følt sig heldig i klinikken ved at have dygtige og 

engagerede undervisere på jordemoderuddannelsen”. 

 

Det fremgår af analysen af det kvalitative svarmateriale, at langt det overvejende antal 

eksempler på transfer fra teori- til klinikundervisningen tager udgangspunkt i enten 

obstetrikken generelt eller konkrete fødselsmæssige problemstillinger. Nogle få af 

eksemplerne nævner kommunikation, formidling, refleksion og samarbejde. 

 

Det er dog en generel tendens i svarfordelingen, at J2 er mere markante med hensyn til 

opfattelsen af, at der er skabt transfer fra den teoretiske undervisning til den kliniske 

undervisning set i forhold til J1 (86% i forhold til 75%). Det kan ses som en indikation på, at 

det er lykkedes bedre for underviserne det andet år i uddannelsens ’levetid’ på UC Vest at 

skabe grundlag for, at de studerende har fundet anvendelse for den teoretiske viden i 

forbindelse med den kliniske praksis. Vi har imidlertid ikke informationer, der kan belyse 

denne tendens nærmere. 

 

Vi spurgte i spørgeskemaet til særlige områder, som litteraturen har peget på (f.eks. Helleshøj, 

2007), har betydning i forbindelse med samspillet mellem teoriundervisningen og klinisk 

undervisning. Her viser svarfordelingen (se tabel 3), at godt 3 ud af 4 (73 %) fra de to 

stamhold i høj grad vurderer, at den teoretiske undervisning har givet dem grundlag for at 

kunne argumentere og reflektere over den kliniske praksis og i lidt mindre grad (58 %) har 

givet dem metoder og færdigheder, som har været brugbare for dem i forbindelse med den 

kliniske praksis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

De studerende i interviewet deler opfattelsen, at teoriundervisningen har været en hjælp for 

den kliniske praksis. De vurderer, at det især har været der, hvor teoriundervisningen har 

fokuseret på og forberedt dem på de konkrete problematikker, der kan opstå i den kliniske 

praksis. Undervisningen bliver af de uddannede jordemødre bedømt ud fra om den er 

målrettet den kliniske praksis, og det er ligeledes afgørende for vurderingen, at 

undervisningen er færdighedsrettet og handlingsorienteret. De studerende kan være uenige, 

om undervisningen skulle gøres mere handlingsorienteret, end det har været tilfældet, men 

handlingsorienteringen er under alle omstændigheder målestokken for deres vurdering. 

Tabel 3: Områder af betydning for samspillet  

 - den har givet mig 

teoretisk grundlag for at 
kunne argumentere og 

reflektere over den 

kliniske praksis 

den har givet mig metoder 

og færdigheder, som har 
været brugbare i 

forbindelse med den 

kliniske praksis 

- den har motiveret mig og 
givet mig lyst til at arbejde 

med opgaverne i den 

kliniske undervisning 

 Count % Count % Count % 

i høj grad 19 73% 15 58% 13 52% 

i nogen grad 5 19% 11 42% 10 40% 

i ringe grad 2 8% 0 0% 2 8% 

slet ikke 0 0% 0 0% 0 0% 
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Undervisningen skal ruste de studerende til situationer i praksis, hvilket bliver illustreret i 

følgende citat: 

 

”Da følte jeg faktisk mig rimeligt godt rustet, der er nok også fordi, at så havde man 

haft den eksamen, hvor man virkelige også bare havde læst op til obstetrik og kunne det 

nærmest uden af, listen ned hvad er det, vi gør - det og det og det ved en blødning. Da 

følte jeg mig godt rustet. Jeg stod der selvfølgelig ikke alene, jeg stod der sammen med 

en jordemoder, jeg følte hele tiden at jeg var med på, nu gør vi det og det og det”. 

(Jordemoder fra J1 på Jordemoderuddannelsen i Esbjerg) 

 

De studerende beskriver, at den praksisnære undervisning giver dem forudsætningerne for at 

lære af praksis. De studerende er ligeledes positive over for, hvad de kalder opskrifter på, 

hvordan de skal handle i bestemte situationer: 

 

”Jeg kan også rigtig godt lide den der handlingsorienterede undervisning der, hvad 

enten vi står ved fantomer, eller hvor vi får en case. Jeg synes også, at det var godt for 

mig at få en opskrift, for hvis du har en blødning, så gør du det, som nummer et og det 

som nummer to. Det er vigtig for mig at have et eller andet inde i hovedet. Så kan det 

godt være, at når jeg kommer på andre praktiksteder, så ok gør de noget andet - og to 

og tre er byttet om, fordi det synes, de er bedre dernede”. 

 

Hun svarer følgende på et efterfølgende spørgsmål om hun vurderer, at hun gennem 

teoriundervisningen har fået en ramme at forstå virkeligheden ud fra? 

 

”Ja, det har jeg, men jeg synes også, man er nødt til at have en eller handleplan, den 

kan ikke kun forholde mig til at få at vide, at så kan du gøre det og det og det, du kan 

også gøre sådan og sådan og sådan. Vi fik selvfølgelig undervisning i, hvad der findes 

af medicin, der trækker livmoderen sammen, men jeg tror også, at man er nødt til at få 

undervisning i sådan gør du, ellers føler man, det flagrer på en eller anden måde”. 

(Jordemoder fra J1 på Jordemoderuddannelsen i Esbjerg) 

 

Som det fremgår af den korte omtale af studieordningen (se afsnit 2.3), skal uddannelsen i 

særlig grad udvikle de studerendes etiske og kommunikative kompetencer. I forbindelse 

hermed oplever de interviewede, at de gennem uddannelsen er blevet klædt godt på til såvel at 

blive opmærksomme på etiske problemstillinger, at vurdere disse som at handle etisk i den 

konkrete situation. Interviewpersonerne giver f.eks. udtryk for, at den etiske dimension er 

bygget ind i, hvordan de taler og opfører sig inde på fødselsstuerne.  

 

De oplever, at de aktivt inddrager den etiske dimension i den kliniske praksis, og at 

teoriundervisningen har bidraget afgørende til at kvalificere dem hertil: 

 

”Jeg synes, at jeg har fået rigtig gode redskaber til at tænke, hvad er det, der er på spil 

i denne her situation, og hvor er dilemmaerne henne, og hvad er mit, og hvad er ikke 

mit. Det har også været rigtigt godt”.  (Jordemoder fra J1 på Jordemoderuddannelsen i 

Esbjerg) 

 

”………... Vi har helt sikkert haft meget undervisning i etik, og det har jeg synes har 

været rigtigt godt. Det, vi også har snakket om i etik, er det der med, at man finder først 

svaret i situationen- så kan man kan ikke på den måde have nogle etiske retningslinjer 
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eller sige, at så gør vi sådan eller sådan. Men det jeg har lært at være opmærksom på 

det……”(Jordemoder fra J1 på Jordemoderuddannelsen i Esbjerg) 

 

Til gengæld fremgår det af interviewene, at de tidligere J1 studerende mener, at de har fået for 

lidt undervisning i kommunikation. De har stødt på behovet for yderligere undervisning med 

hensyn til dette område både ved svære samtaler i konsultationen og i kritiske situationer på 

fødegangen: 

 

”Da jeg var på 2. semester ude i konsultationen, da havde jeg det sådan, når jeg havde 

nogle gravide som f. eks var pænt overvægtige, og så jeg skulle sidde overfor et andet 

menneske og sige: ……  det var rigtigt svært for mig på det tidspunkt……”.  

 

”…  hvor vi står med en kvinde inden på fødegangen i 8 timer i streg og lige pludselig 

så går i en overgangsfase, hvor hun er svær at komme ind til, fordi hun er ved at gå i 

panik eller noget. Der skifter vi jo også i, hvordan vi taler …  Hvis ikke man har set 

det eller hørt det, så kan man få rigtigt mange gode ideer ved at netop træne det”.  

(Jordemoder fra J1 på Jordemoderuddannelsen i Esbjerg) 

 

En generel kommentar, som fremkommer i løbet af interviewet, er, at selvom de tidligere 

studerende er positive over for den teoretiske undervisning, opfatter de dog 

undervisningsformerne som dominerede af PowerPoint undervisning og efterlyser 

undervisningsformer, hvor de skal være aktive, hvor der bliver brugt cases, og som er 

handlings- og færdighedsorienteret. 

 

 

 

3. 2 Fra klinisk til teoretisk undervisning 
 

Den kliniske undervisning skal med Dales begreb styrke de studerendes handlingsdygtighed – 

deres ’knowing-how’ (Helleshøj, p. 185). Men som omtalt i indledningsafsnittet ovenfor, 

gælder det også om – hvis de studerende skal kunne se sammenhæng mellem det teoretiske og 

kliniske niveau - at den kliniske undervisning skal kunne bibringe noget til den teoretiske 

undervisning. Det understreges i studieordningen, at der i den kliniske praksis skal være ”tid 

til systematisk refleksion og kvalificeret vejledning i forbindelse med læringssituationer”, 

hvilket aktualiserer udfordringen til vejlederne og underviserne på jordemoderuddannelsen 

kliniske del om at knytte forbindelse til teoriundervisningen, ligesom det naturligvis også er 

en udfordring for teoriunderviserne systematisk at inddrage erfaringerne fra klinikken. 

 

Tabellen nedenfor (tabel 4) viser, at 64 % af de studerende samlet vurderer, at den kliniske 

undervisning i høj grad har været en hjælp for dem i forbindelse med den teoretiske 

undervisning. Men tabellen viser også, at der er relativ stor variation i svarfordelingen mellem 

det første hold studerende (J1) og det andet (J2). Således mener 7 ud af 10 studerende fra J2 

(71 %), at der i høj grad har været transfer fra den kliniske til den teoretiske undervisning, 

mens kun lidt mere end hver anden fra J1 har dette synspunkt (55 %). Igen tyder 

svarfordelingen på, at vejlederne og underviserne har fået erfaringerne fra det første hold, som 

de har kunnet drage nytte af i forhold til det andet hold med henblik på at styrke 

sammenhængen til den teoretiske undervisning. 
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Tabel 4: Den kliniske undervisnings betydning for den teoretiske 

undervisning – fordelt på stamhold 

 1. Hvilket stamhold tilhører du 

 J1 J2 Total 

 I hvilken grad har den 
kliniske undervisning 

været en hjælp for dig i 

forbindelse med den 
teoretiske undervisning 

I hvilken grad har den 
kliniske undervisning 

været en hjælp for dig i 

forbindelse med den 
teoretiske undervisning 

I hvilken grad har den 
kliniske undervisning 

været en hjælp for dig i 

forbindelse med den 
teoretiske undervisning 

 Count % Count % Count % 

i høj grad 6 55% 10 71% 16 64% 

i nogen grad 5 45% 4 29% 9 36% 

i ringe grad 0 0% 0 0% 0 0% 

slet ikke 0 0% 0 0% 0 0% 

 

De studerende blev anmodet om at forholde sig til forskellige muligheder for, hvordan den 

kliniske undervisning har kunnet være en hjælp for dem forbindelse med den teoretiske 

undervisning. Som det fremgår af tabel 5 nedenfor, synes den kliniske undervisning i særlig 

høj grad både at have styrket de studerendes oplevelse af at tænke over teorierne på en anden 

måde end da, de arbejdede med dem i den teoretiske undervisning (84 %), og at deres 

motivation og lyst til at beskæftige sig med det teoretiske grundlag er blevet øget (64 %). 

 

Tabel 5: Områder af betydning for samspillet 

 - den har dannet afsæt for 

at vi/jeg har arbejdet med 

nye temaer og spørgsmål i 
forbindelse med den 

teoretiske undervisning 

- den har betydet, at jeg 

tænker over teorierne på 

en anden måde end da, vi 
arbejdede med dem i den 

teoretiske undervisning 

- den har motiveret mig og 

givet mig lyst til at arbejde 
med teorierne i 

teoriundervisningen 

 Count % Count % Count % 

i høj grad 13 52% 21 84% 16 64% 

i nogen grad 12 48% 4 16% 9 36% 

i ringe grad 0 0% 0 0% 0 0% 

slet ikke 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Flere eksempler herpå angives af de studerende – først i forhold til at se teorierne i andet lys 

og dernæst som motivationsskabende element: 

 

”I praktikken på 2. semester var det primære at fokusere på de normale forløb, men det 

var også muligt at stifte bekendtskab med patologien. Herefter blev den teoretiske 

undervisning meget vigtig for at få forståelser for oplevelserne fra praksis” 

 

”Ligeledes var det enormt rart at komme ind på 3.-4. semester og kunne nikke 

genkendende til noget af dét lærerne stod og sagde, for det havde man måske oplevet, 

men aldrig rigtig forstået hvad var”. 

 

”Når man har været ude i klinikken og derefter vender tilbage til skolen og 

teoriundervisningen, ser man nogle gange teorien i et andet lys, fordi man nu har koblet 

virkeligheden til den teoretiske situation”. 
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”På 2. semester havde vi alligevel lidt patologi i forbindelse med fødslerne, det gav lyst 

og mod på at lære mere”. 

 

”Hvis jeg har oplevet noget i klinikken har det motiveret mig til at undersøge teorien 

bag”. 

