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Indledning 

Jeg fremsender hermed anmodning om lektorbedømmelse i henhold til Uddannelses- og 

Forskningsministeriets ”Bekendtgørelse nr. 990 af august 2015” om lektorkvalificering, samt 

”Bekendtgørelse nr. 1065 af 4.juli 2016” om stillingsstruktur. Anmodningen er udarbejdet på baggrund 

af ”Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne”, godkendt af 

professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 og ændret pr. 1. juli 2014 på grund af 

Bekendtgørelsesændring jf. BEK nr. 249 af marts 2014. Anmodningen er baseret på undervisning og 

refleksioner over denne i løbet af 2015 og første halvår af 2016. For tiden er sygeplejerskeuddannelsen i 

en overgangsfase mellem to bekendtgørelser og studieordninger. Nærværende lektoranmodning 

beskriver og reflekterer derfor over undervisning efter bekendtgørelsen Bekendtgørelse om uddannelsen til 

professionsbachelor i sygepleje og den nationale studieordning af 2008 (Uddannelses- og Forskningsmini-

steriet 2008), idet den nye bekendtgørelse og studieordning for sygeplejerskeuddannelsen først har 

virkning fra september 2016 (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2016b). 

 

Lektoranmodningens opbygning 

Denne anmodning er delt op i tre dele. I første del præsenteres mine faglige kvalifikationer ift. 

undervisning, forskning og udvikling, min uddannelsesmæssige baggrund og erfaring erhvervet inden 

min ansættelse som adjunkt på University College Lillebælt (UCL) Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 

(SYO). Derefter præsenteres og reflekteres over min overordnede praksisteori i forbindelse med min 

undervisning med afsæt i Handal og Lauvås’ ”praksisteori” begreb. Desuden et afsnit med beskrivelse af 

mine arbejdsområder som adjunkt ved UCL og til sidst et afsnit med overvejelser over 

sygeplejeprofessionens kontekst og udvikling med inddragelse af de naturvidenskabelige fags rolle. 

Anden del indeholder refleksioner over mine pædagogiske, faglige, didaktiske og professionsrettede 

kompetencer i forhold til undervisning på grunduddannelsen. Undervisningsforløbet på SYO modul 1 i 

faget biokemi ligger til grund for denne del af min anmodning. Himm og Hippes didaktiske 

relationsmodel danner rammen om dette afsnits refleksioner.  

Tredje del indeholder beskrivelse og refleksioner over mine selvstændige og faglige kompetencer i 

forhold til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Jeg er tildelt merit på dette område (bilag 1). Meritten er 

baseret på min 3,5-årige ansættelse forud for ansættelsen ved UCL som post.doc ved Endokrinologisk 

Elite Forsknings-center, SDU, og indeværende refleksioner er således baseret på kompetencer erhvervet 

herfra. I denne del redegør jeg for, hvorledes disse medbragte erfaringer og kompetencer kvalificerer mit 

arbejde med forsknings- og udviklingsaktiviteter i UCL regi. Anmodningen afsluttes med refleksioner 

over det internationale område, hvor jeg dokumenterer, at jeg er i stand til at inddrage relevant 

international forskning og udviklingstendenser i min undervisning og i forhold til professionen.  
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1. Anmodningen første del: 

1.1 Faglige kompetencer erhvervet inden adjunktperiodens start 

Med en ph.d. i Patologi og kandidatuddannelse i biomedicin samt en bachelorgrad i molekylær- og 

cellebiologi fra det naturvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet (SDU) (se bilag 3), har jeg 

indgående kendskab til det biomedicinske felt og bred erfaring med selvstændig forskning, 

udviklingsopgaver samt undervisning og vejledning af medicin- og cand.scient-studerende på bachelor-, 

kandidat- og ph.d.-niveau. Jeg medbringer en række kompetencer til at kunne varetage min undervisning 

som adjunkt på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (SYO) ved UCL (uddybes i andel del af 

anmodningen). Jeg er uddannet cand.scient i Biomedicin (bilag 2) med afsluttet speciale med titlen 

”Immunohistochemical and molecular investigations of prognostic and predicative factors in the evaluation of glial tumours” 

omhandlende immunhistokemisk karakterisering af hjernetumorer med henblik på en forbedret 

diagnostisk inddeling og en stratificeret behandling. Specialearbejdet har givet en lang række 

kompetencer og nyttig sundhedsfaglig baggrundsviden, jeg har kunnet anvende i min ansættelse som 

adjunkt ved UCL, herunder særligt kendskab til molekylær biokemisk diagnostik, indblik i 

lægemiddelvidenskab og naturvidenskabshistorie og berøringsfladen med moderne teknologi, sundhed 

og miljø. Under mit specialeforløb og de forudgående studier i samarbejde med medicinstuderende, blev 

min interesse for samspillet mellem de forskellige faggrupper i sundhedsvæsnet vakt. Denne interesse var 

og er især fokuseret på processerne mere end resultaterne, hvilket jeg bringer med mig i min ansættelse 

som adjunkt i UCL, hvor jeg allerede har været involveret i mit første udviklingsprojekt omkring 

udvikling og implementering af ”StudyQuiz” med et digitalt islæt og på tværs indenfor UCL i samarbejde 

med fysioterapeutuddannelsen. Den biomedicinske kandidatuddannelse er en primært forskningsrettet 

uddannelse med mål at skabe større biokemisk og molekylærbiologisk grundlag til forskningen i specielt 

sundhedsvæsnet i samarbejde med læger og forskningssygeplejersker. Derfor var det oplagt at fortsætte 

forskningen efter kandidateksamen og endt barselsorlov med ph.d.-studiet hos min kandidatvejleder 

professor, Dr. Med, overlæge Henrik Daa Schrøder, og jeg påbegyndte min ph.d. med titlen 

”Characterization of myogenic stem cells in preparation for intervention”. Projektet blev udført på Afdeling for 

Klinisk Patologi, SDU i tilknytning til Danish Research Stem Cell Doctoral School (DASCDOC). Dette 

udmøntede sig i erhvervelse af ph.d.-graden den 30. oktober 2008 (bilag 3). Omdrejningspunktet for mit 

ph.d.-forløb var et projekt omhandlende glukokortikoid-behandling af drenge med den meget alvorlige 

og invaliderende muskelsvindsygdom, Duchennes muskel dystrofi (DMD). I denne forbindelse fik jeg et 

vigtigt indblik i patienters og pårørendes kontakt med hospitalsvæsenet samt de forskellige faggruppers 

roller i et eksperimenterende behandlingsforløb, hvilket var med til at danne et indtryk af det 

arbejdsmiljø, vi i UCL også uddanner sygeplejersker til. Min ph.d.-afhandling spænder bredt over 

forskning indenfor nuværende og fremtidige behandlingsstrategier, fra basal forskning i embryonal 
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stamcellebehandling over evaluering af effekten af steroid behandling i DMD-patienter i en klinisk 

sammenhæng til in vitro og in vivo arbejde med et protein som potential ”booster-gen”-

behandlingskandidat i skeletmuskelregeneration i humane sygdomme i en eksperimentel induceret 

regeneration i mus og i en murin muskelcellelinje (Petersson et al. 2013; Jørgensen et al. 2009). Med min 

naturvidenskabelige baggrund i biomedicin, samt en ph.d. i Sundhedsvidenskab, bidrager jeg med bred 

viden, blandt andet indenfor felterne anatomi og fysiologi, sygdomslære med fokus på human 

patofysiologi, med specialviden indenfor genetik, stamceller og muskelsygdomme, foruden 

videnskabsetik, folkesundhedsvidenskab, biokemi og farmakologi til min undervisning i UCL. 

Undervisning indgår som obligatorisk del af ph.d.-uddannelsen, og efterfølgende har jeg i den 

tidsbegrænsede ansættelse som videnskabelig assistent (bilag 2) ved afdeling for Klinisk Patologi, OUH, 

undervist læger og nye forskerstuderende på afdelingen, hvilket har givet mig erfaring i at undervise og 

vejlede unge voksne på videregående uddannelser, som jeg i høj grad bruger i mit virke i undervisningen 

af sygeplejerskestuderende ved UCL, hvor jeg både underviser i starten på modul 1 og er vejleder på 

modul 1 prøven, men også senere i uddannelsen helt op til modul 10. Koblingen og det tværfaglige 

samarbejde har jeg en grundlæggende indsigt i og kan derved være med til at styrke arbejdet og 

organiseringen på tværs af faggrupper i min undervisning i professionsuddannelsen jf. UCL’s strategi 

2020 (UCL 2012). I 2011 tiltrådte jeg stillingen som postdoctoral research fellow (post.doc.) i 

forskningsgruppen for Molekylær Diabetes og Metabolisme ved professor, overlæge Kurt Højlund ved 

Klinisk Institut, Endokrinologisk Elite Forskningscenter, SDU. Denne del af min forskningskarriere 

uddyber jeg nærmere i del 3 af denne anmodning. Under ansættelsen fik jeg mulighed for at gennemføre 

universitetspædagogikum ved SDU (bilag 3 og 4 for udtalelse). Jeg har i den forbindelse gennemført en 

række undervisningsrelevante kurser ved SDU (bilag 3), der har været med til at kvalificere min 

undervisning i min adjunktperiode ved UCL. Det obligatoriske e-læringsprojekt, der bruges som ”det 

gode eksempel” i det elektroniske nyhedsbrev fra SDU Universitetspædagogik i september 2013 (bilag 

6), omhandlede anvendelsen af digitale afstemningsværktøjer i forelæsninger. Erfaringer fra projektet har 

jeg direkte anvendt i min undervisning på SYO i UCL, da jeg primært underviser store hold ad gangen i 

de natur- og sundhedsvidenskabelige fag. Jeg har under min post.doc varetaget undervisningen af 

studerende og teknisk personale i min egen forskningsgruppe samt undervisning på kandidatdelen på 

farmaceutuddannelsen på SDU i Klinisk Farmakologi og Terapi B, hvilket kvalificerer min undervisning af 

forskellige faggrupper indenfor sundhedsvidenskab, herunder også sygeplejersker i UCL med fokus på 

sygdomsmekanismer, forståelse og anvendelse af denne viden i professionen. Den basale viden og nyeste 

forskning er fælles for alle grupper, men tilgangen og anvendelsen af denne viden er forskellig fra 

faggruppe til faggruppe, eksempelvis sygeplejersker, farmaceuter, bioanalytikere og fysioterapeuter. Da 

jeg har samarbejdet med en lang række af disse forskellige faggrupper under min ph.d. og post.doc har 
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jeg et fundament for at skabe en læringsramme for de sygeplejerskestuderende ved UCL, som er både 

forskningsbaseret, fagspecifik og relevant for lige netop sygeplejerskeprofessionen med blik for det 

tværprofessionelle samarbejde, vi uddanner til i UCL (UCL 2012). Da jeg ikke selv har den 

sygeplejefaglige baggrund, har netop samarbejdet på tværs af forskningsinstitutioner og faggrupper været 

værdifuld i min indsigt og forståelse af et af de miljøer, vi uddanner sygeplejersker til på UCL. Derfor har 

jeg efter min ansættelse ved UCL været på ”studiebesøg” på Neurokirurgisk intensiv afdeling NIA på 

OUH og været koblet på en sygeplejerske gennem hele hendes vagt. Dette kommer jeg nærmere ind på i 

del 1.4. 