 

De tidligere studerende blev i forbindelse med interviewet bedt om eksempler på, hvordan 

den kliniske undervisning havde været en god hjælp i forbindelse med den teoretiske 

undervisning. Et af de gennemgående svar fra de uddannede jordemødre var her, at 

teoriundervisningen kunne forklare de situationer, som de som studerende havde oplevet i 

praksis, men ikke til fulde forstået. Ligeledes bliver den teoretiske undervisnings begreber 

håndgribelige og omsættelige ud fra den kliniske praksis, som de som studerende havde været 

ude i. En af de interviewede jordemødre beskriver det således: 

 

”På 2. semester hvis vi var ude i praktik, hvor der var grønt fostervand, da vidste vi da 

godt at grønt fostervand, det var ikke et særligt godt tegn og jordemødrene begyndte at 

reagere på det. Da synes jeg, at det er dejligt at komme ind i teorien og få sat på plads, 

ok hvorfor er det egentligt, at det ikke er godt, og hvorfor er det, jeg skal være 

opmærksom på det. Det samme når man er i konsultationerne, hvorfor er det, vi sidder 

og måler det blodtryk der, så kommer vi ind, og så lærer vi noget om præeclampsi. Efter 

2 semester i praktikken der havde jeg en helt masse spørgsmål, som jeg glædede mig til 

at komme ind og få besvaret derinde”. (Jordemoder fra J1 på Jordemoderuddannelsen i 

Esbjerg) 

 

I lighed med svarfordelingen fra spørgeskemaundersøgelsen bliver det også klart udtrykt af de 

tidligere studerende i interviewet, at den kliniske undervisnings besidder potentiale med 

hensyn til at virke motiverende i forhold til den teoretiske undervisning:  

 

…meget meget gladere og tilfreds og ja synes at tingene hang sammen, men det var 

også det der med, at her kommer teorien på plads. Den kommer ikke på plads inde på 

en skole eller ved at terpe den rigtig mange gange, den kommer først på plads, når 

man står i det bagefter. (Jordemoder fra J1 på Jordemoderuddannelsen i Esbjerg) 

 

En tankevækkende replik fra spørgeskemaundersøgelsen kommer fra en studerende i et 

svarfelt, hvor det var muligt for dem selv at angive en måde, hvorpå den kliniske undervisning 

havde været en hjælp for dem. Det kan hævdes, at eksemplet nok ikke peger direkte på 

betydningen heraf set i forhold til teoriundervisningen. Replikken skal snarere ses i forhold til 

den kliniske undervisnings potentiale set i et dannelsesmæssigt perspektiv: 

 

”Den kliniske undervisning har hjulpet mig til at blive voksen med opgaven. Forstået 

således at jeg, efter endt teorikursus absolut ikke følte mig rustet til noget som helst i 

praksis; for jeg anede jo ikke, hvordan man gjorde. Jeg turde knap være på stuen i 

begyndelsen. Den kliniske undervisning har fået mig til at stole på den teoretiske 

undervisning og mine egne kompetencer i forbindelse hermed”. 

 

I interviewet blev denne vinkel taget op, og en de tidligere studerende giver på lignende vis 

udtryk for, at i forbindelse med den kliniske praksis skabes der mulighed for udvikling af 

konkrete færdigheder, opnåelse af faglig selvtillid og skabelse af identitet som  jordemoder. 

En af de interviewede jordemødre kommenterer det således: 
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”…  det er fint at få teorien, og så det der med, ok man tør næsten ikke stå på stuen, 

man har fået teorien om, hvor farligt  det kan være og alt det der kan gå galt, hold da 

op alt det jeg skal holde øje med, og så efterhånden som man kommer ud i flere og flere 

forskellige situationer og kommer mere og mere af den teori igennem ude i praktikken, 

så føler man jo sig bedre rustet. …”  (Jordemoder fra J1 på Jordemoderuddannelsen i 

Esbjerg) 

 

De to citater fra forskellige respondenter udtrykker her et perspektiv på værdien af den 

kliniske undervisning og på sammenhængen til teoriundervisningen, som kan være ganske 

vanskeligt at måle og veje, men som i et mere overordnet dannelsesperspektiv bidrager til den 

studerendes opfattelse af ’locus of control eller ’self-efficacy’, hvilket bl.a. indebærer 

styrkelse af deres tiltro til egne handlemuligheder og kompetencer i forbindelse med 

jordemoderfaglig virksomhed.   

 

 

 

3. 3 Samspillet mellem teoriundervisningen og den kliniske undervisning 
 

For at validere de ovenstående resultater blev de studerende i spørgeskemaet spurgt, i hvilken 

grad de generelt og samlet vurderer, at den teoretiske og den kliniske undervisning har kunnet 

støtte og berige hinanden, således de har oplevet sammenhæng mellem dem. Tabellen 6 

nedenfor viser dels, at ¾ (76 %) af de studerende i høj grad oplever, at en sådan sammenhæng 

har været til stede og dels, at især stamhold J2 er af den opfattelse, idet her mere end 8 ud af 

10 udtrykker dette, mens det kun er tilfældet for 64 % af det første hold studerende på UC 

Vest.  

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 
 

Om end der således synes at være god transfer fra de to læringskontekster til hinanden, viser 

en komparativ analyse af tabel 3 om den teoretiske undervisnings hjælp i forbindelse med den 

kliniske undervisning med tabel 4, der viste svarfordelingen på den kliniske undervisnings 

berigelse af den teoretiske undervisning, at en positiv kobling i højere grad synes at gå fra den 

teoretiske undervisning til den kliniske set i forhold til den modsatte vej, at den kliniske 

undervisning har været en hjælp i forbindelse med den teoretiske undervisning. At de to 

tabeller fremgik det således, at mens 81 % i høj grad angav en positiv transfer fra den 

teoretiske undervisning til den kliniske, er det kun 64 %, der angiver transfer den modsatte 

vej. Vi har ikke datamateriale, der kan belyse baggrunden for denne forskel, men en mulig 

Tabel 6: Samspillet mellem den teoretiske og den kliniske undervisning 

– fordelt på stamhold 

 1. Hvilket stamhold tilhører du 

 J1 J2 Total 

 I hvilken grad vurderer du, 

at den teoretiske og den 
kliniske undervisning 

generelt har kunnet støtte 

og berige hinanden, 
således at du har oplevet 

sammenhæng mellem dem 

I hvilken grad vurderer du, 

at den teoretiske og den 
kliniske undervisning 

generelt har kunnet støtte 

og berige hinanden, 
således at du har oplevet 

sammenhæng mellem dem 

I hvilken grad vurderer du, 

at den teoretiske og den 
kliniske undervisning 

generelt har kunnet støtte 

og berige hinanden, 
således at du har oplevet 

sammenhæng mellem dem 

 Count % Count % Count % 

i høj grad 7 64% 12 86% 19 76% 

i nogen grad 4 36% 1 7% 5 20% 

i ringe grad 0 0% 1 7% 1 4% 

slet ikke 0 0% 0 0% 0 0% 
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forklaring kan ligge i, at mens den teoretiske undervisning eksplicit gennem studieordningen 

er rettet mod en klinisk praksis, er den kliniske undervisning ikke på samme måde eksplicit 

rettet mod øget teoriforståelse – men netop en klinisk jordemoderfaglig praksis. Der vil derfor 

kunne argumenteres for, at styrken af indbyrdes transfer mellem de to læringskontekster ikke 

vil være ens. 

  

Med forventning om en eventuel diskrepans i det indbyrdes samspil mellem teori- og 

klinikundervisningen i svarmaterialet, havde vi stillet spørgsmål vedrørende den 

sundhedsforståelse, som efter de studerende opfattelser var mest fremtrædende i henholdsvis 

den teoretiske og den kliniske undervisning. Der skelnes ofte i litteraturen mellem en 

sundhedsfremmende forståelse og sygdomsforebyggende forståelse af begrebet om sundhed. 

Den sundhedsfremmende forståelse peger frem mod sundhedsrelaterede aktiviteter, der søger 

at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder for at 

mobilisere den enkeltes ressourcer og handlekompetence. Sundhedsfremme bygger på et 

salutogenetisk perspektiv
8
. Heroverfor står en sygdomsforebyggende forståelse, som bygger 

på et patogenetisk perspektiv, og som er de sundhedsrelaterede aktiviteter, der søger at 

forhindre opståen og udvikling af sygdomme, psyko-sociale problemer eller ulykker, og 

dermed fremmer folkesundheden eller sundheden for den enkelte.  

 

Mange sundhedsfaglige forskere argumenterer for, at de to forståelser ikke gensidigt 

udelukker hinanden – snarere tværtimod. F.eks. understreger professor ved DPU, Bjarne 

Bruun Jensen, at ”Forebyggelse og sundhedsfremme er ikke hinandens modsætninger. Det 

handler ikke om at vælge det ene eller anden perspektiv, men at kunne benytte begge to”. 

(Mølgaard, 2003
9
). Imidlertid har der været en tendens til at fremhæve den ene i forhold til 

den anden, og baggrunden for spørgsmålet var en mulig forventning om, at det mere 

humanistisk orienterede perspektiv vil være fremherskende i teoriundervisningen, mens det 

forebyggende perspektiv med rod i det naturvidenskabelige og positivistiske paradigme 

tendentielt ville være mere fremherskende i den kliniske kontekst, Hvis det var tilfældet, 

kunne den ovenfor forventede diskrepans derfor til dels forklares ud fra disse to paradigmer 

lokaliseret hvert sit sted i uddannelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Som tabellen ovenfor viser, er den kombinerede forståelse, der bygger på begge 

sundhedsforståelser, den mest fremherskende forståelse set i forhold til hver af de to 

‘isolerede’ forståelser. Men tabellen viser også, at den kombinerede forståelse er mest 

fremherskende i den kliniske undervisning, og at den sundhedsfremmende forståelse ifølge 

hver tredje studerende er fremherskende i teoriundervisningen. Denne svarfordeling kan 

                                                 
8
 Sundhedsvæsnets begrebsbase – 

http://begrebsbasen.sst.dk/forebyggelse/Afrapportering_NBS_07_07022005.pdf - lokaliseret juni 2009 
9
 Mølgaard, M. (2003): Din egen sundheds smed, Fysioterapeuten 2003, nr. 22 

Tabel 7: Sundhedsforståelse i teoretisk og klinisk undervisning 

 

Hvilken sundhedsforståelse er efter din 

opfattelse mest fremtrædende i 
henholdsvis den teoretiske og den 

kliniske undervisning 
- i den teoretiske 

undervisning 

- i den kliniske 

undervisning 

 Count % Count % 

sundhedsfremmende forståelse 8 33% 0 ,0% 

sygdomsforebyggende forståelse 2 8% 6 25,0% 

begge forståelser 14 58% 18 75,0% 

http://begrebsbasen.sst.dk/forebyggelse/Afrapportering_NBS_07_07022005.pdf
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således forklare en del af den lille diskrepans, der udtrykkes af de studerende med hensyn til 

transfer mellem de to kontekster for læring. Dette bestyrkes af en krydsanalyse (tabel ej vist), 

der viser, at de studerende, som hævder (N = 8), at den teoretiske undervisning især fokuserer 

på den sundhedsfremmende forståelse i markant højere grad ikke mener, at den kliniske 

undervisning været en hjælp for dem i forbindelse med den teoretiske undervisning – set i 

forhold til de studerende, der fastholder begge forståelser. 

 

En anden forklaring på en mulig diskrepans kunne være, hvis ansvaret for at knytte 

sammenhæng mellem den teoretiske og kliniske undervisning var overladt helt til den 

studerende. Det er ud fra en forestilling om, at en forudsætning for de studerendes vellykkede 

refleksioner i forhold til teorierne og praksiserfaringerne – og kombinationen mellem dem – 

er, at dette sker i samarbejde med professionelle og kompetente undervisere og kliniske 

vejledere, der kan hjælpe dem med at skabe en sådan forbindelse. Derfor blev der spurgt til, 

hvem der har søgt at skabe forbindelse mellem det lærte fra teoriundervisningen og fra 

klinikundervisningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående tabel 8 viser tydeligt, at forbindelsen mellem det lærte fra teoriundervisningen 

og fra klinikundervisningen er sket i samarbejde med de teoretiske og kliniske undervisere – 

især når det gælder hold J2, idet alle fra dette stamhold udtrykker dette synspunkt. 

Svarfordelingen kan således tages som indikation på, at udfordringen er taget op af de kliniske 

og teoretiske undervisere med hensyn til at skabe sammenhæng mellem den teoretiske og den 

kliniske undervisning. 

 

 

 

3.4 Sammenfatning 
 

Sammenfattende er det er en generel tendens fra det kvantitative og kvalitative svarmateriale, 

at  

 

 Samspillet mellem teori- og klinikundervisningen synes at have været relativt højt. Det 

indikerer, at det er lykkedes for underviserne og vejlederne på de to uddannelsessteder at 

skabe indbyrdes sammenhæng og korrespondance til hinandens læringsindsatser. Det er 

tendens til, at en positiv kobling i højere grad synes at gå fra den teoretiske undervisning 

til den kliniske set i forhold til den modsatte vej. Men det er også en tendens, at 

sammenhængen er blevet styrket fra det første hold studerende til det andet, når det 

vurderes på baggrund af de studerendes svarmateriale. Når de studerende skal vurdere 

Tabel 8: Hvem skaber forbindelse mellem teoretisk og klinisk undervisning? 

 1. Hvilket stamhold tilhører du 

 J1 J2 

 Hvem har efter din vurdering 
søgt at skabe forbindelse mellem 

det lærte fra teoriundervisningen 

og fra klinikundervisningen 

Hvem har efter din vurdering søgt at 
skabe forbindelse mellem det lærte 

fra teoriundervisningen og fra 

klinikundervisningen 

 Count % Count % 

de teoretiske og kliniske undervisere 0 ,0% 0 ,0% 

dig selv som studerende 3 27,3% 0 ,0% 

dig selv som studerende sammen med 
de teoretiske og kliniske undervisere 

8 72,7% 13 100,0% 
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samspillet mellem teori- og klinikundervisningen, vægter de specifikt obstetrikken og 

konkrete fødselsmæssige problemstillinger. 

 

 De studerende vurderer især, at den teoretiske undervisning har hjulpet dem med at 

forklare situationer fra den kliniske praksis, som de ikke forstod til fulde i den konkrete 

handlingssituation samt skabt godt grundlag for, at de kan argumentere og reflektere over 

den kliniske praksis – f.eks. i forbindelse med at kunne inddrage den etiske dimension. De 

vurderer også, at teoriundervisningen har bibragt dem metoder og færdigheder, som de 

kunne bruge i den kliniske praksis.  

 

 Den kliniske undervisning har i forbindelse med samspillet især været afgørende for dem 

med hensyn til at gøre de teoretiske begreber håndgribelige samt fået de studerende til at 

tænke over teorierne på en ny måde, end da de arbejdede med dem i teoriundervisning 

Derudover har den kliniske undervisning også bidraget til at motivere de studerende i 

forhold til at fordybe sig i teoriundervisningen. 
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4. Den kliniske undervisning. 
 

Jordemoderuddannelsens kliniske undervisning beskrives ganske detaljeret i studieordningen 

med hensyn til fag- og temaområder, som den studerende skal omkring. Det fremgår også, at 

undervisningen skal tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende 

og selvstændigt udøvende inden for det jordemoderfaglige felt. Progressionen i det kliniske 

uddannelsesforløb skal ifølge studieordningen vise sig ved, at, undervisningen i den første 

kliniske periode retter sig mod ”grundlæggende aspekter i relation til familiedannelse og 

jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle”. I anden periode udvides perspektivet fra ikke 

bare at rette sig mod ’grundlæggende aspekter’ til også at fokusere på ’grundlæggende såvel 

som komplekse aspekter’, mens det i tredje og sidste klinikperiode retter sig mod ’alle 

aspekter i relation til familiedannelse set i forhold til det jordemoderfaglige 

kundskabsgrundlag og de krav, der stilles til jordemoderprofessionen’. 

 

Denne progression i undervisningen skal foregå uanset hvilket klinisk uddannelsessted, de 

studerende er på og uanset, om de gennemfører den kliniske undervisning forskellige steder 

under uddannelsesforløbet, eller de er på samme kliniske uddannelsessted under hele forløbet. 

Fordelingen af studerende på kliniske undervisningssteder var i sidste periode som vist i tabel 

9 nedenfor, og de efterfølgende svar i dette afsnit relaterer sig til deres vurderinger fra disse 

uddannelsessteder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Indholdsområder i den kliniske undervisning 
 

Den kliniske undervisning skal tilrettelægges, så den studerende får mulighed for at 

observere, deltage i, reflektere over samt under vejledning udføre en lang og meget udførligt 

beskrevet række af jordemoderfaglige opgaver. I spørgeskemaet blev formuleret en række af 

spørgsmål, som direkte tog udgangspunkt i studieordningens målbeskrivelser for den kliniske 

undervisning. Disse målbeskrivelser beskriver som nævnt ganske nøje, hvilke 

indholdsområder de studerende i løbet af de kliniske perioder skal arbejde med – bl.a . 

svangreomsorg, fødselshjælp, intensiv omsorg, neonatologi, gynækologi.  

 

De studerende blev anmodet om at forholde sig dels til, om de havde arbejdet med disse givne 

jordemoderfaglige områder, og dels til i hvilken udstrækning de vurderede, at de havde fået et 

læringsudbytte af at arbejde med de pågældende områder. Det skal bemærkes – som antydet 

ovenfor - at resultaterne kun relaterer sig til deres erfaringer med sidste kliniske periode og 

derfor ikke er udtryk for deres erfaringer og vurderingen i forhold til den samlede kliniske 

undervisning. 

 

Tabel 9: Klinisk uddannelsessted 

 Lokalisering af sidste kliniske 

periode 

 Count 

Odense 7 

Sønderborg 5 

Esbjerg 4 

Roskilde 3 

Holbæk 2 

Kolding 1 
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Tabellen nedenfor (tabel 10) viser overordnet set, at de studerende har beskæftiget sig med 

alle de i studieordningen beskrevne områder. Det fremgår dog også, at nogle områder har 

fyldt mere end andre, når der tages udgangspunkt i de specifikt nævnte områder. Der er 

således en række områder, som de studerende i meget stor grad har fået erfaringer med i løbet 

af de kliniske perioder. De angiver stort set alle (96 %), at de i høj grad har arbejdet med 

observationer og kliniske vurderinger, som indgår i den kliniske beslutningsproces i 

forbindelse med graviditet, fødsel og barselperiode, mens mere end 7 ud af 10 (70,8 %) 

angiver samme grad af beskæftigelse med omsorg for, observation og pleje af det raske 

nyfødte barn. Ca. ¾ udtrykker, at de i høj grad har arbejdet med egne kommunikative 

kompetencer som grundlag for samspil med kvinden / familien, kollegaer og evt. tværfaglige 

samarbejdspartnere samt etiske kompetencer som grundlag for at evaluere og justere egen 

praksis. Det er to kompetencetyper, som sammen med teoretiske og praktiske kompetencer er 

særligt fremhævet i studieordningen, og som de forskellige undervisningsaktiviteter skal 

skabe forudsætninger for, at de studerende udvikler. 

 

Tabel 10: Undervisningsindhold i den kliniske uddannelse – fordelt på målbeskrivelser  

  har i høj 

grad arbejdet 
med 

har i nogen 

grad 
arbejdet med 

har i ringe 

grad arbejdet 
med 

har slet ikke 
arbejdet med 

formidling, undervisning, samt vejledning og rådgivning Count 18 6 0 0 

N % 75,0% 25,0% ,0% ,0% 

observationer og kliniske vurderinger, som indgår i den kliniske 
beslutningsproces i relation til graviditet, fødsel og barselperiode 

Count 23 1 0 0 

N % 95,8% 4,2% ,0% ,0% 

 præ-, per- og postoperativ observation, pleje og omsorg Count 1 21 2 0 

N % 4,2% 87,5% 8,3% ,0% 

 nødhjælp i forbindelse med obstetriske / gynækologiske komplikationer 
og indgreb 

Count 9 13 2 0 

N % 37,5% 54,2% 8,3% ,0% 

omsorg for, observation og pleje af det raske nyfødte barn Count 17 7 0 0 

N % 70,8% 29,2% ,0% ,0% 

omsorg for, observation og pleje af det tidligt eller for sent fødte, 
undervægtige eller syge nyfødte barn 
 

Count 10 13 1 0 

N % 41,7% 54,2% 4,2% ,0% 

 nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af 

akutte komplikationer 

Count 4 11 9 0 

N % 16,7% 45,8% 37,5% ,0% 

opgaver i forbindelse med spontane og provokerede, tidlige og sene 

aborter 

Count 3 13 8 0 

N % 12,5% 54,2% 33,3% ,0% 

gynækologiske problemer og lidelser af betydning for familiedannelse, 

graviditetens, fødslens og barselperiodens forløb 
 

Count 1 13 9 1 

N % 4,2% 54,2% 37,5% 4,2% 

tværfaglige / tværsektorielle samarbejdsrelationer Count 10 8 6 0 

N % 41,7% 33,3% 25,0% ,0% 

egne kommunikative kompetencer som grundlag for samspil med 

kvinden / familien, kollegaer og evt. tværfaglige samarbejdspartnere 

Count 18 6 0 0 

N % 75,0% 25,0% ,0% ,0% 

 egne etiske kompetencer som grundlag for at evaluere og justere egen 

praksis 

Count 19 4 1 0 

N % 79,2% 16,7% 4,2% ,0% 

 kritisk stillingtagen til jordemoderfaglig udvikling og praksis Count 15 9 0 0 

N % 62,5% 37,5% ,0% ,0% 

 evidensgrundlaget for gældende praksis Count 11 10 3 0 

N % 45,8% 41,7% 12,5% ,0% 

 inddraget og/eller medvirket i udviklings- og forskningsarbejde som 

grundlag for udvikling 

Count 0 9 12 3 

N % ,0% 37,5% 50,0% 12,5% 

 



27 

 

Tabellen viser også - dog med en vis variation i omfang – at der er områder, som de i mindre 

grad har beskæftiget sig med. Således viser tabellen, at 1/3 af de studerende kun i ringe grad 

har beskæftiget sig med området vedrørende opgaver i forbindelse med spontane og 

provokerede, tidlige og sene aborter, og lidt flere (41,7 %) i samme ringe grad har beskæftiget 

sig med gynækologiske problemer og lidelser af betydning for familiedannelse, graviditetens, 

fødslens og barselperiodens forløb. Særligt bemærkelsesværdigt viser svarfordelingen 

endvidere, at endnu flere studerende – mere end halvdelen – ikke har været inddraget og/eller 

medvirket i udviklings- og forskningsarbejde som grundlag for udvikling 

 

I forhold til ovenstående generelle positive og mindre positive tendenser ændrer billedet sig 

ikke nævneværdigt, hvis der tages højde for, om den studerende tilhører stamhold J1 eller J2 

(skema ikke medtaget). 

 

De kvalitative interviews med de uddannede jordemødre godtgør klart, at progression med 

hensyn til kompleksiteten i det kliniske undervisningsindhold tydeligt og eksplicit har været 

til stede. De giver flere eksempler på progression i den kliniske undervisning, således at de i 

og mellem de kliniske forløb har fået erfaringer med flere og flere forskelligartede situationer 

indenfor graviditet og fødsel, ligesom de mødte mere og mere komplicerede tilfælde. De 

interviewede beskriver således en næsten håndværksmæssig læring af stadigt mere 

komplicerede dele af den jordemoderfaglige virksomhed og værdsætter en sådan tilgang.  

 

De kliniske uddannelsessteder understøtter denne progressionsorienterede læring ved at have 

ordninger, der sikrer, at de studerende nu også kommer igennem alle de aktiviteter, de skal 

igennem. Det er f.eks. ved hjælp af afkrydsningsskemaer over de aktiviteter, de studerende 

har og skal gennemføre. Det kan være aktiviteter som f.eks. at tage en blodprøve, at lære at sy 

i f.eks. moderkager eller svinehjerter. De kliniske uddannelsessteder sørger også for 

systematiske refleksionsskemaer, hvor de studerende skal reflektere over de forløb, de har 

været igennem.  

 

Der kan være stor forskelle på, hvor hurtigt de studerende har mødt de mere komplicerede 

forløb – nogle steder kastes de i højere grad ud i sådanne tilfælde end andre steder. Men det 

fremgår, at de i flere tilfælde selv har haft stor indflydelse på de ’jordemodertilfælde’, som de 

vil gøre erfaringer med. Hvis der på fødestedet f.eks. forekom en fødsel, som indeholdt 

elementer, den studerende ikke havde prøvet tidligere, var der mulighed for at melde sig til: 

 

”Jeg har kunnet melde ind og sige, jeg vil utrolig gerne med til en, der har sukkersyge 

fordi jeg ikke har haft dem endnu, og der sad en anden studerende og hun havde en 

forleden og så aftaler man studerende imellem, så de studerende styrer rigtig meget”. 

(Jordemoder fra J1 på Jordemoderuddannelsen i Esbjerg) 

 

Der er således stor forskel på, hvordan de forskellige kliniske uddannelsessteder griber den 

kliniske undervisning an, men fælles for stederne er som omtalt den praksisorientering, som 

de interviewede udtrykker stor tilfredshed med. 

 

 

4.2 Udbyttet af den kliniske undervisning 
 

Respondenternes vurdering af udbyttet følger i stor udstrækning - naturligt nok - deres 

respons på graden af beskæftigelse med de enkelte indholdsområder på den måde, at jo mere 

intenst de har beskæftiget sig med et givent område, desto højere grad vurderer de også, at de 
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har fået et godt udbytte heraf. Således angiver alle (dvs. 100 %), at de har fået højt udbytte af 

arbejde med observationer og kliniske vurderinger, som indgår i den kliniske 

beslutningsproces i relation til graviditet, fødsel og barselperiode, mens også et højt antal 

respondenter angiver (66, 7 %), at de har fået et solidt udbytte af at arbejde med: a) omsorg 

for, observation og pleje af det raske nyfødte barn, b) formidling, undervisning, samt 

vejledning og rådgivning, og c) nødhjælp i forbindelse med obstetriske / gynækologiske 

komplikationer og indgreb. I lighed med forrige tabel tilkendegiver 7 ud af 10 (70,8 %), at de 

har fået et stort læringsudbytte af den kliniske undervisning med hensyn til styrkelse af deres 

etiske kompetencer. 

 

Tabel 11: Læringsudbyttet af den kliniske uddannelse – fordelt på målbeskrivelser  

  
stort udbytte 

noget 

udbytte 

ringe 

udbytte intet udbytte 

formidling, undervisning, samt vejledning og rådgivning Count 16 7 1 0 

% 66,7% 29,2% 4,2% ,0% 

observationer og kliniske vurderinger, som indgår i den kliniske 

beslutningsproces i relation til graviditet, fødsel og barselperiode 
 

Count 24 0 0 0 

% 100,0% ,0% ,0% ,0% 

 præ-, per- og postoperativ observation, pleje og omsorg Count 3 17 4 0 

% 12,5% 70,8% 16,7% ,0% 

 nødhjælp i forbindelse med obstetriske / gynækologiske 

komplikationer og indgreb 

Count 16 6 2 0 

% 66,7% 25,0% 8,3% ,0% 

omsorg for, observation og pleje af det raske nyfødte barn Count 16 7 1 0 

% 66,7% 29,2% 4,2% ,0% 

omsorg for, observation og pleje af det tidligt eller for sent fødte, 

undervægtige eller syge nyfødte barn 
 

Count 14 8 2 0 

% 58,3% 33,3% 8,3% ,0% 

 nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af 

akutte komplikationer 

Count 8 15 1 0 

% 33,3% 62,5% 4,2% ,0% 

 opgaver i forbindelse med spontane og provokerede, tidlige og sene 

aborter 

Count 8 13 3 0 

% 33,3% 54,2% 12,5% ,0% 

gynækologiske problemer og lidelser af betydning for familiedannelse, 

graviditetens, fødslens og barselperiodens forløb 

 

Count 6 7 10 1 

% 25,0% 29,2% 41,7% 4,2% 

tværfaglige / tværsektorielle samarbejdsrelationer Count 10 10 4 0 

% 41,7% 41,7% 16,7% ,0% 

egne kommunikative kompetencer som grundlag for samspil med 
kvinden / familien, kollegaer og evt. tværfaglige samarbejdspartnere 

 

Count 15 9 0 0 

% 62,5% 37,5% ,0% ,0% 

egne etiske kompetencer som grundlag for at evaluere og justere egen 

praksis 

Count 17 6 1 0 

% 70,8% 25,0% 4,2% ,0% 

 kritisk stillingtagen til jordemoderfaglig udvikling og praksis Count 14 10 0 0 

% 58,3% 41,7% ,0% ,0% 

evidensgrundlaget for gældende praksis Count 10 10 4 0 

% 41,7% 41,7% 16,7% ,0% 

 inddraget og/eller medvirket i udviklings- og forskningsarbejde som 

grundlag for udvikling 

Count 2 10 9 3 

% 8,3% 41,7% 37,5% 12,5% 

 

Tabellen viser imidlertid også – i lighed med forrige tabel - at læringsudbytte på nogle af de i 

studieordningen nævnte indholdsområder ikke har været optimale. Således angiver næsten 

halvdelen (45,9 %), at de har fået et ringe eller intet udbytte med hensyn til området 

vedrørende gynækologiske problemer og lidelser af betydning for familiedannelse, 
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graviditetens, fødslens og barselperiodens forløb – ligesom halvdelen angiver, at de har fået et 

ringe eller intet udbytte, når det gælder området vedrørende udviklings- og forskningsarbejde. 