1.2 Lærings- og pædagogisk grundsyn – praksisteori 

Refleksion over egne kundskabs- og færdighedsområder samt dokumentation over egne faglige, 

teoretiske, pædagogiske, erhvervs- eller professionsrettede kompetencer i arbejdet med at udvikle, 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere professionsrettet og udviklingsbaseret undervisningsaktiviteter er 

et af de centrale elementer i lektoranmodningen (Vejl. om lektorkvalificering 2014, s.18-19). Desuden at 

kunne begrunde de valg og fravalg, jeg har foretaget i forbindelse med varetagelsen af opgaverne i 

undervisningsøjemed, der ikke sjældent er truffet på baggrund af refleksioner af læringsteoretisk karakter, 

og i denne forbindelse finder jeg det yderst relevant at reflektere over min egen praksisteori. Gunnar 

Handal og Per Lauvås’ tese omkring begrebet praksisteori lyder: ”Enhver lærer har en ”praksisteori” om 

undervisning, og denne teori er subjektivt den stærkeste faktor for lærerens egen pædagogiske praksis” (Handal og 

Lauvås 2002, s. 19). Handal og Lauvås synliggør gennem praksisbegrebet, hvor individuelt og subjektivt 

et fænomen ”teorien” i denne forbindelse er, og hvor stor betydning underviserens egne 1) personlige 

erfaringer, 2) overførte kundskaber/teori og 3) værdierne for undervisningspraksis (ibid.) er 

grundlagsdannende for de handlinger, underviseren foretager i forbindelse med tilrettelæggelsen og 

afviklingen af undervisningsopgaver. Desuden vil refleksioner og erfaring til stadighed være ophav til 

forandring af det læringssyn og den praksisteori, der ligger til grund for min vurdering af, hvad der 

faciliterer læring og hermed danner grundlag for min undervisningspraksis. Handal og Lauvås beskriver 

betydningen af ”praksis” og de forskellige niveauer eller aspekter ved praksisbegrebet ud fra en 

trekantsillustration (P1, P2 og P3) af Løvlie (ibid s. 45) og giver på denne baggrund god anledning til 

refleksion over mine værdier og etiske retfærdiggørelse (P3) og erfaringer/overført kundskab eller mine 

begrundelser (P2), der ligger til grund for mine handlinger (P1) eller som mine handlinger kan vurderes 

på (ibid. s. 40-46). Nærværende lektoranmodning er en oplagt mulighed for bevidstgørelse af alle de 

overvejelser med hensyn til didaktiske og pædagogiske overvejelser og forandringer, der er sket i løbet af 

min adjunktansættelse samt, hvad det har betydet for min praksisteori at gå fra universitetspædagogik til 

professionsrettet pædagogik. Allerede som underviser i mine tidligere ansættelser ved SDU gjorde jeg 

mig overvejelser over min praksisteori især i forbindelse med gennemførelsen af 
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universitetspædagogikum i 2013. Som underviser ved universitetet bliver underviserne oftest ”hvervet” 

eller udpeget på baggrund af rent faglige kompetencer og ikke på grund af den enkeltes didaktiske eller 

pædagogiske evner, og dermed er der intet direkte krav om, at man er bevidst om sit læringssyn eller 

praksisteori. Dette princip blev dog anfægtet i forløbet med universitetspædagogikum, som tvinger 

enhver, der vil opnå et lektorat ved universitetet, til at reflektere over egen undervisning. Så med afsæt i 

Handal og Lauvås praksisbegreb og med baggrund i mit CV vil jeg i det følgende gøre mig refleksioner 

over de tre komponenter, der indgår som væsentlige elementer i min praksisteori både i forhold til de 

forudsætninger, jeg har bragt med mig ind i adjunktansættelsen på SYO, men også udviklingen af min 

pædagogiske praksis i løbet af min adjunktperiode. 

Personlige erfaringer med undervisning for mit vedkommende stammer mestendels fra 

universitetsverdenen, både fra min egen universitetsuddannelse som bachelor i molekylær biologi, cand. 

scient i biomedicin og ph.d, hvor jeg selv er blevet undervist på vidt forskellige måder, og fra min egen 

undervisning af kandidat-, medicin-, og farmaceutstuderende. Inden starten på pædagogikum underviste 

jeg alene ud fra min intuition og ud fra en stærk faglig profil indenfor mit eget forskningsområde, hvilket 

gav mig en masse personlige erfaringer i forhold til min egen formidling, men ikke nødvendigvis i 

forhold til en bevidstgørelse af de didaktiske virkemidler. Desuden kunne jeg trække på den erfaring, 

man som akademiker får i at tilegne sig nyt stof og sætte sig ind i ukendte områder og gøre det til sit 

eget. Under mit universitetspædagogikum fik jeg tildelt undervisning, der lå udenfor mine eget 

forskningsområde og underviste under pædagogisk og faglig supervision, hvilket gav anledning til megen 

efterbearbejdelse og refleksion over egen praksis samt udvikling af min praksisteori i denne 

sammenhæng. Jeg gjorde mig erfaringer med vigtigheden af engageret undervisning, som jeg har bragt 

med mig fra universitetsundervisningen til min undervisningspraksis ved UCL, da jeg som 

naturvidenskabelig underviser på UCL typisk har store hold på 30-39 studerende og helt op til 108, 

hvilket svarer til de rammer, jeg havde på SDU. Jeg har selv fået fremmet min læring ved inspirerende 

undervisere, der brænder for deres fag og udviser tydelig glæde og engagement ved undervisningen. Ved 

at vise begejstring for pensum og vise engagement, håber jeg hermed at kunne motivere de studerende til 

at blive nysgerrige og fatte interesse, og herved fremme læringen. Desuden er det vigtigt for mig, at de 

studerende kan se den faglige relevans af min undervisning. Jeg gør meget ud af den faglige motivation 

(Herskin 2009, s. 141, Biggs & Tang 2007 s.31-39). De studerende skal have en klar opfattelse af, at min 

undervisning er relevant for netop deres faggruppe og profession og målrettet det niveau, de er på i det 

givne øjeblik. Planlægningen af undervisningen er for mig en meget vigtig del af forløbet og fagligheden 

skal være i top, så der er noget for studerende på alle niveauer. Det er vigtigt for mig at gøre klart for de 

studerende, hvad formålet med undervisningen er, hvor det bærer hen og hvad der forventes af dem, at 

de får med fra den pågældende undervisning. Den personlige erfaring har i høj grad bidraget til min 
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praksisteori på dette punkt, da jeg selv afgjort har fået mest ud af den undervisning, hvor jeg har kunnet 

se relevansen i stoffet. Denne tydeliggørelse af den faglige relevans er i høj grad en vigtigt komponent i 

min undervisningspraksis i min adjunktperiode, da jeg oplever, at der i den brede professionsrettet 

uddannelse er et ekstra stort behov for at undervisningen omhandler viden, færdigheder eller 

kompetencer, som de studerende kan se værdien i at bruge her og nu eller i deres fremtidige virke som 

sygeplejersker. Især i min undervisning, der omfatter støttefag til sygeplejefaget og derfor skal danne 

baggrund for de observationer og sygeplejefaglige handlinger, de studerende skal ud og udføre i 

professionen. Det stiller også krav til min pædagogiske kompetence (Herskin 2009, s.150). Det er vigtigt for 

mig at kunne tydeliggøre vigtigheden af at have styr på sine ”baggrundsspørgsmål” og basale viden for at 

kunne forklare og svare på de professionsrettede ”forgrundsspørgsmål”, som omhandler sygeplejen og 

som de studerende oftest er meget sporet ind på. Skiftet til professionsuddannelsen har givet mig 

anledning til en høj grad af både faglig og pædagogisk refleksion. Jeg er bevidst om, at jeg selv har været 

præget af en stor videbegærlighed og lyst til at tilegne mig viden for videns skyld, uden at uddanne mig til 

en bestemt profession og har derfor også følt et stort ansvar for min egen læring. Jeg har oplevet, at den 

studerende i universitetsverdenen ofte er drevet af en snæver faglig interesse og føler et stort ansvar for 

egen læring. Jeg oplever en større spredning på professionsuddannelsen og stor forskel på den enkeltes 

motivation og nysgerrighed på emnet samt ansvaret for egen læring, sammenlignet med min oplevelse af 

mit eget uddannelsesforløb og undervisning på en mere specialiseret akademisk universitetsuddannelse.  

Overført kundskab i min praksisteori ser jeg som de kundskabsstrukturer i form af begreber, teoretiske 

modeller og kulturelt delte opfattelser, jeg er omgivet af på UCL (Handal og Lauvås 2002). Dette være 

sig praksisbaserede begrundelser eller teoretiske begrundelser, der henviser til teori eller empiriske 

forskningsresultater. For at få overblik over bekendtgørelsen, studieordningen og det læringsudbytte som 

en professionsbachelor i sygepleje skal opnå i uddannelsen, anvender jeg en række dokumenter 

”Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje” (UVM, 2008) og ”Værdigrundlag og 

dannelsesideal for Sygeplejerskeuddannelsen i Odense” (SYO 2007, SYO 2016) hvori de overordnede 

retningslinjer og kulturelt delte opfattelser i forhold til værdier og dannelse, samt viden, færdigheder og 

kompetencer i sygeplejerskeuddannelsen, fremgår. Heri udstikkes altså også en naturlig ramme for min 

undervisning i min adjunktperiode og derfor en del af min overførte kundskab. I SYO er der stor forskel 

på, hvordan sygeplejefaget og de naturvidenskabelige fag er tænkt afviklet. Med 30-39 studerende og 

nogle gange flere, får undervisningen hurtigt præg af forelæsninger, og for at imødegå den store 

udfordring at nå ud til alle, søger jeg at eksemplificere teorien (Herskin, 2009, s. 93-106) så vidt muligt. Da 

der er stor forskel på de studerendes abstraktionsniveau, er det vigtigt med ”praktiske” eksempler på 

anvendelsen af den præsenterede teoretiske viden (ibid.). For at koble teori og praksis og anvende kendte 

metoder fra sygeplejefaget og orientere mod de studerendes kommende profession, søger jeg at binde 
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teori op på en patient/case eller anvende en metafor fra de studerendes dagligdag. Jeg søger på denne 

måde at fremme alignment (Biggs & Tang 2007, s. 52-55) mellem læringsmål, undervisning og eventuelle 

prøve og overføre teorien til aktuelle problemstillinger eller udfordringer i klinisk praksis, de studerende 

vil møde i deres fremtidige virke.  