 

Til trods for den lavere ’rating’ med hensyn til læringsudbytte på særskilte områder er det 

bemærkelsesværdigt, at de nuværende og tidligere studerende angiver en endda overordentlig 

positiv vurdering af deres læringsudbytte af den kliniske undervisning, hvilket fremgår af 

nedenstående tabel. En analyse af datamaterialet viser således, at næsten alle (95,8 %) 

udtrykker, at de har fået et højt udbytte.  

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

Tilsvarende viser analyserne, at 2 ud af 3 studerende (66,7 %) har vurderet de 

uddannelsesansvarlige som meget dygtige til at undervise og vejlede dem, mens den sidste 

tredjedel har funder disse nogenlunde dygtige – se tabel nedenfor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En krydsanalyse mellem vurdering af underviserkompetencer i forhold til klinisk 

uddannelsessted fastslår, at de studerende med hensyn til deres sidste kliniske periode især har 

vurderet de uddannelsesansvarlige som meget dygtige på Sønderborg Sygehus (n=5) (tabel ej 

vist). På de øvrige kliniske uddannelsessteder vurderes de uddannelsesansvarliges 

underviserkompetencer som antydet ovenfor en smule lavere. 

 

 

 

4.3 Vurdering af den samlede uddannelsen set fra en jordemoderpraksis 
 

Spørgeskemaet gav mulighed for særligt at indhente informationer fra de dimitterede 

studerende, der på tidspunktet for undersøgelsen fungerede som jordemødre. Et retrospektivt 

blik fra disse på uddannelsen og dens betydning for dem i en nuværende og konkret 

jordemoderpraksis ville være en god indikation på uddannelsens kvalitet. For netop en 

professionsuddannelse kan principielt først endeligt vurderes, når den ses i forhold til en 

Tabel 12: Generelt læringsudbytte 

 Hvordan vurderer du generelt dit læringsudbytte 

af den kliniske undervisning 

 Count % 

højt udbytte 23 95,8% 

noget udbytte 1 4,2% 

ringe udbytte 0 ,0% 

intet udbytte 0 ,0% 

Total 24 100,0% 

Tabel 13: Uddannelsesansvarliges kompetencer 

 14. Hvordan vurderer du generelt kompetencen 
hos de uddannelsesansvarlige på den kliniske 

uddannelse til at undervise og vejlede dig 

 Count % 

meget dygtige 16 66,7% 

nogenlunde dygtige 8 33,3% 

mindre dygtige 0 ,0% 

dårlige 0 ,0% 

Total 24 100% 
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praksisvirksomhed. De tidligere studerende fra stamhold J1 blev derfor anmodet om at 

forholde sig til, om uddannelsen generelt har rustet dem godt til den jordemoderfaglige 

virksomhed. 

 

Tabel 14: Generel vurdering af jordemoderuddannelsen 

 Hvilke af disse udsagn synes du, passer 
bedst på din nuværende arbejdssituation 

set i forhold til uddannelsen (den korte 

tid taget i betragtning) 

 Count % 

uddannelsen har generelt rustet mig godt til den jordemoderfaglige 

virksomhed og jeg synes alt i alt, at befinder mig godt i mit arbejde 

som jordemoder  
 

11 100 % 

uddannelsen har generelt rustet mig godt til den jordemoderfaglige 

virksomhed, men jeg synes alligevel, der er rigtig mange 
startvanskeligheder  

 

0 0 % 

jeg synes, der er rigtig mange startvanskeligheder, og jeg vurderer, at 
det skyldes, at uddannelsen ikke har rustet mig godt nok 

 

0 0 % 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel (tabel 14) er det et markant og bemærkelsesværdigt 

positivt resultat af undersøgelsen, at alle, der har svaret på spørgsmålet, vurderer, at uanset om 

de synes, de har haft startvanskeligheder eller ej, giver de uddannelsen et godt skudsmål med 

hensyn til, at den har været i stand til at ruste dem godt til deres kommende jordemoderfaglige 

praksis. 

 

 

 

4.4 Sammenfatning 
 

Sammenfattende tegner der med hensyn til den kliniske undervisning sig et billede af, at  

 

 De studerende vurderer generelt, at de har været omkring alle de områder, der foreskrives 

i studieordningen – om end nogle områder har været berørt i mindre grad end andre. 

Sidstnævnte har især været tilfældet for indholdsområderne: spontane og provokerede, 

tidlige og sene aborter, gynækologiske problemer og lidelser af betydning for 

familiedannelse, graviditetens, fødslens og barselperiodens forløb samt udviklings- og 

forskningsarbejde som grundlag for udvikling 

 

 Tilsvarende vurderer de, at de generelt har fået et højt læringsudbytte i forhold til de 

områder, de har været intensivt omkring i den kliniske undervisning, f.eks. området 

’observationer og kliniske vurderinger, som indgår i den kliniske beslutningsproces i 

relation til graviditet, fødsel og barselsperiode’, mens det i mindre grad har været tilfældet 

for de ovenfor nævnte områder, de ikke har beskæftiget sig så meget med. Alle 

færdiguddannede jordemødre tilkendegiver, at uddannelsen har været i stand til at ruste 

dem godt til deres jordemoderfaglige praksis og langt de fleste tilkendegiver, at de alt i alt 

befinder sig godt i deres nye arbejde.  
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 Studieordningens fokus på progression med hensyn til læringsindholdets 

kompleksitetsgrad har tydeligt været til stede i den kliniske undervisning og værdsættes af 

de studerende. De kliniske uddannelsessteder har forskellige mekanismer til at sikre dette.   
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5. Den teoretiske undervisning 
 

Nærværende evaluering har som omtalt i indledningsafsnittet ikke haft som fokusområde at 

indsamle informationer om de studerendes generelle vurderinger af teoriundervisningen. Men 

da jordemoderuddannelsen selv i løbet af uddannelsen har evalueret de studerendes vurdering 

af teoriundervisningen på 1., 3. og 4.semester (stamhold J1), medtager vi for 

fuldstændighedens skyld nogle centrale tendenser fra deres resultater heraf. 

 

Evalueringen er foregået ved, at de studerende har vurderet de enkelte fag ved afslutningen af 

semestrene via spørgeskemaer. Spørgeskemaernes udformning og temaer har varieret, således 

at forskellige tilgange er anvendt på henholdsvis første og tredje/fjerde semester.  

 

Evalueringstemaerne på første semester har givet mulighed for en grundig tilbagemelding på 

centrale områder indenfor hvert fagområde som:  

 de studerendes interesse for faget  

 egen arbejdsindsats og udbytte  

 lektionernes antal og fordeling  

 underviseren og undervisningen  

 litteraturen 

 relationen mellem underviser og de studerende  

 forholdet mellem de studerende indbyrdes. 

 

Nogle generelle karakteristika fra den interne undervisningsevaluering skal fremhæves her, 

idet der indledningsvist gøres opmærksom på, at nedenstående tendenser stammer fra 

evalueringer af 20 såvel specifikke fag som tematiske områder (f.eks. vejledningsforløb) på 

langs af de tre semestre. Samtidig dækker evalueringen som nævnt ovenfor kun de studerende 

på stamhold J1 - dvs. 20 studerende.  

 

Et bemærkelsesværdigt forhold er, at de studerende på J1 har taget evalueringerne ganske 

alvorligt. Flere forhold indikerer dette. For det første er besvarelsesprocenten meget høj. 

Dernæst tages alle svarkategorier i anvendelse som indikation på, at de studerende nøje og 

kritisk har overvejet, hvad de skal svare - f.eks. kan de vurdere det faglige udbytte af et 

undervisningsforløb som højt samtidig med, at de er kritiske over for undervisnings- og 

arbejdsformerne.  

 

Den interne undervisningsevaluering på 1. semester viser, at de jordemoderstuderende på J1 

var pligtopfyldende - de studerende deltog massivt i undervisningen i alle fag. Den viser også, 

at de ligeledes var generelt positive i vurderingen af deres egen arbejdsindsats. Dog blev 

vurderingen af deres arbejdsindsats mindre positiv, hvor de studerende også var mere kritiske 

over for undervisningens kvalitet og det faglige udbytte. 

 

De studerende vurderinger af det faglige udbytte fordeler sig på to hovedkategorier: den langt 

største del af fagene bliver vurderet meget positivt, mens enkelte fag får en betydelig mere 

negativ vurdering. 

 

Vurderingen af udbyttet af undervisningsformerne følger naturligt nok i nogen grad 

vurderingen af det faglige udbytte af undervisningsforløbet sådan, at de undervisningsforløb, 

der har fået den bedste vurdering med hensyn til det faglige udbytte, også har den relativt 

bedste vurdering af de anvendte undervisningsformer. Hvis man sammenligner vurderingen af 
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de enkelte undervisningsformer, klarer forelæsninger sig overraskende godt sammenholdt 

med f.eks. gruppearbejder. I det enkelte fag, hvor de studerende er blevet bedt om at evaluere 

undervisning med cases og workshop, bliver disse to undervisningsformer vurderet meget 

positivt. 

 

De studerende er endvidere generelt tilfredse med undervisningstidens længde og fordeling 

over semesteret. De studerende er imidlertid mindst tilfredse, hvor et fag har indeholdt få 

undervisningslektioner og har strakt sig over for lang en periode. 

 

Evalueringens form ændrede sig på 3.+4. semester. Her skulle de studerende ikke som før 

besvare detaljerede spørgsmål for hvert fag, men i stedet reflektere over i hvilken udstrækning 

undervisningen har givet dem mulighed for at nå målene for det enkelte fag.  

 

En generel tendens fra evalueringen af arbejdet med de enkelte fag /områder på 3. og 4. 

semester er, at de studerende fra stamhold J1 vurderer målopfyldelsen som ’stor’ og i flere 

tilfælde endog som ’meget stor’ i forhold til hovedparten af fagene/områderne - men dog med 

nogle få undtagelser, hvor svarfordelingen til gengæld så er markant mere kritisk.  

 

Nedenstående søjlediagram viser graden af målopfyldelse samlet for alle fag på de to 

semestre. Som det fremgår, vurderer langt hovedparten af de studerende, at graden af 

målopfyldelse er høj. 
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6. Tværgående elementer i forbindelse med uddannel- 

    sesforløbet 
 

I dette afsnit behandler vi en række tværgående elementer i forbindelse med 

uddannelsesforløbet som funktion af de studerendes svarfordelinger – særlige korte 

uddannelsesforløb, eksamensgennemførelsen samt værdigrundlaget for jordemoderuddan-

nelsen.  

 

 

6.1 Den valgfrie periode. 
 

Jordemoderuddannelsen er bl.a. karakteriseret ved en række særlige uddannelsesforløb, som 

er specielt tilrettede og valgt af den enkelte studerende selv i samråd med teoretisk og/eller 

klinisk vejleder. Et af disse forløb er en valgfri del med et omfang på 6 ECTS. Formålet med 

perioden er, at den studerende skal søge at integrere praktisk og teoretisk kundskab i forhold 

til et selvvalgt jordemoderfagligt område. Den studerende kan i forbindelse med arbejde 

indsamle såvel empirisk og teoretisk viden som grundlag for refleksioner over den valgte 

problemstilling. Flere af de studerende valgte at tage til udlandet for at arbejde i perioden. 

 

Forud for forløbet havde uddannelsesstedet etableret muligheder for fordybelse, som hver 

enkelt studerende kunne vælge imellem eller blive inspireret af. Noget tyder på, at 

informationen herom ikke var så fyldestgørende for det første stamhold. Tabel 15 nedenfor 

viser således, at over halvdelen af de studerende på J1 (54,6 %) mener, at de i ringe grad eller 

slet ikke var blevet klædt tilstrækkeligt på til denne periode. Samme forhold kom frem i 

interviewet, idet interviewpersonerne her gav klart udtryk for, at de savnede information om 

indholdet og mulighederne i den valgfri periode og efterlyste således mere information om 

mulighederne i den valgfrie periode
10

. 

 

Tabel 15: Uddannelsens tilbud forud for valgfrie periode – fordelt på stamhold 

 1. Hvilket stamhold tilhører du 

 J1 J2 Total 

 I hvilken grad vurderer du, at 

jordemoderuddannelsen forud 

for dit arbejde i perioden 
etablerede relevante 

muligheder for fordybelse, som 
du kunne vælge imellem eller 

blive inspireret af 

I hvilken grad vurderer du, at 

jordemoderuddannelsen forud 

for dit arbejde i perioden 
etablerede relevante 

muligheder for fordybelse, 
som du kunne vælge imellem 

eller blive inspireret af 

I hvilken grad vurderer du, at 

jordemoderuddannelsen forud 

for dit arbejde i perioden 
etablerede relevante muligheder 

for fordybelse, som du kunne 
vælge imellem eller blive 

inspireret af 

 
Count % Count % 

Coun

t % 

i høj grad 1 9,1% 4 30,8% 5 20,8% 

i nogen grad 4 36,4% 4 30,8% 8 33,3% 

i ringe grad 3 27,3% 5 38,5% 8 33,3% 

slet ikke 3 27,3% 0 ,0% 3 12,5% 

                                                 
10

 Det bør dog bemærkes, at særlige forhold gjorde sig gældende i forbindelse med gennemførelse af den valgfrie 

periode for holdet. Det har således utvivlsomt har haft indflydelse på de studerendes vurdering af 

inspirationsdelen og forløbet af den valgfrie periode, at sygeplejersker og jordemødre landet over strejkede kort 

tid før, de skulle påbegynde forløbet. Det kom til at betyde, at forløbet blev omorganiseret og indskrænket – bl.a. 

på grund af mistet klinisk undervisningstid. Samtidig med foregik kommunikationer herom elektronisk, da de 

studerende ikke var på CVU Vest på tidspunktet. Inspirationsforløbet op til og selve den valgfrie periode blev 

således meget atypisk for hold J1.   
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Til gengæld er de studerende på det efterfølgende stamhold J2 noget mere positive end 

stamhold J1 i deres vurdering af den information, som de fik forud for arbejdet i den valgfrie 

periode. Mere end 6 ud af 10 fra dette hold tilkendegiver således, at de i nogen eller høj grad 

mener, at de har fået relevante valgmuligheder at vælge imellem.  

 

De studerende fremlagde resultaterne af arbejdet for medstuderende på uddannelsen. 

Organisatorisk var det tilrettelagt således, at fremlæggelserne foregik i to lokaler samtidigt, 

således der kunne vælges mellem oplæggene. I spørgeskemaet havde de studerende mulighed 

for at give deres mening tilkende i relation hertil. En optælling af de kvalitative svar viser, at 

dette fremlæggelsesforløb synes at have været frugtbart for de studerende. Ud af 22 

svarformuleringer er 21 af dem således udtryk for en endog meget positiv vurdering af 

forløbet, men at muligheden for ikke at høre alles erfaringer og refleksioner over arbejdet i 

den valgfrie periode var et problem – f.eks. 

 

”Det var rigtig spændende at høre om, hvad de andre havde lavet i deres valgfrie 

periode. Jeg ville ønske, jeg kunne have hørt alle oplæggene, men det kan ikke lade sig 

gøre, når de bliver holdt samtidig”. 

 

”Dejligt at få lov at fortælle andre om den valgfri periode. Frugtbar proces at 

forberede oplægget. Inspirerende at høre hvad andre havde oplevet”. 

 

Som det fremgår af tabel 16 nedenfor, vurderer de studerende læringsudbyttet af den valgfrie 

periode relativt højt. Således angiver næsten hver anden (45,8 %), at de har fået et højt 

udbytte af forløbet, mens stort set resten vurderer, at de har fået noget udbytte. Som tidligere 

erfaret i evalueringen er der en tendens til, at stamhold J2 vurderer udbyttet højere end det 

første stamhold på uddannelsen, idet lidt mere end hver tredje fra J1 angiver et stort udbytte af 

forløbet (36,4 %), mens dette er tilfældet hos mere end hver anden fra J2 (53,8 %). 

 

Tabel 16: Læringsudbytte af valgfrie periode – fordelt på stamhold 

 1. Hvilket stamhold tilhører du 

 J1 J2 Total 

 17. Hvordan vurderer du 

læringsudbyttet af dit 
arbejde i den valgfrie 

periode 

17. Hvordan vurderer du 

læringsudbyttet af dit 
arbejde i den valgfrie 

periode 

17. Hvordan vurderer du 

læringsudbyttet af dit 
arbejde i den valgfrie 

periode 

 Count % Count % Count % 

højt udbytte 4 36,4% 7 53,8% 11 45,8% 

noget udbytte 6 54,5% 6 46,2% 12 50,0% 

ringe udbytte 1 9,1% 0 ,0% 1 4,2% 

intet udbytte 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

i alt 11 100,0% 13 100,0 % 24 100,0 % 

 

Læringsindholdet af perioden var naturligvis afhængigt af den kontekst, som den studerende 

kom til at indgå i. Nogle studerende skrev en synopsisopgave og angiver i forlængelse heraf, 

at udbyttet især har styrket ’akademisk-orienterede’ dimensioner, som følgende svar antyder: 

”har især rustet mig til at udarbejde bachelorprojektet”, ”bedre forståelse af 

evidensbegrebet” eller ”didaktiske overvejelser i forhold til undervisning af bestemte 

målgrupper..” Mens andre fremhæver et læringsudbytte, som relaterer sig mere til den 

jordemoderfaglige praksis – f.eks.: ”Praktisk tilgang til hjemmefødsler, træning, observation. 
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indsigt i anden fødselskultur, jordemoderfaglige diskussioner i 14 dage”, eller ”Jeg har set, 

hvordan man arbejder som jordemødre andre steder i verden. Det har været rigtig spændende 

at komme ud og opleve en anden fødegang og få kendskab til nye retningslinier og måder at 

arbejde på. Det er med til at udvide min faglige horisont, og det er vigtigt” 

 

De tre interviewede jordemødre var alle ’uden for huset’ og gjorde erfaringer med andre 

fødesteder og jordemoderpraksis’er – de to oven i købet i udlandet. For dem var mødet med 

andre fødselskulturer og praksis en berigelse, som hjalp dem til at relatere og perspektivere, 

den praksis de havde mødt under uddannelsen. 

 

”Det sted hvor jeg var, havde de sådan inddraget forskellige ting fra fødselskulturer 

rundt om i verdenen, og det var rigtig fedt for mig at opleve, altså der er andre ting, 

man kan gøre, og en fødsel kan foregå på andre måder. Når vi er på sygehuset så er det 

jo sådan meget, hvis ikke der sker progression, så tyr vi til det og det og så er der en to 

tre ting, man kan gøre. Hvor det var fedt at opleve, at man kan lave alt muligt andet og  

vend lige tingene rundt og ryst dem lidt. Det var fedt at se, at det kunne noget mere , der 

er mere i det, end det vi har lært”. (Jordemoder fra J1 på Jordemoderuddannelsen i 

Esbjerg) 

 

I lighed med tidligere tyder resultaterne på, at man fra uddannelsesstedets side har været 

opmærksomme på at drage nytte af og lære af de erfaringer, der var blevet gjort med det 

første hold studerende, således at såvel etableringen af valgmuligheder for fordybelse i 

perioden blev kvalificeret for stamhold J2 som – og som følge heraf– at læringsudbyttet for 

dem som nævnt blev større. 

  

 

 

6.2 Bachelorprojektet og –eksamen 
 

Arbejdet med bachelorprojektet har et omfang på 20 ECTS – svarende til 1/3 årsværk for en 

studerende. Formålet med projektet er som tidligere omtalt, at de studerende skal tilegne sig 

særlig indsigt i et afgrænset emne/område/problem, der er centralt i forhold til 

jordemoderprofessionen samt i forbindelse hermed udvikler udvidet forståelse af 

jordemoderprofessionen, jordemoderens professionelle rolle samt det jordemoderfaglige 

kundskabsgrundlag. Et formål er endvidere, at de gennem deres opgave skal demonstrere, at 

de har tilegnet sig kundskaber, som muliggør, at de kan integrere teori og praksis.  

 

Set i forhold til disse intentioner, blev de interviewede jordemødre spurgt, i hvilken 

udstrækning, arbejdet med bachelorprojektet havde kvalificeret dem i forhold til deres 

jordemoderfaglige virksomhed. Her var besvarelsen ikke positiv. De udtrykker, at nok var der 

et udbytte af bachelorprojektet i forhold til brug af evidensbaseret viden samt refleksioner 

over jordemoderpraksis, men at de med hensyn til det førstnævnte område var mere positive 

over for undervisning, de modtog på 3-4 semester i evidensbaseret viden. Dette resultat skal 

naturligvis ses i relation til – og vurderes ud fra - at det er udtryk for tre personers opfattelser, 

da vi ikke havde spurgt til afgangsprojektets potentiale med hensyn til at kvalificere de 

studerende i forhold deres kommende jordemoderfaglige virksomhed i spørgeskemaet. 

 

Direkte adspurgt om læringsudbyttet, beskriver en af de interviewede jordemødre, at hun er 

blevet bedre til at søge artikler. En anden mener, at emnet hun skrev om, nok var meget 

relevant, men: 
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”For mit vedkommende så har man jo fordybet sig i det emne, som man nu skrev om, og 

der har jeg da fået en dybere viden. Men jeg vil ikke sige, at det er meget mere, at jeg 

har fået ud af at skrive et bachelorprojekt end inden - nej”. (Jordemoder fra J1 på 

Jordemoderuddannelsen i Esbjerg) 

 

Jordemødrene giver generelt udtryk for, at læringsudbyttet var større ved arbejdet med de 

skriftlige opgaver på 4. semester set i forhold til arbejdet med bachelorprojektet. 

 

Det var ikke vejledningen, der forårsagede jordemødrenes skepsis over for læringsudbyttet. 

De interviewede er således meget positive over for den vejledning, de modtog. De oplevede, 

at deres vejledere både tog sig tid til vejledningen og typisk var endog meget engagerede og 

velforberedte. Spørgeskemaundersøgelsen kan nuancere denne dimension mere. Forud for de 

studerendes arbejde med bachelorprojektet var der således givet en række tilbud til dem: 

undervisning i projektskrivning, repetition af kvalitative og kvantitative metoder, vejledning 

(enkeltvis, i grupper eller på hold).  

 

Som det fremgår af tabel 17 nedenfor, vurderes værdien af disse tiltag relativt højt af 

respondenterne. Især er det en opfattelse blandt de to stamholds studerende, at de har fået et 

meget stort udbytte af den individuelle og/eller gruppemæssige vejledning (2 ud af 3 angiver 

dette), mens undervisningen i projektskrivningen vurderes knapt så værdifuldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da jordemoderuddannelsen er nystartet på UC Vest, indebærer det også, at der er ansat en del 

nye medarbejdere til at varetage undervisningen. En del af disse havde forud for 

gennemførelse af den afsluttende bacheloreksamen for stamhold J1 ikke erfaringer med 

eksamen på dette niveau. Denne manglende erfaring synes imidlertid ikke at kunne spores på 

de studerendes svar på det åbne spørgsmål om, hvorledes de oplevede selve 

eksamenssituationen – f.eks. med hensyn til organisering, gennemførelse og ’atmosfære’. 

Tværtimod angiver de fleste, at de oplevede eksamenssituationen som velorganiseret, samt at 

den foregik i en god atmosfære. F.eks. udtrykkes det, at ”…eksamen var struktureret, 

vedrørende og relevant. Der var en venlig og afslappet atmosfære på trods af at det faglige 

selvfølgelig var i hovedsædet. Jeg synes, det er en god og behagelig eksamen”.  

 

 

 

 

 

Tabel 17: Læringsudbytte og anvendelighed af tilbud forud for eksamen 

 I forbindelse med bachelorprojektet og -eksamen har der været givet nedenstående række af tilbud. 

Hvorledes vurderer du læringsudbyttet og anvendeligheden heraf 

 

 - undervisning i 

projektskrivning 

- repetition af kvalitative 

og kvantitative metoder 

- vejledning (individuelt 

eller i grupper) - holdvejledning 

 Count % Count % Count % Count % 

stort udbytte 2 8,3% 7 29,2% 16 66,7% 13 54,2% 

noget udbytte 18 75,0% 15 62,5% 6 25,0% 9 37,5% 

ringe udbytte 4 16,7% 2 8,3% 2 8,3% 2 8,3% 

intet udbytte 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 
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6.3 Tværfaglige elementer 
 

Jordemodervirksomheden indebærer samarbejde med en række forskellige faggrupper. F.eks. 

indebærer udøvelsen af jordemoderfaglig virksomhed og omsorg kendskab til ikke bare 

kvinden, men også familien og dennes situation med respekt for individuel og kulturel 

forskellighed. Set i dette perspektiv skal den jordemoderstuderende stifte bekendtskab med 

forskelligartede faggrupper indenfor sundheds- og socialsektoren som f.eks. fysioterapeuter, 

læger, sundhedsplejersker, socialrådgivere m.m. Uddannelsesforløbet tværfaglige elementer 

med et samlet omfang på 8 ECTS søger at give de studerende kendskab til og konkrete 

erfaringer med sådanne tværfaglige samarbejder og dets betydning for borgerens møde med 

sundhedsvæsenet.  

 

På studiet har man arbejdet med tværfaglige elementer på to grundlæggende forskellige 

måder, fortæller de interviewede jordemødre. En tilgang har været organisering af 

undervisningsdage, hvor jordemoderstuderende sammen med f.eks. bioanalytikere, 

ergoterapeuter og fysioterapeuter har modtaget undervisning og arbejdet med cases på tværs 

af fagene. På andre undervisningsdage skulle de forskellige studerende fortælle om deres 

respektive uddannelser. En anden tilgang til tværfaglighed har taget udgangspunkt i 

patientforløb, som den studerende selv havde mødt.  

 

De interviewede jordemødre var ikke tilfredse med casene, hvor de havde haft svært ved at 

udfolde jordemoderfagligheden. De prioriterede klart tværfaglig undervisning med 

udgangspunkt i reelle patientforløb og sammen med de konkrete samarbejdspartnere. En af 

jordemødrene beskriver den læring, hun fik ved at indgå i et autentisk tværfagligt forløb: 

”Der kommer mange flere perspektiver på, end jeg egentligt lige havde forestillet mig, 

at der kunne komme inden for barselsgangen af. De lagde mærke til en hel masse ting, 

som jeg nok ikke ville kigge så meget på om barnet havde feber eller  de holder øje med 

noget som vi ikke ville holde øje med, hvis ikke vi kan se at barnet er højrødt eller 

trækker vejret hurtigt eller er utilpas. De gør noget andet end det vi gør. Det var to 

patenter, der var komplicerede, og der havde vi forskellige syn hvor vi kunne komme 

med forskellige løsningsmodeller, vi tænkte simpelthen forskelligt …”  (Jordemoder 

fra J1 på Jordemoderuddannelsen i Esbjerg) 

 

I tråd med erfaringerne fra det kvalitative interview vurderes læringsudbyttet af stamhold 1 og 

2 arbejde med sådanne tværfaglige elementer hverken særligt omfattende eller positivt på 

baggrund af deres svarfordeling på såvel åbne som lukkede items i spørgeskemaet. F.eks. 

skriver flere af dem, at det tværfaglige perspektiv kun i meget ringe grad har været til stede i 

forbindelse med den teoretiske undervisning – f.eks. i forbindelse med fælles forløb med 

ergo- eller fysioterapistuderende. Kendskabet til og samarbejde med andre faggrupper har 

typisk været i forbindelse med kliniske undervisningsforløb. F.eks. udtrykker en studerende: 

 

”Jeg husker intet tværfagligt fra den teoretiske undervisning. Selvfølgelig var ikke alle 

undervisere jordemødre, så i den henseende kom et tværfagligt element ind. I klinisk 

praksis oplevede jeg dagligt samarbejde med SOSU-er, læger, sygeplejersker og 

laboranter”. 