I refleksionen over hvilke værdier og etiske retfærdiggørelse, der ligger til grund for min praksisteori 

og dermed min undervisningspraksis, indgår demokratisk sans, samarbejde, indflydelse og lighed 

(Stærfeldt & Tuft 2010, Elkjær & Wiberg 2010, Dewey 1980/1916), hvilket jeg tilstræber at tage med mig 

i en undervisningssituation og som de værdier, min undervisningspraksis vurderes på. I refleksionen over 

egen praksis har det stor værdi for mig som underviser at skabe et trygt rum med plads til input fra 

studerende og plads til tvivl og spørgsmål. Jeg vil gerne som underviser tilstræbe trygge rammer ved også 

at sætte mig selv på spil og vise, at der er plads til uhøjtidelighed, usikkerhed og nysgerrige spørgsmål, 

hvilket efter min mening er med til at facilitere og fremme læring. Jeg vil gerne skabe en atmosfære, hvor 

der er plads til dialog og alle ”tør” deltage (Biggs & Tang 2007, s.37-41, 124-125). Værdier som 

samarbejde i grupper og ansvar for ikke bare egen, men også resten af gruppens læring er centrale i min 

undervisningspraksis (Bjørgen 1991). Mulighed for aktivitet/dialog/summen i undervisningen stemmer overens 

med min holdning til læring i det demokratiske rum og læring i fællesskab (Biggs & Tang 2007, s. 104-

162). Det er min erfaring, at formidling af stof til andre, to og to eller i grupper, faciliterer den enkeltes 

læring uden, at den studerende føler sig udstillet.. Jeg aktiverer de studerende så meget som muligt – selv 

i forelæsningssituationer. Traditionen i undervisningen i naturvidenskabelige fag på SYO er i tråd med 

mine egne værdier for undervisning, hvilket har gjort min overgang fra universitetspædagogik til 

professionsrettet pædagogik relativt gnidningsløst. I løbet af min adjunktperiode er der dog indimellem 

forekommet episoder, der udfordrer min praksisteori. De naturvidenskabelige fag er som nævnt støttefag 

til sygeplejefaget og kan fejlagtigt tolkes af de studerende som ”mindre” vigtige. Denne indstilling er i 

konflikt med mit læringssyn med ansvar og lyst til egen læring. Den demokratiske undervisningskultur 

(Meyer 2006) kan godt blive udfordret og de studerende efterspørger fastlagte, veldefinerede opgaver og 

faste rammer. I takt med stigende erfaring med undervisningen og kendskab til den store forskel i de 

studerendes baggrund, har jeg accepteret vilkårene i min undervisningspraksis og forsøger at synliggøre 

og opnå alignment mellem læringsmål, undervisning og prøveform i relation til sygeplejeprofessionen. 

Min personlige erfaring som underviser udbygges således og udvikles i læringsrummet, men i allerhøjeste 

grad også i sparringen med kolleger til daglig, på kurser, pædagogiske fora, herunder især andre 

naturvidenskabelige undervisere ved UCL, men også i et landsbaseret netværk for naturvidenskabelige 

undervisere på sygeplejerskeuddannelserne i hele Danmark (se bilag 10), der mødes to gange årligt og 

udveksler erfaringer og didaktiske tiltag i forbindelse med undervisningen. Dette bidrager til en 

kontinuerlig refleksion over og udvikling af min praksisteori, hvor jeg i højere grad accepterer de 
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naturvidenskabelige fag som støttefag som baggrund for sygeplejen og til at begrunde sygeplejen med, og 

ikke som en interesse i sig selv for de studerende til at fordybe sig i videnskaben. Nærværende 

lektoranmodning har bidraget til en høj grad af refleksion over min egen forståelse af professionalitet og 

det at virke som underviser og uddanne til en profession (uddybes nærmere i del 1.4). 

1.3 Beskrivelse af opgaveområder ved University College Lillebælt (UCL) 

1.3.1 Beskrivelse af arbejdsopgaver ved sygeplejerskeuddannelsen - grunduddannelsen  

Jeg tiltrådte først en vikarstilling som adjunkt ved SYO den 14. august 2014 og blev fastansat som 

adjunkt den 1. december 2015, men startede allerede adjunktforløb 1. september 2015. Som adjunkt har 

mine arbejdsopgaver under adjunktperioden primært været forankret i undervisning på 

grunduddannelsen på SYO. Jeg underviser qua min baggrund primært i de naturvidenskabelige fag, men 

har som cand.scient. i biomedicin også forudsætninger for at varetage undervisning i flere af de 

sundhedsvidenskabelige fag som farmakologi, medicinregning og sygdomslære. Ved min ansættelse 

indledte jeg med at undervise i alle lektionerne i biokemi og biofysik faget på modul 1 og alle lektionerne 

i anatomi/fysiologi på modul 1 og modul 2. Jeg forestod hele hold- såvel som klasseundervisning med 2-

3 klasser på henholdsvis 30-39 studerende. Herudover forestod jeg, sammen med en kollega, besøg på 

anatomisk institut (SDU) med fremvisning og demonstration af anatomien ud fra konserverede og 

plastinerede humane præparater for hele modul 2 holdet. Herudover forestod jeg lektioner i 

sygdomslære i ”Sygdomme i fordøjelsessystemet”, ”Diabetes Mellitus” og ”Cancersygdomme” på modul 

3, samt Farmakologi inkl. medicinregning på modul 7. Senere i uddannelsen har jeg undervist i 

sygdomslære på modul 10 i ”Traume i bevægeapparatet”, ”Hjerteinsufficiens” og ”KOL”, opsamling på 

faget på alle tre hold samt speciel farmakologi (”Præparater til blodet” og ”Hjertemedicin”) og 

medicinregning på modul 10. Jeg har sammen med en kollega udviklet og afviklet to lektioner i ”Co- og 

multimorbiditet” for hele holdet på modul 10 og med samme kollega afholdt workshops i 

medicinregning på modul 7 og modul 9. Denne kollega har samme uddannelsesmæssige baggrund som 

jeg, varetager undervisningsopgaver parallelt med mine opgaver og har undervist på SYO i UCL i over  

13 år. Dermed besidder denne kollega meget erfaring indenfor virket som naturvidenskabelig underviser 

i UCL, hvilket har givet en uvurderlig mulighed for faglig sparring, faglig og pædagogisk refleksion samt 

tæt samarbejde i udviklingen af undervisningen til gavn for os begge. Udover at varetage 

undervisningsopgaver, fungerer jeg som vejleder og eksaminator for modul 1 prøven. Jeg er tilknyttet 

modulteam 1 og modulteam 10, hvor der er placeret en del af min undervisning i sygdomslære og 

farmakologi/medicinregning. Udover arbejdet med udvikling af de natur- og sundhedsvidenskabelige 

fag, så de fungerer optimalt som støttefag med relevans til sygeplejefaget og professionen i de enkelte 

modulteams, har jeg i samarbejde med min naturvidenskabelige kollega udviklet undervisningen på tværs 

af modulteams, da vi begge har undervisning udover de teams, vi hver især er tilknyttet. Hertil kommer 
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hele planlægningen af undervisningen på 1. semester af den nye uddannelse under den nye 

bekendtgørelse af august 2016, hvor der er sat 8 ECTS point af til undervisning i 

anatomi/fysiolog/biokemi og 1 ECTS til farmakologi, som min kollega og jeg begge varetager. 

Udviklingen af undervisningen i adjunktperioden bygger blandt andet på ophold i selve professionen 

samt erfaring fra undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter i foregående ansættelser. 

1.3.2 Beskrivelse af arbejdsopgaver ved ved forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Jeg har i løbet af det første halvandet år af min ansættelse været involveret i et projekt omkring udvikling 

og implementering af en ny teknologi applikation ”Study Ouiz” (https://studyquiz.dk) i samarbejde med 

to kolleger fra Fysioterapeutuddannelsen i UCL og to kolleger fra Sygeplejerskeuddannelsen i 

henholdsvis Vejle og Svendborg. I løbet af foråret 2015 har vi i samråd fået udvalgt hvilke fag og 

moduler, det kunne være relevant at indsamle spørgsmål fra. Jeg valgte at indsamle spørgsmål som en 

integreret del af min undervisning via google drev til brug i app’en i fagene Biokemi og 

Anatomi/fysiologi på modul 1, 2 og 3 i SYO. Den vigtigste leverance for den del af projektet, som jeg 

var inddraget i, var, at der ved afslutningen af året 2015 lå et betragteligt antal spørgsmål (multiple 

choice) fra de udvalgte områder, som kunne stilles til rådighed for Sygeplejerskeuddannelsen i UC 

Sjælland til afprøvning. Modsat blev der tilsvarende lavet spørgsmål til Ergoterapeut- og 

Pædagoguddannelsen, som UCL kunne tilgå i afprøvningsfasen. Indsamlingen af spørgsmål til brug i 

quiz-delen af app’en fra mine kolleger i Vejle/Svendborg og jeg var en vigtig forudsætning for at få 

udviklet app’en, og det kæmpe stykke arbejde forud for implementeringen på Sygeplejerskeuddannelsen 

har skabt hele fundamentet for, at app’en kan bruges på Sygeplejerskeuddannelsen. Efterfølgende har 

der været fokus på at få Study Quiz udbredt og implementeret på Sygeplejerskeuddannelsen i hhv. 

Odense og Vejle, og i foråret 2016 blev der også taget hul på at introducere den på Ergoterapeut 

uddannelsen i UCL. Der er ingen tvivl om, at Study Quiz har et rigtig godt potentiale til at kunne 

understøtte visse dele af vores undervisningspraksis og dermed også støtte de studerende i deres 

læringsproces. På Fysioterapeutuddannelsen har de efterhånden en del erfaring med inddragelse af Study 

Quiz i læringsforløb. Overordnet set kommer mine it-lærings-, udviklings- og forskningskompetencer fra 

mine tidligere ansættelser og universitetspædagogikum således betydeligt til gavn og til udtryk i dette 

digitale projekt. En anden central udviklingsaktivitet i min adjunktperiode, der har betydet meget for min 

udvikling som underviser og for min faglige og pædagogiske refleksion og integration af blended learning 

i undervisningen er, at jeg sammen med en kollega har udviklet undervisningen i faget biokemi og 

biofysik på modul 1 (bilag 7). Vi har på en omstillingsparat og proaktiv måde udviklet cases, som studerende 

skal arbejde med, vi har udformet opgaver, som kræver, at studerende kan samarbejde, øge deres digitale 

og faglige viden indenfor forskellige biokemiske områder. Vi har omlagt faget således, at der nu er en del 

peer-feedback og K4 aktiviteter (i henhold til studieaktivitetsmodellen), som aktiverer de studerende meget 
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mere, end traditionel undervisning. Endelig har vi udviklet og afholdt en filmfestival, hvor de studerende 

selv skulle nominere et antal film på baggrund af nogle faglige kriterier. Evalueringen af faget har vist 

(bilag 8), at vi er rigtig godt på vej og at vores studerende gerne vil have den aktive rolle. Herudover har 

vi fortsat ideer til yderligere at øge diversiteten af aktiviteter, som studerende skal arbejde med, og dette 

med henblik på at kunne udbrede ideerne til flere fag med den nye uddannelse. Udviklingen af faget, 

mener jeg, demonstrerer, at jeg er i stand til at udvikle min undervisning og underviserrolle kendetegnet 

ved levering af høj kvalitet og stærk faglighed på en innovativ og kreativ måde. Dette udviklingsforløb 

kommer jeg nærmere ind på i anmodningens 2. del. I henhold til UCL’s fællespolitik og adjunktprogram 

for lektorkvalificering har jeg deltaget i introduktionsdag til det at være adjunkt i UCL, 

professionsbegrebet og studieaktivitetsmodellen. Herudover har jeg deltaget i hele og halve kursusdage 

og workshops for adjunkter på tværs af UCL uddannelserne, hvilket har været med til at kvalificere mine 

didaktiske overvejelser over min undervisningspraksis og udvikling af undervisningen i adjunktperioden 

samt bidraget til værdifuld refleksion af didaktisk og pædagogisk karakter og bred indsigt i organiseringen 

af UCL og alle uddannelserne herunder.  