 

Dette manglende kendskab til og samarbejde med andre faggrupper på langs af studiet i 

forbindelse med arbejdet med de tværfaglige elementer afspejler sig tydeligt i de to stamholds 

svarfordelinger. Som det fremgår af nedenstående tabel 18, gælder det for begge hold, at ca. 

hver anden vurderer, at de enten har fået et ringe eller intet udbytte af deres arbejde med de 
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tværfaglige elementer (J1 45,5 % og J2 58,4 %). Som tidligere iagttaget er der sket en 

stigning i vurdering af læringsudbyttet, når det fordeles på de to stamhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Jordemoderuddannelsens værdigrundlag 
 

Jordemoderuddannelsen på UC Vest bygger på et værdigrundlag, som bl.a. understreger 

sådanne karakteristika ved underviserne og øvrige personalemedlemmer som at udstråle 

begejstring og engagement omkring det fælles mål at skabe et en god uddannelsesinstitution 

og uddanne nogle kompetente jordemødre. Det er også et ønsket særkende ved uddannelsen, 

at der vil være fokus på dialog og konsensussøgning i forbindelse med opbygningen af 

uddannelsen, og at den studerende forventes at indgå og engagere sig heri.  

 

Disse elementer af værdigrundlaget blev forelagt de to stamhold, og de blev bedt om at 

forholde sig til, i hvilken udstrækning jordemoderuddannelsen på UC Vest kendetegnes af 

disse grundlæggende visioner. Som det fremgår af tabellen nedenfor, finder en stor gruppe 

respondenter, at uddannelsen i høj grad er kendetegnet ved især førstnævnte dimension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 18: Læringsudbytte af arbejdet med tværfaglige elementer – 

fordelt på stamhold 

 1. Hvilket stamhold tilhører du 

 J1 J2 Total 

 Hvordan vurderer du dit 

læringsudbytte af arbejdet 

med de tværfaglige 
elementer 

Hvordan vurderer du dit 

læringsudbytte af arbejdet 

med de tværfaglige 
elementer 

Hvordan vurderer du dit 

læringsudbytte af arbejdet 

med de tværfaglige 
elementer 

 Count % Count % Count % 

stort udbytte 0 ,0% 3 25,0% 3 13,0% 

noget udbytte 6 54,5% 2 16,7% 8 34,8% 

ringe udbytte 4 36,4% 5 41,7% 9 39,1% 

intet udbytte 1 9,1% 2 16,7% 3 13,0% 

Tabel 19: Jordemoderuddannelses værdigrundlag 

 I hvilken udstrækning kendetegnes jordemoderuddannelsen på UC Vest af følgende 

to grundlæggende ideer fra det officielle værdigrundlag 
 

 1. Studerende kan forvente at møde 

undervisere og øvrige 
personalemedlemmer, der udstråler 

begejstring og engagement om et fælles 

mål, nemlig det at skabe en god 
uddannelsesinstitution og nogle 

kompetente nye jordemødre 

 

2. Både de kliniske uddannelsessteder, 

studerende og ansatte forventes at 
engagere sig i opbygning af uddannelsen. 

Det betyder bl.a., at også du som 

studerende har haft mulighed for på 
demokratisk vis at indgå i opbygningen 

af uddannelsen 

 

 Count % Count % 

i høj grad 18 75,0% 13 54,2% 

i nogen grad 5 20,8% 7 29,2% 

i ringe grad 1 4,2% 3 12,5% 

slet ikke 0 ,0% 1 4,2% 

Total 24 100,0% 24 100,0% 
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Således angiver 3 ud af 4 (75 %), at de på langs af deres studieforløb i høj grad har mødt 

undervisere og øvrige personalemedlemmer, der udstråler begejstring og engagement. Lidt 

færre (54,2 %) udtrykker, at de som studerende i høj grad har haft mulighed for på 

demokratisk vis at indgå i opbygningen af uddannelsen – og hver 6. mener, at dette i ringe 

grad eller slet ikke har været tilfældet. 

 

 

 

6.5 Sammenfatning 
 

Evalueringen har sat fokus på en række tværgående elementer i forbindelse med jordemoder-

uddannelsen, som både omfattede uddannelsesforløb, eksamensgennemførelse og 

værdigrundlaget for uddannelsen. Analysen heraf viser sammenfattende følgende: 

 

 De to stamhold har vurderet læringsudbyttet af den valgfrie periode som højt – herunder 

også den særlige fremlæggelsesform, som arbejdet med temaet i den valgfrie periode blev 

afsluttet med. Særlige forhold gjorde imidlertid, at mange fra første stamhold (J1) ikke 

vurderer, at de forud for perioden havde fået tilstrækkelige informationer om arbejdet.  

 

 Vurderet på baggrund af informationer fra det kvalitative interview fremgår det, at 

læringsudbyttet i forbindelse med arbejdet med det afsluttende bachelorprojekt ikke helt 

står mål med den tid, der er investeret heri. Denne vurderede skepsis kan imidlertid 

hverken skyldes mangel på eller negativ vurdering af de tilbud, som de studerende fik 

forud for arbejdet med opgaven (undervisning i projektskrivning, repetition af kvalitative 

og kvantitative metoder, vejledning i grupper eller enkeltvist). De fleste studerende fra J1 

angiver på et åbent spørgsmål, at de oplevede eksamenssituationen som velorganiseret, 

samt at den foregik i en god atmosfære. 

 

 Tilsvarende bachelorprojektet peger datamaterialet på, at de to stamhold kun i ringe grad 

vurderer, at de har fået et relevant læringsudbytte ud af at arbejde med de tværfaglige 

elementer. I forbindelse med dette arbejde har intentionen været, at de studerende skulle 

stifte bekendtskab med forskelligartede faggrupper indenfor sundheds- og socialsektoren 

som f.eks. socialrådgivere, læger, ergoterapeuter m.m 

 

 De studerende vurderer generelt, at der er overensstemmelse mellem jordemoder-

uddannelsens nedskrevne værdigrundlag og så den operationalisering i praksis, som dette 

grundlag foreskriver – især med hensyn til at møde undervisere og øvrige 

personalemedlemmer, der udstråler begejstring og engagement om uddannelsens fælles 

mål. 
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7. Studiemiljø 
 

Studiemiljøer af afgørende betydning for såvel læringsudbyttet. Mange elementer indgår i 

bestemmelsen af, hvad der kendetegner et godt studiemiljø, men centrale forhold forbinder sig 

til samspillet mellem demokratiske interaktioner mellem mennesker, faglige aktiviteter og de 

fysiske rammer, under hvilke dette foregår. Det afsnit vil belyse denne side ved 

jordemoderuddannelsen.  

 

 

7.1 De fysiske og sociale rammer 
 

For at få et indtryk af de studerendes vurdering af studiemiljøet spurgte vi dem om såvel deres 

opfattelse af de fysiske og sociale rammer omkring undervisningen (dvs. det nære område – 

dvs. jordemoderuddannelsens ’fløj’) som i forhold til de generelle fysiske og sociale rammer 

omkring samværet med dine medstuderende på hele uddannelsesinstitutionen / campus UC 

Vest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående tabel 20 viser en noget varieret opfattelse af de fysiske og sociale rammer 

omkring såvel undervisningen som samværet med medstuderende på hele UC Vest. Kun ca. 

en fjerdedel af de studerende (26,1 %) vurdere studiemiljøet meget godt på 

’jordemoderfløjen’, mens næsten lige så mange vurderer dem som mindre gode (21,7 %). 

Halvdelen (52,2 %) vurderer dem som gode.  

 

En krydsanalyse mellem ovenstående svarfordeling og stamhold viser tydeligt (tabel ej vist), 

at det især er stamhold J1, der har en relativt lavere vurdering af det nære studiemiljø og 

derfor i særlig grad bidrager til ovenstående relative svarfordeling. Således angiver næsten 

halvdelen af J1 (45,5 %), at de opfatter jordemoderuddannelsens fysiske og sociale rammer 

omkring undervisningen som mindre gode, hvilket ikke er tilfældet for nogen overhoved på 

J2. Her angiver 2/3 af de studerende, at de fysiske og sociale rammer var gode og resten (33,3 

%), at de var meget gode. Utilfredsheden med de fysiske rammer forklarer jordemødrene på 

J1 i interviewet med, at de blev frataget et computerrum, som de brugte som samlingssted. 

Ligeledes var der utilfredshed med for få toiletter. 

 

Noget tyder således på, at særlige forhold gjorde sig gældende vedrørende samarbejdet og de 

sociale relationer på stamhold J1. Et spørgsmål i spørgeskemaet vedrørte i den forbindelse, i 

hvilken grad de tidligere studerende vurderer, at samarbejdet med medstuderende har virket 

befordrende for såvel deres efterfølgende arbejde som på udbytte af uddannelsen (tabel ej 

vist). Svarfordelingen i forbindelse hermed viser, at især på stamhold J1 er mange af den 

Tabel 20: Fysiske og sociale rammer omkring undervisning og campus UC Vest 

 27. Hvordan har du opfattet 

jordemoderuddannelsens fysiske og 

sociale rammer omkring undervisningen 
(på UC Vest) 

29. Hvordan har du opfattet de generelle fysiske og 

sociale rammer omkring samværet med dine 

medstuderende på hele uddannelsesinstitutionen / 
campus UC Vest 

 Count % Count % 

meget gode 6 26,1% 2 8,7% 

gode 12 52,2% 5 21,7% 

mindre gode 5 21,7% 16 69,6% 

dårlige 0 ,0% 0 ,0% 

Total 23 100,0% 23 100,0% 
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opfattelse, at samarbejdet ikke var optimalt, mens næsten 2/3 på stamhold J2 til gengæld i høj 

grad har fundet samarbejdet godt.  

 

Interviewet med uddannede jordemødre godtgør, at samarbejdsvanskelighederne skyldes, at 

deres hold (J1) fik store sociale problemer, som startede ved praktikfordelingen. Der var stor 

utilfredshed med praktikfordelingen, som på grund af forskellige forhold kom til at foregå ved 

lodtrækning. Jordemødrene fortæller, at fordelingen medførte en række indbyrdes grimme 

bemærkninger og en dårlig atmosfære, der forfulgte holdet resten af uddannelsen.  

 

Under den forudsætning, at der gjorde sig særlige forhold gældende for stamhold J1 viser 

analysen derfor, at det er lykkedes for jordemoderuddannelsen at skabe gode fysiske og 

sociale rammer omkring undervisningen i det ’nære’ miljø. 

 

Set i forhold til de to stamholds vurdering af de fysiske og sociale rammer på hele campus’en 

UC Vest tegner der sig ligeledes et noget varieret billede. Noget mere end halvdelen af 

respondenterne (69,6 %) angiver således, at de opfatter de generelle fysiske og sociale 

rammer omkring samværet med medstuderende på hele uddannelsesinstitutionen / campus 

UC Vest som mindre gode. Denne svarfordeling er relativt ens for såvel stamhold J1 som J2 

(tabel ej vist). Med hensyn til de sociale rammer giver de interviewede jordemødre udtryk for, 

at UC Vest er præget af, at uddannelserne ikke er socialt integrerede, og at folk isolerer sig, 

fordi stedet bliver for stort. Jordemødrene fortæller i interviewet, at de selv var dårlige til at 

komme ud på andre dele af Campus, men har ingen erfaringer med at være dårligt modtaget 

andre steder på uddannelsen. 

 

En forudsætning for udviklingen af et godt studiemiljø vil ofte være, at de studerende selv er 

med til at skabe det – såvel med hensyn til de fysiske rammer som med hensyn til sociale og 

faglige dimensioner ved uddannelsen. En analyse af, i hvilken udstrækning dette har været 

tilfældet for de to stamhold, viser, at alle vurderer, at de selv i nogen (69,6 %) eller høj grad 

(30,4 %)er blevet inddraget og ansvarliggjort med hensyn til at skabe et godt studiemiljø på 

uddannelsen (tabel 21). Det betyder, at det tidligere nævnte værdigrundlags understregning af 

de studerendes medinddragelse i opbygningen af uddannelsen kan verificeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 21: Medinddragelse og ansvarliggørelse – fordelt på stamhold 

 1. Hvilket stamhold tilhører du 

 J1 J2 Total 

 30. I hvilken grad vurderer 

du, at du selv er blevet 
inddraget og ansvarliggjort 

med hensyn til at skabe et 

godt studiemiljø på 
uddannelsen 

30. I hvilken grad vurderer 

du, at du selv er blevet 
inddraget og ansvarliggjort 

med hensyn til at skabe et 

godt studiemiljø på 
uddannelsen 

30. I hvilken grad vurderer 

du, at du selv er blevet 
inddraget og ansvarliggjort 

med hensyn til at skabe et 

godt studiemiljø på 
uddannelsen 

 Count % Count % Count % 

i høj grad 4 36,4% 3 25,0% 7 30,4% 

i nogen grad 7 63,6% 9 75,0% 16 69,6% 

i ringe grad 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

slet ikke 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 
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7.2 At være studerende eller elev på jordemoderuddannelsen 
 

Et godt studiemiljø kan også stimulere eller forstærke de studerendes følelsen af at have 

identitet som netop studerende – dvs. at tage aktivt ansvar for eget studium i samspil med 

underviserne og medstuderende. Det indebærer, at der fra uddannelsesstederne er en 

forventning om, at den studerende selv kan finde og udvælge relevant litteratur, læse og 

forholde sig kritisk til det læste samt udvise selvstændig og initiativrig tilgang til den kliniske 

praksis som baggrund for videntilegnelse og kompetenceudvikling. Heroverfor står en 

opfattelse af at være elev på et studium, hvor en sådan ’identitet’ snarere korresponderer med 

at være passiv ’modtager’ af et forudbestemt og fastlagt stofindhold. 