1.4 Professions- og uddannelseskonteksten – herunder overvejelser over de 

naturvidenskabelige fags betydning 

I dette afsnit ser jeg på sygeplejeprofessionens udøvelse og udvikling i praksis med et særligt fokus på de 

naturvidenskabelige fags rolle for professionen udøvelse og hermed i uddannelseskonteksten. Dette er et 

relevant nedslag i tråd med de naturvidenskabelige fags tradition for positivistisk tankegang og 

kvantitativ forskningstilgang til faget og den stigende akademisering, der er sket indenfor 

professionsuddannelserne. Min naturvidenskabelige uddannelse giver mig et naturligt blik og interesse 

for naturfagenes plads og rolle i sygeplejekonteksten. Vigtige overvejelser, som jeg har gjort mig under 

min adjunktperiode, har især kredset om, hvad jeg som naturvidenskabelig funderet underviser kan 

bidrage med i uddannelsen til sygeplejeprofessionen ind i den stadige akademisering i uddannelsen. På 

denne baggrund er det vigtigt at reflektere over den stigende vægt på teoridelen i sygeplejerske 

uddannelsen, der er foregået siden oprettelsen af den første sygeplejerskeuddannelse af Den danske 

Diakonissestiftelse i 1863 (Frederiksen og Bedholm 2014, s. 165) og sygeplejerskeuddannelsens første 

organisering i 1870’erne som håndværksmæssig elevuddannelse med overvejende praktisk oplæring 

forankret i mesterlæreprincippet, til en selvstændig profession med akademiske kompetencer med en 

overvægt af teoretisk undervisning og med direkte adgang til overbygningsuddannelser på landets 

universiteter (ibid. s. 155, Agerholm og Chræmmer 2014, s. 21). Denne udvikling er sket med større eller 

mindre skridt helt tilbage fra stiftelsen af Dansk Sygepleje Råd i 1899, Autorisationsloven i 1933 og den 

første formelle uddannelsesreform i 1957 og herefter flere tiltag mod en udvikling op til 

uddannelsesreformen 1997 til at blive et studie og videre til at være professionsbachelorstudie med 
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”Bekendtgørelsen om sygeplejerskeuddannelsen nr. 232 af 30. marts 2001” med en vægtning mellem 

teoretisk og klinisk undervisning på henholdsvis 58% og 42% (Glasdam og Bydam 2008, s. 117). Den 

under min adjunktperiode gældende ”Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje 

nr. 29 af 24. januar 2008”, som jeg har undervist under siden min ansættelse i august 2014 på 

sygeplejerskeuddannelsen, har bibeholdt vægtningen mellem teoretisk og klinisk undervisning fra den 

forrige af 2001, ligesom den har krav om at kvalificere den studerende til, efter endt uddannelse at kunne 

udvikle sygepleje, skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge, anvende og deltage i 

forskningsarbejde indenfor sundhedsområdet (UVM 2008). Med en professionsbachelor i sygepleje er der altså 

nu flere muligheder for at specialisere sig videre, fx specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv 

sygepleje (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1997; Agerholm og Chræmmer 2014, s. 41) eller 

videre studier på master- eller kandidatniveau, som åbner op for videre beskæftigelse med undervisning, 

formidling, forskning og ledelse (ibid.). I skrivende stund underviser jeg i et grænseland mellem to 

bekendtgørelser på en overgangsordning, hvor jeg både underviser på moduler på den gamle ordning, 

men også på 1. semester under den nye Bekendtgørelse af august 2016 (UVM 2016b). Da 

adjunktperioden primært har været under Bekendtgørelsen fra 2008, er det den, jeg forholder mig til i 

nærværende anmodning. Sygeplejefaget i det senmoderne samfund er indlejret i denne historiske 

kontekst, som giver bestemte præmisser for udøvelse af professionen (Frederiksen og Glinsvad 2014, s. 

15), og her ser man altså aktuelt en stadig mere markant evidensbasering af behandling og pleje, som 

kommer til udtryk i synet på sundhed og sygdom, men også i kravet om kvalitet i sundhedsydelserne 

(ibid.). Der kommer og introduceres til stadighed mere teknologi, der har stor indflydelse på 

sygeplejerskens arbejdsopgaver fra elektronisk patientjournal til telemedicin (ibid.). Med afsæt i 

sygeplejeprofessionens udvikling er det oplagt at reflektere over begrebet profession. Udviklingen af 

sygeplejefaget er foregået parallelt med andre erhverv, der også har fået betegnelsen professioner, såsom 

lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og bioanalytikere. Dette er sket i takt med 

udviklingen af den danske velfærdsstat, hvor samfundets vidensmæssige specialisering og kompleksitet 

stiller stadig større krav, og behovet for specialiserede funktioner er stigende. Dermed bliver 

specialiserede arbejdsopgaver udspaltet til selvstændige erhvervsområder, der kræver en formaliseret 

uddannelse (Ibid. s. 170-173). Som skrevet i artiklen Landbo et al. (Landbo et al. 2010, s. 26): Ifølge Dansk 

kvalifikationsramme for videregående uddannelser skal en professionsbachelor ”kunne håndtere komplekse og 

udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge” og ”skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og 

tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik”. Professionssigtet i 

uddannelsen er blevet problematiseret (ibid. s. 26) især i teori/praksis forholdet. Det er nok vigtigt, i 

stedet for at se et modsætningsforhold, at forholdet mellem teori og praksis kan ses som et spørgsmål 

om forskellige vidensformer og etableringen af et frugtbart samspil mellem dem. Opfattelsen af viden 
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som opdelt mellem universiteter, professionshøjskoler og professionspraksis i henholdsvis 

forskningsviden, udviklingsviden og praksisviden (ibid.) er for mig en vigtig anskuelse og rammende for 

skismaet mellem videnskab og profession, der er central med den stigende ”akademisering” af 

sygeplejeprofessionen. Vi uddanner stadigvæk til en praktisk hverdag med ”handlingen” i centrum - men 

på en evidensbaseret praksis. I naturvidenskabelig sammenhæng er begrebet evidens forbundet med 

viden, der er udviklet via videnskabelige metoder og har med objektivitet og bevisførelse at gøre, hvilket kan 

konflikte med praktisk-sociale handlinger, der spiller en væsentlig rolle i store dele af den 

sundhedsprofessionelle praksis. Et modsætningsforhold, der også har givet ophav til en problematisering 

af videnskabeliggørelsen af sygeplejepraksis (Birkelund 2014, s. 241-242). Sygeplejeinterventioner og at 

”vide hvordan” er under konstant forandring, hvilket afspejles i videnskabernes hastige evidensudvikling. 

Sygeplejersken er gået fra at være lægens ”hjælper”(Frederiksen og Bedholm 2014, s. 170) til at varetage 

opgaver med stadig større ansvar, der kræver selvstændig viden, kompetencer og færdigheder, som beskrevet i 

den danske kvalifikationsramme, så sygeplejersken på et solidt vidensgrundlag kan arbejde fagligt, 

systematisk og situationsbestemt med kliniske sygeplejefaglige fokusområder og problemstillinger, 

hvilket kræver, at der kan trækkes på relevant viden fra forskellige fagområder, fx anatomi og fysiologi og 

ikke mindst biokemien, samt sygdomslære og farmakologien for også at kunne honorere kravet om 

korrekt medicinhåndtering. Derfor ser jeg den stigende akademisering med et stadig større fokus på teori 

generelt som nødvendig for, at kommende sygeplejersker kan mestre evidensbaseret sygepleje i en 

kompleks hverdag, så det sikres, at sygeplejeinterventioner konstant udføres til bedste for patienterne, 

pårørende og samfundet. Desuden for at sygeplejersken, som en selvstændig udøvende professionel i en 

profession i konstant forandring med krav om fleksibilitet, tværprofessionelt samarbejde, og 

omstillingsparathed, kan manøvrere i denne forandring med ændrede patientroller, accelererede 

patientforløb, nye behandlingsformer og krav om kvalitetssikring, der især tog fart med den Danske 

Kvalitets Model i 2011 (Andersen 2013 s. 167). Med den teoretiske undervisnings indtog i uddannelsen, 

åbnes op for en større fordeling ECTS point til naturfagene som selvstændige og vigtige, omend fortsat 

støttefag til sygeplejefaget og hermed min berettigelse med en ikke-sygeplejefaglig baggrund som 

underviser i disse fag. I denne sammenhæng mener jeg med mit fundament i en kombineret natur- og 

sundhedsvidenskabelig forskningsrettet uddannelse og post.doc.-erfaring at kunne bidrage med 

værdifuld viden og erfaring med forskning/udvikling til SYO i UCL. Min rolle som naturvidenskabelig 

funderet underviser og mit bidrag til SYO i UCL er overvejende til baggrund og teori-delen og i tråd 

med den stadige akademisering i uddannelsen. Men da akademiseringen også må finde sin berettigelse i 

professionen ude i klinisk praksis, er det vigtigt at kunne se relevansen i det teoretiske stof og anvendelsen, 

hvilket jeg som beskrevet i min praksisteori lægger stor vægt på at tydeliggøre. Størstedelen af de 

studerende på sygeplejerskeuddannelsen virker fortsat mest interesserede i at skabe sig en karriere som 
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udøvende sygeplejerske (Harrits og Olesen 2012 s. 125). Det kan derfor være en udfordring for en 

naturvidenskabelig underviser at anskueliggøre nødvendigheden i at forstå de anatomiske love, 

fysiologien og biokemien for at opnå den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer til at udøve og 

begrunde den fornødne sygepleje. Den allestedsværende kritiske debat om, hvorvidt en så massiv 

teoretisk og akademisk satsning er på sin plads i sygeplejerskeuddannelsen, der uddanner til en 

profession, er da fortsat yderst relevant og nødvendig. En synliggørelse af samspillet mellem teori og 

anvendelsen i praksis og til at begrunde sygeplejen for de studerende, er med tanke for denne debat da 

også yderst vigtig i mine øjne og kernen i min undervisningspraksis. Jeg er med min ansættelse som 

adjunkt i UCL som tidligere nævnt med til at uddanne til en profession, som jeg ikke selv er uddannet til. 

Mine udfordringer som underviser i forhold til professionen er derfor størst i koblingen mellem teori og 

praksis. Teori kan ikke altid overføres til praksis, det er en del af det at være professionel. At kunne 

navigere i spændingsfeltet mellem teori og praksis (Antoft 2008). At jeg ikke er uddannet sygeplejerske 

kan paradoksalt være medvirkende til, at jeg har større fokus på netop koblingen af teori og praksis, end 

en uddannet sygeplejerske måske vil have, da jeg selv er udfordret på dette felt. Mit ”studiebesøg” i 

klinisk praksis på neurointensiv afdeling NIA (OUH), hvor jeg fulgte med en sygeplejerske på hele 

hendes vagt, har været medvirkende til en bedre kobling af teori og praksis i min biokemi, sygdomslære, 

anatomi/fysiologi og farmakologiundervisning i forhold til monitorering af vitale værdier og betydningen 

af en dybere forståelse for fx biokemien i tolkningen af værdier på en intensiv afdeling og en nødvendig 

baggrund og begrundelse for de efterfølgende udførte sygeplejehandlinger. Desuden gav studiebesøget et 

udtømmende indblik i lægemiddelhåndteringen og administrationen på en intensiv afdeling, hvor det 

allermest avancerede udstyr er i brug, hvilket også har klædt mig på som underviser i farmakologi og 

medicinregning i forhold til klinisk praksis. Jeg ligger altså stor vægt på i min undervisning at være 

praksisnær og viser ved ovenstående refleksioner, at jeg er bekendt med professionen og derfor godt kan 

være med til at uddanne til sygeplejeprofessionen.  

2 Anmodningens anden del 

2.1 Faglige og pædagogiske kompetencer ift undervisning på professionsbacheloren i sygepleje. 
Igennem min undervisning på grunduddannelsen med særligt omdrejningspunkt omkring 

naturvidenskaben, har jeg gjort mig en del erfaringer i forhold til de sygeplejestuderendes tilgang til de 

naturvidenskabelige fag. Min oplevelse som underviser er, at rigtig mange af de sygeplejestuderende har 

en forudindtaget holdning til de naturvidenskabelige fag som værende svære at gå til og bestående af 

”faktaviden”, der kun kan tilegnes ved udenadslære. Dette kan have grund i flere ting, som jeg vil 

komme ind på i nedenstående afsnit 2.3 i forbindelse med en refleksion over de studerendes 

læringsforudsætninger, forventninger til studiet og professionen, samt rammefaktorer i forbindelse med 
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undervisningen. Overordnet betyder det, at de fag, jeg underviser i, opleves som meget udfordrende 

blandt de studerende, og som derfor har stor relevans i forhold til pædagogiske og didaktiske 

refleksioner i nærværende lektoranmodning. Samtidig er det i det forudgående nedslag omkring 

beskrivelse og refleksion over sygeplejeprofessionens kontekst og de naturvidenskabelige fags rolle 

tydeliggjort, hvor relevant disse fag er i forståelsen af patienten med både en krop og et sind og de 

sygdomsmekanismer, der er på spil hos den enkelte borger, sygeplejersken møder. De 

naturvidenskabelige fag indtager en stadig større rolle i sygeplejeprofessionen i dag og viden om og 

anvendelsen af denne viden er med til at danne baggrund for sygeplejerskens kompetencer og 

færdigheder. Biokemi og biofysik på modul 1 er et af de første naturvidenskabelige fag, de studerende 

møder på uddannelsen. I forhold til refleksion omkring mine faglige og pædagogiske kompetencer som 

underviser på grunduddannelsen, vælger jeg derfor i denne anmodning at tage udgangspunkt i min 

undervisning i biokemi faget (bilag 7) med nedslag i fem lektioner som to eksemplariske forløb. Jeg har 

valgt Hilde Himm og Else Hippes Didaktiske relationsmodel (Himm og Hippe 1997, side 73) adapteret 

fra Bjørndal og Lieberg (1978) som overordnet ramme for mine refleksioner. Modellen omfatter 

følgende faktorer: Elevernes læringsforudsætninger, rammefaktorer herunder underviserens forudsætninger, læringsmål, 

indhold i undervisningen, læreprocessen samt vurdering, og omfatter planlægning, gennemførsel og 

vurdering/evaluering af undervisningen (ibid.). Hensigten med den didaktiske relationsmodel er ifølge 

Himm og Hippe en kritisk analyse og forståelse af undervisningen ud fra en bred, kritisk orienteret 

videnskabs- og didaktikopfattelse. Himm og Hippe beskriver ”didaktikkens analytiske dimension” som 

omdrejningspunktet af en ”kontinuerlig, systematisk dialog mellem teori og praksis” og endvidere 

følgende: ”Den didaktiske relationsmodel kan bidrage til, at de vigtigste momenter som gælder undervisning og læring 

kommer med og bliver set i en sammenhæng” (ibid. s.76). Det giver derfor rgod mening for mig at anvende 

denne model, da jeg betragter læring som et kompliceret begreb, hvor mange faktorer indenfor de 

forskellige didaktiske kategorier og sammenhængen mellem dem skal tages i betragtning. Udvælgelsen af 

formen på min undervisning sker på baggrund af mit didaktiske ståsted og professionsforståelse som 

beskrevet i det foregående omkring min praksisteori. I det følgende præsenteres først et overblik over 

konteksten for udvalgte undervisningsforløb i biokemi, og dette efterfølges af refleksionsafsnittet baseret 

på disse lektioner i henhold til Himm og Hippes model.  

2.2 Beskrivelse af biokemiforløbet på modul  

Modul 1 har titlen ”Fag og Profession” (UVM 2008) og indeholder fagene Sygepleje med 8 ECTS point i 

teoretisk undervisning og 1 i klinisk undervisning, Anatomi og Fysiologi med 3 ECTS point i teoretisk 

undervisning og 1 point i klinisk undervisning og endelig Biokemi og biofysik (omtalt i det følgende som 

biokemi) med 2 ECTS point i teoretisk undervisning. Modul 1 er opbygget således, at de studerende i 

løbet af de 10 uger overvejende er på skolen og modtager teoretisk undervisning kun afbrudt af 3 dages 
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observationsstudier i klinikken. I biokemi er der fokus på, hvordan den enkelte celle i kroppen er 

opbygget, og hvordan den fungerer. Den teoretiske undervisning i biokemi omfatter 27 lektioner fordelt 

på følgende områder skitseret i studieplanen (bilag 7): ”Introduktion og makromolekyler, ”Cellen”, 

”Hepar og stofskifte”, ”Gastransport og syrebaseregulation”, og ”Væske- og elektrolytbalancen”. Jeg 

underviser i alle lektionerne på to hold og har ved anmodningens aflevering undervist forløbet 4 gange 

(på to hold hver gang, dvs. 8 forløb). Lektionerne hænger sammen således, at de første lektioner 

omhandlende et nyt emne indeholder introduktion til emnet og arbejde med dette i studiegrupper. Næste 

gang starter første lektion med opsamling på emnet fra sidst efterfulgt at introduktion og arbejde med 

nyt emne. Indimellem brydes denne struktur med skift af arbejdsformer, så der i stedet for 3 lektioner 

”kun” arbejdes 2 lektioner med et emne i fx produktion af en film eller en øvelse efterfulgt af 

rapportskrivning. Der indgår således undervisning i form af dialogbaseret oplæg/forelæsning, 

summemøder, selvstændigt studiegruppearbejde, produktion af film i studiegrupper, rapportskrivning og 

gennemgang af foregående lektioners arbejde ved studiegrupperne planlagt i henhold til de forskellige 

kategorier i studieaktivitetsmodellen. Det er meningen på modul 1, at undervisningen tilrettelægges, så 

viden fra fagene anatomi, fysiologi og biokemi sammen med sygeplejen bidrager til bearbejdning af en 

række sygeplejefaglige cases. Så biokemi er et såkaldt støttefag til sygeplejen, hvor de studerende skal 

opnå grundlæggende viden, der kan være med til at begrunde sygeplejen. På modul 1 danner 

undervisningen i de naturvidenskabelige fag en essentiel grund for den kommende undervisning i 

farmakologi og sygdomslære på modul 3, 7 og 10 samt som begrundelse og baggrundsspørgsmål til 

sygeplejen gennem hele resten af uddannelsen. Biokemiforløbet med oversigt over lektionerne og de 

aktiviteter, som min kollega og jeg i fællesskab har planlagt for de studerende, er indgående beskrevet i 

studieplanen for modul 1 (bilag 7). Eksemplariske 5 lektioner i dette forløb danner baggrund for denne 

anmodnings nedslag.  

2.3 Refleksion over faglige og pædagogiske kompetencer ift. undervisningsforløb i 

Biokemi på modul 1  

De studerendes læringsforudsætninger: Her følger en refleksion over de studerendes 

læringsforudsætninger, herunder følelser og holdninger, færdigheder og forståelse, som den studerende 

til enhver tid møder undervisningen med (Himm og Hippe 1997). Endvidere, hvad den studerende er 

interesseret i, hvad hun/han kan fra tidligere, ressourcer eller problemer i forhold til undervisningen og 

den sociokulturelle baggrund (ibid. s.77).  De studerende jeg møder på modul 1, er lige startet på studiet 

og alting er nyt. Det er således ikke kun faget og undervisningsindholdet, der er nyt, men også 

institutionen, underviserne og medstuderende er nye udfordringer. Den studerende har endnu ikke 

fundet sin egen rolle som studerende og lært at finde rundt i studiet. Rent praktisk sker det ofte, at nogle 

har bestilt, men endnu ikke modtaget deres bøger til de første lektioner af biokemiforløbet, og der er 
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stor fare for ”informationsoverload” i starten. Alle disse faktorer spiller en stor rolle i de studerendes 

evne til at tilegne sig ny viden og komme godt i gang med et for sygeplejestuderende traditionelt svært 

fag som biokemi. Jeg møder som underviser mange forudindtagede holdninger og negative følelser fra 

de studerende, der skal afklares i forhold til faget, da studievalget er taget ud fra ønsket om at uddanne 

sig til sygeplejerskeprofessionen og sammenhængen mellem sygeplejefaget og biokemi faget umiddelbart 

kan være svær at få øje på ved studiestart. Da undervisningen generelt kan anskues som en ”kombination 

af en relation mellem de involverede, styring af undervisningen og orientering mod at fagligt område” (Vedtofte 2013 s. 