 

Vi spurgte derfor til, i hvilken grad de studerende havde opfattet sig som studerende frem for 

at være elev på såvel den kliniske som den teoretiske del af uddannelsen. Det fremgår af 

nedenstående tabel (tabel 22), at ca. 6 ud af 10 studerende vurderer, at de i høj grad har set sig 

selv som studerende både i forbindelse med teoriundervisningen (58,3 %) og den kliniske 

undervisning (62,5 %). Fordeles svarene på stamhold er der en tendens til, at især stamhold J1 

i lidt mindre grad end J 2 har haft studieidentiteten i forbindelse med den teoretiske 

undervisning (45,5 % i forhold til 69,2 %). Svarfordelingen kan forklares ved, at for en del 

underviseres vedkommende var det første gang, de underviste på uddannelsen, således at i en 

opbygningsfase af uddannelsen vil der på grund af usikkerhed og afprøvning af forskellige 

læringstilgange ofte være en tendens til ’lede’ en smule mere, end det vil være tilfældet, hvis 

undervisningen tilrettelægges og gennemføres på baggrund af større erfaringsgrundlag. 

 

 

 

7.3 Jordemoderuddannelsens sekretær i studieadministrationen  
 

Studiesekretariatet spiller ofte en stor rolle for studerende med hensyn til hjælp og afklaring af 

praktiske og andre typer spørgsmål på langs af studieforløbet – og er på denne måde med til at 

tegne studiemiljøet. Måske spiller sekretariatet på en jordemoderuddannelse en særlig vigtig 

rolle, fordi de studerende her i højere grad end studerende på andre professionsuddannelser 

har skiftende bopæl i løbet af de kliniske og teoretiske perioder samt har ofte permanent 

hjemadresse langt fra Esbjergområdet, fordi uddannelsen kun udbydes tre steder i Danmark. 

Dette forhold gør ofte, at der vil være brug for den type hjælp, som et studiesekretariat kan 

tilbyde. 

 

Tabel 22: At være studerende eller elev på jordemoderuddannelsen – fordelt på stamhold 

 I hvilken grad har du oplevet dig selv som studerende frem for at være elev - på henholdsvis: 

 

 1. Hvilket stamhold tilhører du 

 J1 J2 Total 

 - den teoretiske 

undervisning 

- den kliniske 

undervisning 

- den teoretiske 

undervisning 

- den kliniske 

undervisning 

- den teoretiske 

undervisning 

- den kliniske 

undervisning 

 Count % Count % Count % Count % Count % Count % 

i høj grad 5 45,5% 7 63,6% 9 69,2% 8 61,5% 14 58,3% 15 62,5% 

i nogen grad 5 45,5% 2 18,2% 4 30,8% 5 38,5% 9 37,5% 7 29,2% 

i ringe grad 1 9,1% 2 18,2% 0 ,0% 0 ,0% 1 4,2% 2 8,3% 

slet ikke 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 

Total 11 100,0% 11 100,0% 13 100,0% 13 100,0% 24 100,0% 24 100,0% 
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Det viser sig også på baggrund af de studerendes svarfordeling (tabel 23), at de har gjort en 

del brug af studieadministrationen. Således svarer hver fjerde (25 %), at de har gjort meget 

brug af denne, mens næste 6 ud af 10 (58,3 %) angiver, at de har gjort nogen brug heraf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imidlertid viser svarfordelingen, at endog alle uden undtagelse angiver, at de har været meget 

tilfredse med studieadministrationens/sekretærens hjælp i forbindelse med besvarelse af 

praktiske og andre spørgsmål undervejs i studieforløbet (tabel ej medtaget). 
 

 

 

7.3 Sammenfatning 
 

Sammenfattes de studerendes opfattelse af ovenstående analyser, tegner der sig følgende 

billede: 

 

 De studerende vurderer de fysiske og sociale rammer generelt som gode på 

jordemoderfløjen, omend der er stor variation blandt de to stamholds vurderingen heraf.  

Alle studerende fra de to stamhold vurderer, at de i nogen eller høj grad er blevet 

inddraget og ansvarliggjorte med hensyn til at skabe et godt studiemiljø. En overvejende 

del af de studerende har i forlængelse heraf følt sig som / haft identitet som studerende 

frem for at være elev.  

 

 Det er et markant resultat af undersøgelsen, at de to stamhold ikke har fundet de sociale og 

fysiske rammer optimale, når det vedrører hele campus’en UC Vest. Studiemiljøet 

vurderes således mest positiv i den nære kontekst 

 

 Studesekretariatet har været frekventeret relativt meget, og de studerende udtrykker endog 

stor tilfredshed med den støtte og hjælp, de har fået herfra 

 

 

Tabel 23: Brug af studieadministrationen/sekretæren 

 I hvilken grad har du gjort brug af studieadmini-

strationen/sekretæren i forbindelse med besvarelse af praktiske 

og andre spørgsmål undervejs i studieforløbet 

 Count % 

meget brug 6 25,0% 

nogen brug 14 58,3% 

ringe brug 4 16,7% 

slet ikke 0 ,0% 

Total 24 100,0% 
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8. Epilog 
 

Til slut i spørgeskemaet var der mulighed for at de nuværende studerende og de uddannede 

jordemødre kunne give deres mening til kende med hensyn til både holdninger og erfaringer, 

der ikke tidligere havde været anledning til at fremføre og  – for de uddannedes tilfælde – 

forslag til forbedringer af uddannelsen. 

 

Nogle få af respondenterne havde valgt at benytte sig af den mulighed – både med hensyn til 

kritiske forhold og med hensyn til ros af uddannelsen. De skal her gengives uden 

kommentarer, blot redaktionelt behandlet en smule. De taler for sig selv og giver i flere 

tilfælde stof til eftertanke! 

 

 

Hvis du har forslag til, hvordan uddannelsen kan forbedres, kan du uddybe dette her. 

Du må gerne skelne mellem den kliniske og den teoretiske undervisning 

 

 ”Jeg mener der er en "dannelse", der er uheldig på uddannelsen. Man kunne udbedre det 

ved at anerkende de humanistiske fag. Hvis man vil, selvfølgelig. Ledelse / lærerkollegiet 

skal holde sig fra at signalere, at det er eksamensfagene, der er det vigtige, (at ikke 

eksamensfag er "eget ansvar" = så hvorfor læse det?) for så bliver de øvrige fag meget let 

nedprioriteret. Og så er der ikke grundlag for vigtig afbalancering af det 

humanvidenskabelige med det naturvidenskabelige. 

 Øvrige kommentarer: egentligt svar på spørgsmål 32. Jeg synes, uddannelsen er meget 

kynisk, hvad angår fordeling af praktikpladser, og at man som mor på udannelsen 

konstant mødes af holdningen "lad vær med at sige, det er svært at få det hele til at hænge 

sammen, du har selv valgt det" underforstået at man faktisk ikke er velkommen. Sådan er 

holdningen blandt mange studerende, FORDI ledelsen har den holdning. Det er 

skæmmende. Demokrati på uddannelsen har ikke været demokratisk! Ledelse har haft stor 

indflydelse på hvad jsr har dannet baggrund for.  

Spørgsmål 11 og 12: hvad kan man konkludere ud af disse spørgsmål? Jeg har svaret for 

mit 6. semester, men I spørger egentlig til hele uddannelsen. Jeg har været på to 

uddannelsessteder, hvoraf det jeg ikke skal svare på, faktisk er et rigtig godt og 

forbilledligt uddannelsessted, men jeg får ikke lov at skrive det nogen steder, på trods af 

at dette (på nær spørgsmål 11 og 12) er om hele uddannelsen. Man kunne få meget mere 

ud af at interviewe os, idet der vil kunne uddybes meget mere på jeres kliksvar 

spørgsmål!” 

 

 ”Jeg mener der lægges alt for meget vægt på forskningsmetodologierne, evidensbegrebet 

o. lign. Obstetrikken synes nærmest at være sekundært til disse emner, hvilket også kan 

mærkes i praksis. Jordemødrene i praksis har ligeledes oplyst, at de oplever Esbjerg-

studerende som havende en ringere obstetrisk viden end studerende fra Aalborg”. 

 

 

Hvis der er øvrige forhold (positive eller negative) ved jordemoderuddannelsen generelt, 

som ikke er berørt i de foregående spørgsmål, må du gerne skrive her. 

 

 ”Jeg synes samlet set at det er en fantastisk uddannelse og jeg har været utrolig glad for 

at være her. Det eneste punkt jeg kunne have at tilføje, er det faktum, at det er meget dyrt 

at være jordemoderstuderende på UC Vest, når man har klinik langt væk. Det koster 

mange penge at flytte hver gang, vi skifter mellem skole og klinik. Man skal altid have 



46 

 

overlappende huslejer for at få det til at passe sammen, når man flytter, og der skal 

betales depositum samt males og sættes i stand, når man skal derfra igen. Ydermere 

bruger vi enormt mange penge på transport, da vi jo ofte har familie og venner ét sted, 

men pga. uddannelsen bor et andet sted. Jeg efterspørger således, om man på en eller 

anden måde kan få lidt økonomisk støtte? Eller om I evt. kan hjælpe os med at få lov at 

rejse gratis med DSB (det må de værnepligtige) eller bare få lidt rabat? Selvom vi har 

Ungkort, så betaler vi næsten 500 kr. for i weekenden at komme frem og tilbage mellem 

Esbjerg og København. Hvis ikke dette er muligt, kunne det måske hjælpe lidt hvis vi 

kunne bo billigt på de forskellige klinik-steder... Men ellers, så har jeg været MEGET 

TILFREDS:-)” 

 

 ”Det er en fantastisk uddannelse. Er stolt over at blive uddannet på jordemoderskolen i 

Esbjerg. Har gået på uddannelsen i Aalborg. I har en helt anden tilgang til de studerende, 

man føler sig meget respekteret og værdsat i Esbjerg. Ja, som en del af fællesskabet. Man 

får smil fra undervisere og et lille, hvordan går det engang imellem. Jeg kunne under min 

skilsmisse måske godt have haft brug for, at der var en, der lige spurgte, hvordan det gik 

med det hele? Fantastisk arbejde fra alle på skolen.......” 

 

 ”Fortsæt det gode arbejde:-)” 

 

 ”Det er svært at etablere et socialt netværk med uddannelsens opbygning, et "socialt rum" 

indrettet til at læse i, holde fælles frokost, praktiske øvelser som forløsning af uk, ville 

være en god ide”. 

 

 ”Tak for en fantastisk uddannelse:-)” 

 

 ”Jeg er super glad for, at jeg valgte skolen i Esbjerg for det har været fantastisk at være 

her. Jeg kan kun opfordre kommende studerende til at rejse til Esbjerg og få deres 

uddannelse her!” 

 

 ”Jordemoderuddannelsen i Esbjerg er blevet en rigtig god uddannelse - og jeg vil til en 

hver tid helst læse i Esbjerg. Jeg synes, at den demokratiske måde at køre uddannelsen på 

er god, og det er fantastisk at møde engagerede undervisere samt studieleder og - 

sekretær!” 

 

 ”3½ rigtig gode år, men fagligt dygtige undervisere, der har gjort deres bedste for at 

introducere os og gøre os dygtige til en helt fantastisk profession” 
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1. Spørgeskemaet 
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SPØRGESKEMA- Jordemoderuddannelsen 
 

 

 

Baggrundsvariabel 
 

 

 

 

J1 

 

J2 

  

 

Hvilket stamhold tilhører du 

 

 

 

 

   

  

 

Sammenhæng mellem teoretisk og klinisk undervisning. 
 

  

i høj 

grad 

 

i nogen 

grad 

 

i ringe 

grad 

 

slet 

ikke 

 

I hvilken grad har den teoretiske undervisning været en 

hjælp for dig i forbindelse med den kliniske undervisning  

 

 

 

 

   

 

I hvilken grad har den teoretiske undervisning været en 

hjælp for dig i forhold til følgende områder 

 

 

 

 

    

 den har givet mig teoretisk grundlag for at kunne 

argumentere og reflektere over den kliniske praksis 

 

  

 

 

   

 den har givet mig metoder og færdigheder, som har 

været brugbare i forbindelse med den kliniske 

praksis 

 

 den har motiveret mig og givet mig lyst til at arbejde 

med opgaverne i den kliniske undervisning 

 

 eventuel anden måde (angiv) ---------------------------------------------- 

  

 

   

 

Giv et konkret eksempel på, hvordan teoriundervisningen har været en god hjælp i forbindelse 

med den kliniske undervisning 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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i høj 

grad 

 

i nogen 

grad 

 

i ringe 

grad 

 

slet 

ikke 

 

I hvilken grad har den kliniske undervisning været en hjælp 

for dig i forbindelse med den teoretiske undervisning  

 

 

 

 

   

 

I hvilken grad har den kliniske undervisning været en 

hjælp for dig i forhold til følgende områder 

 

 

 

 

    

 den har dannet afsæt for at vi/jeg har arbejdet med 

nye temaer og spørgsmål i forbindelse med den 

teoretiske undervisning  

 

  

 

 

   

 den har betydet, at jeg tænker over teorierne på en 

anden måde end da, vi arbejdede med dem i den 

teoretiske undervisning 

 

 den har motiveret mig og givet mig lyst til at arbejde 

med teorierne i teoriundervisningen 

 

 eventuel anden måde (angiv) ---------------------------------------------- 

  

 

   

 

Giv et konkret eksempel på, hvordan den kliniske undervisning har været en god hjælp i 

forbindelse med den teoretiske undervisning 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

i høj 

grad 

 

i nogen 

grad 

 

i ringe 

grad 

 

slet 

ikke 

 

I hvilken grad vurderer du, at den teoretiske og den kliniske 

undervisning generelt har kunnet støtte og berige hinanden, 

således du har oplevet sammenhæng mellem dem   

 

 

 

 

   

 

Hvilken sundhedsforståelse er efter din opfattelse mest fremtrædende 

i henholdsvis den teoretiske og den kliniske undervisning 

 

  

sundhedsfrem-

mende forståelse 

 

 

sygdomsforebyg-

gende forståelse 

 

 

begge 

forståelser 

 den teoretiske undervisning   

 den kliniske undervisning 
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Hvem har efter din vurdering søgt at skabe forbindelse mellem det 

lærte fra teoriundervisningen og fra klinikundervisningen (kun et kryds) 

 

 

 de teoretiske og kliniske undervisere 
 

 dig selv som studerende 
 

 dig selv som studerende sammen med de teoretiske og 

kliniske underviserne  

 

 

 

Den kliniske undervisning. 
 