65) er kombinationen af ovenstående faktorer selvfølgelig en særlig præmis i forhold til min pædagogiske 

tilrettelæggelse af undervisningen. At der er så ”mange” lektioner i forløbet, giver mig dog som 

underviser mulighed for til en vis grad at afdække deltagerforudsætningerne i løbet af de første lektioner, 

så jeg også kan få nogenlunde overblik over, hvilken erfaring og viden, der er til stede i lokalet. Det er 

desuden vigtigt for mig, som underviser, at gøre mig klart, at de studerende kommer med vidt forskellige 

studieteknikker alt efter, om de kommer direkte fra gymnasiet, fra en erhvervsuddannelse eller noget helt 

tredje (Wagner 1994, s.37-40, Herskin 2001, s.20-22). Dette faktum tager jeg i udstrakt grad højde for i 

tilrettelæggelsen af undervisningsformen og strukturen med skift mellem forelæsning, summemøder, 

dialog, gruppearbejde og projekter, som jeg reflekterer videre over i de følgende afsnit. Mange 

studerende omtaler i starten deres studie som ”skole” og studier som ”lektier”. Overgangen fra skole- 

eller gymnasieelev til studerende kan være en vanskelig indsigt at opnå, i og med at ansvaret for 

gennemførelsen af uddannelsen bliver lagt meget over til én selv, når man er studerende (Biggs & Tang 

2007, s. 8-13). Som også beskrevet i nedslaget omkring den stigende akademisering af 

sygeplejerskeuddannelsen i foregående afsnit 1.4, har overgangen fra at være en overvejende praktisk 

uddannelse til at være en mere teoretisk professionsbachelor netop medført en overgang fra historisk set 

at være elev til at være studerende. Dette kræver i starten af uddannelsen noget opmærksomhed, som 

skal medtænkes i de didaktiske overvejelser.  Med en så stor gruppe af studerende, er det helt sikkert, at 

de har forskellige læringsstile (Handal & Lauvås 2002, s. 93-94; Gonzales et al., 2017). Men som nye i 

sygeplejestuderende sammenhæng, er der endnu ikke skabt ”mentale skemaer” hos alle de studerende 

(Illeris 2015). Heri ligger en udfordring for mig som underviser i at skabe sammenhæng med det, de har 

mødt før i gymnasiet, i deres tidligere arbejdsliv eller helt tilbage i folkeskolen for at opnå en vis grad af 

assimilativ eller akkomodativ læring (ibid, s. 61-65). Sygeplejestuderende er ofte en meget heterogen 

gruppe af mennesker med meget forskellige sociokulturelle baggrunde og stor aldersspredning, hvilket 

kan betyde, at den naturvidenskabelige vidensbaggrund, der forudsættes ved studiestart, kan ligge årtier 

tilbage for enkelte studerende. For at være i stand til at fastholde motivationen, er det nødvendigt at 

afdække og interessere sig for, hvad de studerende allerede ved, hvilket kan være meget udfordrende, når 

der undervises på store hold på 30-39 studerende som i min undervisning. Det teoretiske kan for en stor 
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gruppe opleves som værende meget svært og udfordrende og i yderste instans meningsløst i forhold til 

udøvelsen af professionen, hvilket giver læringen vanskelige kår. Der kan hurtigt opstå en form for 

læringsmodstand (Illeris 2015) hos de studerende, hvis ikke man som underviser er opmærksom på 

forudsætningerne. Hertil kommer, at de studerende er mere orienteret mod sygeplejefaget og ikke 

naturvidenskabsdelen af professionen. I 2016 var optagelseskvotienten på kvote 1 på SIO på 7,7 mod 

7,9 i 2015, mens den fastsatte kvote størrelse for kvote 1 og 2 var på henholdsvis 50% og 50% (UCL 

2016d). Disse optagelsestal vidner om, at studerende på SYO kommer med meget forskellige skolastiske 

baggrunde. På mine to hold på 30 og 39 studerende hvert halvår, har jeg typisk haft et par tidligere 

universitetsstuderende, der har læst medicin, biomedicin eller andet med naturvidenskabeligt indhold, og 

de har allerede deres ”mentale skemaer” på plads i forhold til den teoretiske naturvidenskabelige viden 

og tankegang, men ingen indsigt i det praktiske. Desuden sidder der ofte en gruppe social- og 

sundhedsassistenter med meget praktisk erfaring i bagagen, men sparsom teoretisk baggrund. Den sidste 

gruppe har ofte behov for at skulle ”aflære” forenklede sammenhænge, og den første gruppe skal 

acceptere lavere detaljeniveau i undervisningen. De ”mentale skemaer” hos disse to grupper kan være en 

kæmpe fordel for hele holdet i undervisningen på grund af erfaringen fra begge ”fronter”, men kan også 

modsat skabe usikkerhed, give anledning til barrierer mod læring samt udfordringer i forhold til den 

akkomodative læring og fordre en nødvendig omstrukturering af allerede etablerede mentale skemaer 

(Illeris 2015, s. 62). Udfordringen for mig som underviser i at skabe et fælles læringsrum og få alle ”på 

samme niveau” med så mange forskellige læringsforudsætninger til stede, er at understrege biokemifagets 

rolle som relevant støttefag til sygeplejen.  

Rammefaktorer herunder underviserens forudsætninger: Al virksomhed i undervisning foregår 

indenfor visse rammer. Ifølge Himm og Hippe er rammefaktorer forhold, som kan fremme eller hæmme 

undervisning og læring på mange forskellige måder (Himm og Hippe 1997, s. 155). Eksempler på 

rammefaktorer er tid til rådighed, læremidler, klasserum og obligatorisk litteratur. Desuden hører også 

samfundsforhold (love og bekendtgørelser) og modulplaner under rammefaktorer. Jeg vælger at 

reflektere over de overordnede faktorer, hhv. egne forudsætninger som underviser samt den 

overordnede struktur for lektionerne på biokemi forløbet. Mine egne både faglige og pædagogiske 

kvalifikationer og erfaringer har i høj grad indflydelse på, hvad der sker i læringsrummet. Min 

praksisteori indeholdende mine personlige erfaringer, tilegnet og medbragte kundskaber og værdier 

danner udgangspunktet for mine tolkninger og handlinger i min undervisning og har stor betydning for 

de rammer, jeg som underviser arbejder indenfor. I afsnittet om praksisteori har jeg allerede reflekteret 

over, hvad jeg bringer ind i rollen som underviser, også i forhold til de værdier og etik samt grundsyn, 

min undervisning er baseret på. Det er vigtigt, at jeg som den professionelle udøver i forhold til 

samfundets mål med uddannelse, undervisning og læring har en høj grad af bevidsthed om mig selv som 



Lektoranmodning af Stine J. Petersson. UCL. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.  1. marts 2017 

19 

 

person og fagudøver og selvfølgelig om de øvrige rammer for undervisningen og virksomheden på 

uddannelsen (ibid, s. 170). Jeg opfatter min solide faglige fundering og baggrund i naturvidenskaben  

som en væsentlig ressource, der giver mig kompetence til at gennemføre en professionsbaseret 

undervisning. Jeg er som underviser selvfølgelig bundet af en række rammefaktorer for de 27 lektioner i 

biokemi og biofysik. Den helt overordnede ramme er fastsat af Bekendtgørelsen (UVM, 2008), som er 

udmøntet i modulplanen for modul 1 og studieplanen (bilag 7), hvoraf den sidste indeholder meget 

detaljerede beskrivelser over indholdet og forløbet i lektionerne. På denne måde er de ydre rammer 

meget fastlåste, men det giver samtidig mulighed for en vis grad af ensartethed af lektionsindhold 

mellem forskellige undervisere, der kører forløbet parallelt og sikrer, at mine kollegaer og jeg når 

igennem nogenlunde det samme, uagtet forskellige praksisteorier og underviserforudsætninger. 

Studieplanen har fungeret som drejebog for min undervisning, da jeg startede som ny underviser, og har 

givet mig en grundig fornemmelse af indholdet og det forventede læringsudbytte. Jeg har senere efter 

flere afsluttede biokemiforløb været med til revision af studieplanen ud fra de ændringer og forbedringer, 

jeg har fundet relevante i denne sammenhæng og hermed justeret en væsentlig rammefaktor. Ud fra det 

socialkonstruktivistiske læringssyn, som vi har på SYO, er det vigtigt, at de studerende bliver inddraget så 

meget som muligt, hvilket jeg tilgodeser ved, i stedet for forelæsning at have dialogbaseret oplæg 

efterfulgt af studiegruppearbejde og en efterfølgende lektion med opsamling på studiegruppearbejdet, 

som de studerende selv planlægger og står for under tilstedeværelse af mig som underviser. På denne 

måde er studieaktivitetsmodellen tænkt ind i de overordnede rammer for lektionsforløbet og tydeliggjort 

i studieplanen (bilag 7), så de studerende får fornemmelsen af en klar rammesætning. Klar strukturering 

af undervisningen i forhold til proces, mål og indhold er ifølge Hilbert Meyer ét af kendetegnene på god 

undervisning (Meyer 2006). På denne måde prøver jeg at planlægge, analyse, vurdere og reflektere over 

undervisningen løbende, så undervisningen kan udvikle sig i retning af undervisningsidealet beskrevet i 

”Beskrivelse af god undervisning i den teoretiske del af de sundhedsfaglige professions 

bacheloruddannelser på Fyn ved University College Lillebælt” (UCL Fyn 2008). Den detaljerede 

rammesætning i forhold til tidsforbrug, detaljeret studieplan og indhold i lektionerne samt 

”undervisningsform” kunne i princippet være begrænsende for spontanitet og kreativitet, men jeg 

oplever det som værende en tryg ramme for de studerende, der også gør op med deres ”ramme-

forventning” om, at det er mig, ”der er på”, og dem som passiv modtagere af viden. På modul 1 oplever 

jeg, at de studerende har brug for lidt mere ”faste rammer” end senere i uddannelsen. Det forholdsvis 

høje antal lektioner giver, trods de ovenfor beskrevet rammefaktorer, tid til faglig dialog og refleksion, 

selv om de studerende ikke altid selv synes, der er tid nok. Jeg har selv fra allerførste forløb udviklet 

power-points til introduktion af de forskellige emner, der fungerer som dialogbaseret oplæg med 

summemøder.  
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Min biokemiske baggrund som biomediciner giver mig en så relevant faglig baggrund, at jeg dog ikke er 

bundet af mine power-points, som mest fungerer som fremhævning af vigtige pointer i pensum. Min 

baggrund giver mig også en naturlig entusiasme og troværdighed som underviser og mulighed for 

inddragelse af eksempler fra min egen forskning og i anvendelsen af denne viden i det kliniske miljø 

indenfor diagnostik, forskning og udvikling i ny medicin. Jeg trækker på eksempler fra det kliniske miljø 

ved OUH, hvilket jeg har erfaring med gør faget lettere tilgængeligt, relevant og mere interessant. Jeg er 

meget opmærksom på ikke at gå ”over niveau” eller at glemme de studerendes læringsforudsætninger og 

prøver hele tiden at holde fokus på lige netop det, de skal bruge denne viden til som 

sygeplejestuderende. Det er min erfaring, at det er en meget vigtig faktor for de studerendes motivation. 

Udover mine faglige kompetencer og engagement, forsøger jeg at bringe en afslappet, anerkendende 

stemning med ind i læringsrummet og inddrager de studerende så meget som muligt. Jeg italesætter 

jævnligt undervejs i forløbet, hvor stor en værdi, det er for mig, og forhåbentlig også for de studerende, 

at vi sammen skaber et trygt læringsrum med plads til alle typer af studerende, spørgsmål, nysgerrighed 

og mulighed for afklaring af tvivlsspørgsmål uden at blive udstillet eller ”tromlet”. Jeg stræber mod, at 

den enkelte studerendes deltagelse, positive engagement og bidrag bliver anerkendt og værdsat 

(Vedtofte, 2013, s. 65). Den studerende skal dog også opleve udfordringer, samtidig med, at der bliver 

skabt rammer for forklaringer, fremlæggelser og forståelsesspørgsmål. I de naturvidenskabelige fag er der 

typisk mange nye begreber og ord, der kan være vanskelige at udtale. Størstedelen af de studerende 

kommer fra en skolekultur, hvor de er vant til at blive bedømt på deres daglige præstationer i form af 

termins- og årskarakterer og kan være meget tilbageholdende af frygt for de andres og min vurdering af 

dem. Jeg lægger stor vægt på, at vi sammen kan grine, ikke ad hinanden men med hinanden, når alle de 

nye begreber og ord skal prøves af i læringsrummet. Da jeg i kraft af mit faglighed er så velfunderet i 

stoffet, har jeg overskuddet til at anvende humoren i lektionerne, også til at skabe det trygge læringsrum. 

Jeg tænker, at jeg i tråd med UCL’s undervisningsideal møder de studerende med anerkendelse, åbenhed 

og ligeværdighed, så vi sammen skaber et stimulerende læringsmiljø. 

Læringsmål i uddannelse og undervisning: Målene for undervisningen er afhængige af de andre 

didaktiske faktorer som de studerendes læringsforudsætninger, de aktuelle rammer, indholdet af 

undervisningen, læreprocessen og vurderingen. Målene for undervisningen har sammenhæng med 

undervisningens hensigt, indholdet og det læringsudbytte, de studerende skal have af den (Himm og 

Hippe 1997, s. 78). For SYO og undervisningen er der tale om mål på forskellige niveauer. De 

overordnede mål for sygeplejerskeuddannelsen på nationalt plan er beskrevet i den nationale 

”Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Sygepleje”, der indeholder ”Studieordning for 

uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje” med specifikke mål for modul 1 og ”Læringsudbytte for 

en professionsbachelor i sygepleje”, hvor der i sidstnævnte findes en oversigt over viden, færdigheder og 
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kompetencer, der skal være opnået efter endt uddannelse (UVM, 2008). Disse overordnede nationale 

mål for læringsudbytte udmøntes på SYO i studieplanen for modul 1 og mere specifikt for de 27 

lektioner i biokemi i specifikke mål for læringsudbytte af de underinddelte emner i forløbet. Til 

introduktionslektionerne er de to følgende mål formuleret (bilag 7): •Identificere fagets rolle i 

sygeplejerskeuddannelsen og •Anvende studieplan til forberedelse af faget. For resten af underemnerne 

er der følgende tre ”fællesmål”: •Beskrive menneskets og den enkelte celles kemiske sammensætning 

•Redegøre for kroppens kemiske processer •Beherske fagets terminologi (skriftligt og mundtligt). Disse 

tre mål er meget overordnede formuleret og alt biokemi kan i princippet lægges ind under disse mål. 

Disse overordnede mål indleder jeg undervisningen med at italesætte og gennemgå sammen med de 

studerende for at skabe en fælles forståelse af fagets rolle i uddannelsen, og hvordan disse fælles meget 

overordnede mål relaterer til alle 27 undervisningslektioner. For at hjælpe de studerende med at få 

konkretiseret målene i forhold til indholdet i undervisningen og relevant læringsudbytte, bliver de tre 

overordnede mål efterfulgt af en række operationelle mål i studieplanen under hvert emne som 

præcisering med en klargøring af hensigten med undervisningen og det helt specifikke læringsudbytte, de 

studerende skal opnå (se bilag 7). Eksempel på operationelle mål indeholdende denne præcisering af 

læringsudbytte kan være: Under dette emne skal du skaffe dig indsigt i erytrocytters opbygning, syntese og funktion og i 

O2 og CO2’s optagelse, transport og afgivelse i kroppen. Jeg har som underviser fokus på de nære og præciserede 

delmål for de enkelte lektioner i biokemi, men også på, at disse lektioner spiller en rolle i det 

overordnede læringsudbytte, der i sidste ende kan være med til at gøre den gode forskel hos de 

færdiguddannede sygeplejesker. Endvidere at de færdiguddannede sygeplejersker besidder de 

kompetencer, den viden og de færdigheder, der efterspørges i vores samfund, og som vi som 

uddannelsesinstitution skal sikre, at de har med sig. Jeg mener, det er vigtigt, at læringsmålene i et 

støttefag som biokemi tydeliggør behovet for indholdet i relation til professionen. Fx det operationelle 

læringsmål Under dette centrale element, skal du skaffe dig indsigt i og forståelse for kroppens forskellige væskefaser, 

vandindgift og vandudgift, natrium- og kaliumioners betydning for organismen samt kunne forstå væske og 

elektrolytubalancer samt følger heraf skulle gerne give de studerende en forståelse for nødvendigheden af 

denne ”baggrundsviden” om væske- og elektrolytbalancer i kroppen for at kunne udføre korrekt 

sygepleje og dermed se en direkte kobling af støttefaget til sygeplejefaget og professionen. I forholdet til 

uddannelsens overordnede udbytte, ser jeg alle 27 lektioner i biokemi som et vigtigt bidrag til flere af 

uddannelsens endelige og overordnede mål. De overordnede mål er formuleret på baggrund af Biggs og 

Collis SOLO-taksonomi og heri indgår niveauer over en studerendes forståelse af et givent emne, her 

identificere, anvende, beskrive, redegøre for og beherske. Jeg starter undervisningen med at tale om, 

hvad der ligger i disse formuleringer ud fra, hvor de befinder sig i taksonomiskalaen (Biggs og Tang 

2007, s.76-81) og lærer de studerende at differentiere læringsniveauet indenfor de forskellige emner ud 
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fra de operationelle delmål også. I de operationelle mål indgår de tre forskellige niveauer/formuleringer: 

Skaffe indsigt i…., opnå en forståelse for…og tilegne efterfulgt af et afgrænset emne eller noget konkret som 

enzymer eller hepars funktioner. Med denne tilgang håber jeg at imødegå og tage toppen af de 

studerendes frustrationer i mødet med en masse nyt kompliceret stof med nye ord, navne og begreber 

samt svære abstrakte biokemiske sammenhænge. Målene er formuleret, så de ikke direkte forudsætter 

eller er afpasset de studerendes læringsforudsætninger. Ifølge Hiim og Hippe (Hiim og Hippe 1997, s. 

79) skal man være opmærksom på, om indholdet i undervisningen er ”skjult” og ikke er i tråd med det 

læringsudbytte, som er formuleret i læringsmålene. Desuden er det ifølge Hiim og Hippe (1997, s. 79) 

relevant at lade de studerende tage aktiv del i at sætte mål for undervisningen, da dette kan bidrage til at 

målene opleves som meningsfyldte og realistiske og ikke mindst give studerende en følelse af ansvar og 

kompetence. Dette er netop i tråd med min praksisteori om at ”tage ansvar for egen læring” og ”at studere” 

fremfor en ”tvungen skolegang”. Det kan dog være vanskeligt at formulere mål for en undervisning så 

tidligt i uddannelsen og i stedet for at formulere målene sammen med de studerende, hvilket jeg også er 

begrænset af jf. de givne overordnede rammefaktorer, finder jeg i tæt samspil med de studerende 

undervejs i undervisningen eksempler på sygeplejefaglige situationer, der kræver viden og 

læringsudbytter, som beskrevet i målene, for at kunne udføre den korrekte sygeplejehandling. Dette 

læringsudbytte bidrager altså med noget her og nu, men en vigtig pointe for netop disse lektioner er, at 

de også på længere sigt bidrager med et fundament og forudsætning til opnåelse af relevante 

læringsudbytter i fag som anatomi/fysiologi, farmakologi og sygdomslære senere i uddannelsen og 

selvfølgelig i sygeplejen under hele uddannelsen og ude i professionen. På denne måde har jeg god 

erfaring med at opfordre de studerende til at tage målene til sig og tage ansvar for at opnå 

læringsudbytterne og herved styrkes deres følelse af kompetence allerede på dette tidlige sted i 

uddannelsen. Dette understøttes med formuleringen af delmålene/operationelle mål, hvor ”du” skal 

skaffe ”dig” indsigt i… og ”du” skal opnå forståelse for… og ”du” skal tilegne ”dig” osv., som fokuserer først og 

fremmest på de studerendes læring og ikke på, hvad jeg som underviser skal ”give” eller ”lære” de 

studerende (Himm og Hippe 1997, s. 191). Det er min erfaring, at en fælles forståelse af læringsmålene i 

starten af undervisningslektionerne er et godt udgangspunkt for undervisningen og vigtigt kriterie for 

opnåelse af relevant læringsudbytte hos de studerende.  

Indholdet i undervisningen: Indholdet er det, undervisningen handler om, og hvordan dette vælges og 

tilrettelægges (Hiim og Hippe 1997, s. 79). I følgende afsnit og afsnittet omhandlende læreprocessen vil jeg 

gøre et nedslag i mit undervisningsforløb i biokemi nærmere bestemt i to eksemplariske forløb indenfor 

to underemner: 1.) Et ”klassisk” forløb syre-base regulering på 3 lektioner med oplæg, gruppearbejde og 

opsamling (lektion 15-17 i bilag 7), samt 2.) et forløb med produktion af film DNA og proteinsyntese ud fra 

modullitteraturen (lektion 9-10 i bilag 7). Ud fra refleksioner over forløbene vil jeg dokumentere, at jeg 
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har kompetencerne til selvstændigt at udvikle, tilrettelægge og gennemføre professionsrettet og 

udviklingsbaseret undervisning og demonstrere, hvordan jeg har tilrettelagt forløbet ud fra en større 

sammenhæng i uddannelsen. Jf. refleksionerne i foregående afsnit vedr. mål og rammesætning, så starter 

ethvert af mine lektionsforløb med at italesætte målene. Kendetegn på god undervisning ifølge Meyer 

(Meyer 2006) er netop rammesætningen og klar strukturering af undervisningen i forhold til proces, mål og 

selvfølgelig også indholdet. Et andet kendetegn er, at de studerende må være klare over, hvad de lærer, hvorfor 

de lærer, og hvordan de lærer (ibid). Lektionerne 15-17 i biokemi indledes med en powerpoint præsentation i 

1. lektion 15 (dialogbaseret oplæg, der til dels dækker modullitteraturen) efterfulgt af arbejde i 

studiegrupper med opgaver/cases i 2. lektion 16 (se bilag7, s. 13). Lektion 17 ligger i den efterfølgende 

undervisningsgang med opsamling på gruppearbejdet, hvor alle studiegrupper har forberedt alle cases, 

men en enkelt studiegruppe har ansvaret for opsamlingen og ”sikring” af opfyldelse af de operationelle 

mål. I det andet forløb med lektion 9-10 udarbejdes en film over emnet proteinsyntesen i studiegrupper 

med tilstedeværelse af underviser (se bilag 7, s. 8 og bilag 9). Der følges op på filmene med yderligere 2 

lektioner med afholdelse af prisuddelingsfestival og kåring af bedste film i forhold til de mål, der er 

opstillet. Udvælgelsen af modullitteraturen og den kontinuerlige revurdering af denne foregår i 

modulteam 1, som jeg er tilknyttet, og dels i samarbejde med min naturvidenskabelige underviserkollega. 