 

Angiv hvor du har gennemført den kliniske undervisning i sidste semester 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

I hvilken grad har du arbejdet med følgende områder i 

forbindelse med den kliniske undervisning – og giv en 

vurdering af det læringsudbytte, du har fået heraf 

 

 

 

 

har arbejdet med 

 

 

 

læringsudbytte 
 

 

 

høj 

grad 

nogen 

grad 

ringe 

grad 

slet 

ikke 

stort 

udbytte 

noget 

udbytte 

ringe 

udbytte 

intet 

udbytte 

 formidling, undervisning, samt vejledning og 

rådgivning  
 

  

 observationer og kliniske vurderinger, som indgår 

i den kliniske beslutningsproces i relation til 

graviditet, fødsel og barselperiode 
 

  

 præ-, per- og postoperativ observation, pleje og 

omsorg 
 

  

 nødhjælp i forbindelse med obstetriske / 

gynækologiske komplikationer og indgreb 
 

  

 omsorg for, observation og pleje af det raske 

nyfødte barn,  
 

  

 omsorg for, observation og pleje af det tidligt eller 

for sent fødte, undervægtige eller syge nyfødte 

barn 
 

  

 nødhjælp, genoplivning og behandling af det 

nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer 
   

  

 opgaver i forbindelse med spontane og 

provokerede, tidlige og sene aborter 
 

  

 gynækologiske problemer og lidelser af betydning 

for familiedannelse, graviditetens, fødslens og 

barselperiodens forløb 
 

  

 tværfaglige / tværsektorielle samarbejdsrelationer   
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 egne kommunikative kompetencer som grundlag 

for samspil med kvinden / familien, kollegaer og 

evt. tværfaglige samarbejdspartnere 
 

  

 egne etiske kompetencer som grundlag for at 

evaluere og justere egen praksis 
 

  

 kritisk stillingtagen til jordemoderfaglig udvikling 

og praksis 
 

  

 evidensgrundlaget for gældende praksis 
 

  

 inddraget og/eller medvirket i udviklings- og 

forskningsarbejde som grundlag for udvikling af 

praksis 

 

  

 

  

højt 

udbytte 

 

noget 

udbytte 

 

ringe 

udbytte 

 

intet 

udbytte 

 

Hvordan vurderer du generelt dit læringsudbytte af den 

kliniske undervisning  

 

 

 

 

   

 

 

  

meget 

dygtige 

 

nogenlunde 

dygtige 

 

mindre 

dygtige 

 

 

dårlige 

Hvordan vurderer du generelt kompetencen hos de 

uddannelsesansvarlige på den kliniske uddannelse til at 

undervise og vejlede dig 
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Den valgfrie periode. 
 

  

i høj 

grad 

 

i nogen 

grad 

 

i ringe 

grad 

 

slet 

ikke 

I hvilken grad vurderer du, at jordemoderuddannelsen forud 

for dit arbejde i perioden etablerede relevante muligheder for 

fordybelse, som du kunne vælge imellem eller blive 

inspireret af   

 

 

 

 

   

 

 

Hvordan vurderer du den måde, hvorpå holdet fremlagde resultaterne af arbejdet i den 

valgfrie periode 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

højt 

udbytte 

 

noget 

udbytte 

 

ringe 

udbytte 

 

intet 

udbytte 

 

Hvordan vurderer du læringsudbyttet af dit arbejde i den 

valgfrie periode 

 

 

 

 

   

 

 

Giv et eksempel på et læringsudbytte, som den valgfrie periode især har bidraget med i 

forhold til din (kommende) jordemoderfaglige virksomhed  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
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Bachelorprojektet og -eksamen 
 

 

I forbindelse med bachelorprojektet og –eksamen har 

der været givet nedenstående række af tilbud.  

Hvorledes vurderer du læringsudbyttet og 

anvendeligheden heraf 

 

 

 

 

 

 

stort 

udbytte 

 

 

noget 

udbytte 

 

 

ringe 

udbytte 

 

 

intet 

udbytte 

1. undervisning i projektskrivning   

 

   

2. repetition af kvalitative og kvantitative metoder 

 

  

 

   

3. vejledning (individuelt eller i grupper) 

 

     

4. holdvejledning 

 

     

 

 

Uddyb hvorledes du oplevede selve eksamenssituationen – f.eks. med hensyn til 

organisering, gennemførelse og ’atmosfære’ (men ikke karakterens berettigelse m.m.) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

 

Tværfaglige elementer 
 

  

højt 

udbytte 

 

noget 

udbytte 

 

ringe 

udbytte 

 

intet 

udbytte 

 

Hvordan vurderer du dit læringsudbytte af arbejdet med de 

tværfaglige elementer 

 

 

 

 

   

 

 

Angiv hvilke professionelle faggrupper fra sundheds- og socialsektoren du konkret indgik i 

samarbejde med i kortere eller længere tid i forbindelse med de tværfaglige elementer 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
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Jordemoderuddannelsens sekretær i studieadministrationen  
 

  

meget 

brug 

 

nogen 

brug 

 

ringe 

brug 

 

slet 

ikke 

 

I hvilken grad har du gjort brug af 

studieadministrationen/sekretæren i forbindelse med 

besvarelse af praktiske og andre spørgsmål undervejs i 

studieforløbet 

 

 

 

 

   

 

  

meget 

tilfreds 

 

nogenlunde 

tilfreds 

 

noget 

utilfreds 

 

meget 

utilfreds 

I hvilken grad har du været tilfreds med 

studieadministrationens/sekretærens hjælp i forbindelse 

med besvarelse af praktiske og andre spørgsmål 

undervejs i studieforløbet 

 

 

 

 

   

 

 

Jordemoderuddannelsens værdigrundlag 
 

 

I hvilken udstrækning kendetegnes jordemoderuddan-

nelsen på UC Vest af følgende to grundlæggende ideer 

fra det officielle værdigrundlag  

 

 

 

 

 

 

i høj 

grad 

 

 

i nogen 

grad 

 

 

i ringe 

grad 

 

 

slet 

ikke 

1. Studerende kan forvente at møde undervisere og 

øvrige personalemedlemmer, der udstråler 

begejstring og engagement om et fælles mål, nemlig 

det at skabe en god uddannelsesinstitution og nogle 

kompetente nye jordemødre 

 

  

 

 

   

2. Både de kliniske uddannelsessteder, studerende og 

ansatte forventes at engagere sig i opbygning af 

uddannelsen. Det betyder bl.a., at også du som 

studerende har haft mulighed for på demokratisk vis 

at indgå i opbygningen af uddannelsen 
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Studiemiljø 
 

 

I hvilken grad har du oplevet dig selv som studerende 

frem for at være elev på henholdsvis: 

 

 

 

 

 

 

i høj 

grad 

 

 

i nogen 

grad 

 

 

i ringe 

grad 

 

 

slet 

ikke 

 den teoretiske del af uddannelsen   

 

   

 den kliniske del af uddannelsen 

 

  

 

   

 

 

 

 

meget 

gode 

 

gode 

 

mindre 

gode 

 

dårlige 

 

Hvordan har du opfattet jordemoderuddannelsens fysiske og 

sociale rammer omkring undervisningen (på UC Vest) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

i høj 

grad 

 

i nogen 

grad 

 

i ringe 

grad 

 

slet 

ikke 

 

I hvilken grad har samarbejdet med dine medstuderende 

virket befordrende for såvel dit arbejde på som dit udbytte af 

uddannelsen 

 

 

 

 

   

 

  

meget 

gode 

 

gode 

 

mindre 

gode 

 

dårlige 

 

Hvordan har du opfattet de generelle fysiske og sociale 

rammer omkring samværet med dine medstuderende på hele 

uddannelsesinstitutionen / campus UC Vest 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

i høj 

grad 

 

i nogen 

grad 

 

i ringe 

grad 

 

slet 

ikke 

 

I hvilken grad vurderer du, at du selv er blevet inddraget og 

ansvarliggjort med hensyn til at skabe et godt studiemiljø på 

uddannelsen 
 

 

 

 

   

 

* se særskilt til J1 
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Afsluttende kommentarer  
 

 

 

Hvis der er øvrige forhold (positive eller negative) ved jordemoderuddannelsen generelt, som 

ikke er berørt i de foregående spørgsmål, må du gerne skrive her. 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Særskilt til stamhold J1 

 

 

Hvilke af disse udsagn synes du, passer bedst på din nuværende 

arbejdssituation set i forhold til uddannelsen (den korte tid taget i 

betragtning) 

 

 

 uddannelsen har generelt rustet mig godt til den jordemoderfaglige 

virksomhed og jeg synes alt i alt, at befinder mig godt i mit arbejde som 

jordemoder  
 

 uddannelsen har generelt rustet mig godt til den jordemoderfaglige 

virksomhed, men jeg synes alligevel, der er rigtig mange 

startvanskeligheder  
 

 jeg synes, der er rigtig mange startvanskeligheder, og jeg vurderer, at det 

skyldes, at uddannelsen ikke har rustet mig godt nok 

 

 

 

 

Hvis du har forslag til, hvordan uddannelsen kan forbedres, kan du uddybe dette her. Du må 

gerne skelne mellem den kliniske og den teoretiske undervisning 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interviewguide 
 

Sammenhængen mellem teoretisk og klinisk undervisning. 
 

Fokus: teoretisk  → klinisk  

1. Giv nogle eksempler på at I har haft gavn af den teoretiske undervisning i den kliniske 

praksis. 

a. Hvilke dele af den teoretiske undervisning har I kunnet bruge 

b. Til hvilke dele af den kliniske praksis 

c. Hvilken type kompetence 

i. Teoretiske kompetencer 

ii. Praktiske kompetencer 

iii. Kommunikative kompetencer 

iv. Etiske kompetencer 

 

2. Giv nogle eksempler på at I har savnet forudsætninger fra den teoretiske undervisning i 

den kliniske praksis. 

 

Fokus: klinisk → teoretisk 

3. På hvilken måde har den kliniske undervisning været en hjælp for jer med hensyn til at 

tænke over teorierne på en anden måde, end da I arbejdede med dem i teoriundervisningen 

4. Kommenter følgende citat fra spørgeskemaet: ”Den kliniske undervisning har hjulpet mig 

til at blive voksen med opgaven. Forstået således at jeg, efter endt teorikursus absolut ikke 

følte mig rustet til noget som helst i praksis; for jeg anede jo ikke, hvordan man gjorde. 

Jeg turde knap være på stuen i begyndelsen. Den kliniske undervisning har fået mig til at 

stole på den teoretiske undervisning og mine egne kompetencer i forbindelse hermed”. 

 

Fokus: det generelle samspil mellem teoretisk og klinisk 

5. Spørgeskemaanalysen viser, at der er flere, der mener, at den teoretiske undervisning har 

været en hjælp i forbindelse med den kliniske undervisning – frem for at den kliniske 

undervisning har været en hjælp i forbindelse med den teoretiske undervisning. Hvad er 

jeres oplevelse heraf og hvorfor? 

6. Har I eksempler på, at der har været uoverensstemmelse mellem teoriundervisningen og 

den kliniske undervisning – hvad kan sådanne eventuelle forskelle skyldes 

7. 1/3 af jer giver udtryk for, at i den teoretiske undervisning er den sundhedsfremmende 

forståelse den mest fremtrædende i forhold til en sygdomsforebyggende forståelse. 

INGEN har dette synspunkt, når det vedrører den kliniske undervisning. Hvad kan det 

skyldes? 
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Den kliniske undervisning. 
8. Var der progression i de forskellige perioder med klinisk undervisning? 

 

9. Beskriv progressionen/den manglende progression på forskellige delområder 

 

10. Hvordan var den kliniske undervisning organiseret? 

 

11. Havde I en individuel studieplan, blev den fulgt, var den brugbar, var den fleksibel 

 

12. Hvordan var fokus i den kliniske undervisning? 

 

13. Giv nogle eksempler en virkelig vellykket klinisk undervisning? 

 

14. Hvordan kan den kliniske undervisning forbedres? 

 

Den valgfrie periode. 
15. Hvad arbejdede I med i den valgfrie periode 

16. Hvorledes mener I, at jordemoderuddannelsen forud for jeres arbejde i den valgfrie 

periode kunne have etablerede bedre muligheder for fordybelse, som I kunne vælge 

imellem eller blive inspireret af   

 

Tværfaglige elementer 
17. Hvad foretog I jer i forbindelse med arbejdet med de tværfaglige elementer 

18. Hvad skyldes efter jeres opfattelse den dårlige vurdering af læringsudbyttet af arbejdet 

med disse – og hvorledes kunne dette optimeres 

 

Jordemoderuddannelsens værdier: demokrati, engagement og begejstring. 
19. Giv eksempler på, hvor I som studerende havde haft mulighed for ”på demokratisk vis at 

indgå i opbygningen af uddannelsen”? 

 

Studiemiljøet 
20. Kan I uddybe gode og dårlige sider vedrørende de fysiske og sociale rammer omkring 

undervisningen – dvs. på ’jordemoderafdelingen’ 

21. Kan I uddybe gode og dårlige sider vedrørende de fysiske og sociale rammer på hele UC-

et 

Bacherlorprojektet 
22. Hvordan har du efterfølgende kunnet bruge bachelorprojektet i din jordemoderfaglige 

virksomhed? 
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Generelle opfattelser af uddannelsen 
23. Det er en markant opfattelse hos alle, at uddannelsen generelt har rustet jer godt til den 

jordemoderfaglige virksomhed - kommenter dette 

24. Enkelte kommentarer går på, at de humanistiske fag nedprioriteres – hvad er jeres 

kommentarer hertil 

25. Enkelte kommentarer går på, at den obstetriske viden nedprioriteres på UC Vest – hvad er 

jeres kommentarer hertil 

26. Øvrige kommentarer til jordemoderuddannelsen på UC Vest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