Modullitteraturen er biokemisk faglitteratur samlet i en lærebog skrevet til og målrettet 

sygeplejestuderende (Nielsen & Bojsen-Møller 2016). Den giver en indføring i biokemien på dansk og er 

pædagogisk bygget op med eksempler på sygeplejefaglige problemstillinger i specielle bokse undervejs i 

teksten, så de mange nye svære begreber sættes i spil ift. professionen. Bekendtgørelsens krav (UVM 

2008) om inddragelse af nyeste forskning og udvikling indenfor fagområdet sikres ved løbende revision 

af modullitteraturen foretaget af undertegnede og min kollega, samt anvendelsen af nyeste udgaver af 

biokemibogen, selvom meget af modullitteraturen er basal biokemi på et overordnet niveau, hvor 

forskningen indenfor feltet mest bevæger sig på et mere detaljeret plan. Derfor indgår forskningsartikler 

ikke som modullitteratur. Jeg sørger i stedet for at inddrage nyeste forskningsviden i selve 

undervisningen (se del 3 i anmodningen). Det kan fx være omkring anvendelsen af nye teknologier i 

praksis i sygeplejeprofessionen, som jeg som underviser udi en profession selvfølgelig i videst muligt 

omfang forsøger at holde mig orienteret om. Dette blandt andet ved besøg på de meget tekniske 

afdelinger som fx NIA på OUH som beskrevet i afsnit 1.4.  Jeg har ud fra litteraturen og målene samt de 

givne rammer selv udformet power-point præsentationerne, der fungerer som dialogbaseret oplæg til 

hvert emne. Den didaktiske refleksion omkring oplæg med power-point er en gennemgang af helt nyt og 

for mange svært tilgængeligt stof med uddybende og forklarende termer og figurer udover 

modullitteraturen. Desuden at give mulighed og tid for de studerende til at stille spørgsmål og få afklaret 

uforståeligheder undervejs i oplægget. For mange er netop gennemgangen og gentagelsen af dette helt 
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nye stof, de studerende har læst før lektionen, men måske ikke har kunnet udpege hovedpointerne og 

”det vigtige” i, helt essentielt og en nødvendig forudsætning for efterfølgende at kunne løse opgaverne i 

studiegrupperne og få en dybere forståelse for stoffet. Gennemgangen af opgaverne den følgende lektion 

forudsætter et vist niveau af forståelse på anvendelsesniveau og understøtter i høj grad læringsprocessen. 

I forløb 1.) med lektion 15-17 skal begreberne syre/base udfoldes og kobles til fysiologien i den humane 

organisme og på næste niveau til klinikken med symptomer på syre-base ubalancer i kroppen, samt en 

forståelse for de fysiologiske mekanismer, der sættes i gang. Hertil stilles refleksionsspørgsmål til den 

forberedende læsning i de studerendes K3-tid for at hjælpe de studerende til en fokuseret forberedelse. I 

lektion 15 gennemgås modullitteraturen med power-point i en dialogbaseret undervisning. Det 

efterfølgende gruppearbejde i lektion 16 har til formål at koble og anvende teorien på fire cases 

indeholdende en patient eller borger med symptomer på en syre-base ubalance, hvor de studerende skal 

klarlægge fysiologien bag disse tilstande og redegøre for de biokemiske mekanismer, der er i spil. De 

sygeplejefaglige dilemmaer stillet i opgaverne til studiegrupperne er relevante for udførelse af 

professionen, og løsningen af disse kræver en dybere forståelse for det gennemgåede stof og hermed 

faciliteres dybdelæringen (Biggs and Tang 2007, s. 91-103). Den endelige tilegnelse af stoffet sker ud fra 

min erfaring i denne kobling af teorien med praksis, som mange af de studerende i evalueringen af faget 

(se bilag 8) giver udtryk for. Forløb 2.) med lektion 9-10 er et eksempel på brug af blended learning, hvor 

de studerende ud fra egen forberedelse og uden oplæg eller gennemgang af stoffet, skal udarbejde en 

film, der forklarer proteinsyntesen, uploade filmen og vurdere hinandens film. Ved at sætte 

modullitteraturen i spil med fælles dialogbaseret gennemgang af power-points, aktiverende 

undervisningsformer med opgaver, øvelser, film og opsamling, hvor de studerende ansvaret for 

gennemgangen af stoffet og har ”ordet” favner de forskellige læringsstile (Biggs & Tang 2007).  

Læreprocessen: Læreprocessen omhandler, hvordan selve læringen skal foregå (Hiim og Hippe 1997, 

s.80). Jeg vil i dette afsnit reflektere over, hvordan jeg planlægger og tilrettelægger undervisningen ud fra 

de opstillede rammer og de forventede læringsforudsætninger og forventninger, de studerende møder op 

med til dette fag. Desuden, hvordan jeg gennem min undervisning faciliterer læreprocesser, der skal 

bidrage til, at de studerende når målene for lektionerne, modulet og uddannelsen. Ud fra min 

praksisteori forsøger jeg at tilrettelægge en undervisning som beskrevet for lektion 15-17 og 9-10 i 

forrige afsnit, der vil få de studerende til at beskæftige sig aktivt med stoffet, under forudsætning af, at de 

hermed lærer mere og dybere, end hvis de udsættes for passificerende formidling (Herskin 2009). At de 

studerende opnår et tilstrækkeligt forståelsesniveau kræver altså ud fra min erfaring, at de studerende 

arbejder aktivt med faget i og uden for timerne og opdrages til en studenterrolle, hvor de tager ansvar for 

egen læring (Bjørgen 1991). Da biokemi er placeret helt i starten af uddannelsen, hvor de studerende 

endnu ikke er så selvstændiggjorte, er det vigtigt, at de midler, jeg anvender, er med til at gøre de 
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studerende bevidste om deres egne læreprocesser og ikke at indtage den passive rolle (Biggs & Tang 

2007). Da jeg som underviser har dette undervisningsforløb løbende gennem modul 1 og sideløbende 

har de samme studerende til forløbet i Anatomi/fysiologi, mener jeg i tråd med min praksisteori, at det 

er vigtigt at undervise på grundlag af en given opdragelsesopgave, hvor målet er at skabe den selvstændige 

studerende ved at gøre meget ud af den faglige motivation (ibid.) og tvinge dem til at være aktive fra dag 1, 

samtidig med, at de gerne skulle kunne se den faglige relevans og nytteværdi fra denne dag. Så det 

handler for mig om at få de studerende til at beskæftige sig aktivt med stoffet frem for at udsætte dem 

for passificerende formidling (Herskin 2009, s. 142; Hiim og Hippe 1997, s. 227) i tråd med min 

praksisteori. Min undervisning baseres på samspillet mellem mig som underviser og de studerende med 

fokus på dialog og refleksion. Men samtidig skal læringsrummet også være trygt og tilgodese de 

forskellige studerende med forskellige læringsstile, så derfor praktiserer jeg en demokratisk 

undervisningskultur (Meyer 2006), hvor jeg inviterer til studenterdeltagelse i dialogbaserede oplæg, 

opgaveløsning i studiegrupper samt delvis studenterstyret opsamling som grundlag for et vellykket 

arbejdsfællesskab (ibid.), hvilke også ifølge Meyer er kendetegn på god undervisning – og i perfekt tråd med 

min praksisteori. Jeg forsøger at udtrykke en anerkendende og respektfuld tilgang til de studerende ved 

at starte lektionerne op med spørgsmål til pensum og sammenhængen med sygeplejen, så jeg både når de 

naturvidenskabeligt fagligt stærke og de mere praktisk sygeplejeanvendelsesorienterede studerende. Dette 

også for at få åbnet op for eventuelle modstande mod den forestående læring (Illeris 2015). De 

studerende har ikke deltagelsespligt til mine lektioner, men da de er helt nystartet på uddannelsen, har jeg 

næsten 100% fremmøde alligevel, da faget har ry for at være svært tilgængeligt stof, og derfor møder de 

op i håbet om at ”se lyset”. Jeg oplever på trods af det store fremmøde en vis læringsmodstand hos en 

betragtelig del af de studerende. Da de studerendes motivation for læring er en essentiel drivkraft og 

forudsætning for læring (Illeris 2015, s. 113), bruger jeg starten af lektionerne til at imødekomme en 

eventuel læringsmodstand og forsøger at motivere dem og ”tvinge” til refleksion, samt tage ansvar for 

egen læring, så den forestående læreproces kan facilitere en dybere forståelse. At tage ansvar for egen 

læring kræver ifølge Bjørgen bl.a. at opnå en viden om læreprocessen og egne læreprocesser, viden om 

læring via samarbejde med andre og evnen til at kontrollere egen arbejdstid og –indsats samt motivation 

for at lære og udholdenhed til at gennemføre det (Bjørgen 1991). I min planlægning af undervisning 

anvender jeg studieaktivitetsmodellen med fokus på læringsteknologier og inddragelse af alle fire 

kategorier i modellen i min undervisning. Min undervisning er hermed i tråd med min praksisteori med 

ansvar for egen læring og aktive deltagelse af den studerende og også i tråd med UCL’s strategi om 

aktiverende undervisningsformer og brug af medier samt underviserinitierede studenteraktiviteter (UCL 

2015). Et eksempel på dette er, at de studerende har mulighed for at anvende selvevalueringstests i deres 

K3 tid forud for lektionerne. Testene er udarbejdet i testværktøjet i fronter af min underviserkollega og jeg 
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ud fra modullitteraturen og målene med lektionsforløbene. Disse tests kan tages igen og igen og er tænkt 

som hjælp både til fokuseret læsning og selvevaluering efter gennemgang og arbejde med stoffet. En 

risiko er, at de studerende godt nok læser pensum, men uden, at det giver anledning til refleksion, så 

derfor opfordres de til at anvende disse selvevalueringstests samt de refleksionsspørgsmål, som er formuleret 

til dem i studieplanen, og som de skal bruge i forberedelsen af pensum. Jeg har god erfaring med at stille 

sådanne redskaber til læringsprocessen til rådighed udenfor mit klasserum (Bjørgen 1991). For hvert 

emne i biokemi faget har jeg planlagt en operationel aktivitet. I de to eksemplariske undervisningsforløb 

er det henholdsvis 1.) case-arbejde med syre-base ubalancer, som de forekommer hos patienter, og 2.) 

produktionen af en kort film om proteinsyntesen i den menneskelige celle. Aktiviteterne stiller en række 

krav til både tid, teknik, samarbejde og faglighed som et led i opdragelsen til at være en undersøgende, 

selvstændig fuldtidsstuderende, men kræver også en massiv holdindsats i studiegrupperne. I de mest 

velfungerende studiegrupper har de forskellige studerende hver deres spidskompetencer indenfor 

forskellige discipliner som teknik/IT, faglig styrke og kreativitet. Processen med at tage ansvar for egen 

læring kræver viden om, hvordan resultatet af læringsarbejdet præsenteres og evnen til at udnytte sin 

egen kreativitet, hvilket netop faciliteres gennem de operationelle aktiviteter (Bjørgen 1991). 

Instruktioner i forbindelsen med udarbejdelse af film i undervisningen lægges ud som Google docs 

dokument (bilag 9) til de studerende, der herved trænes i at anvende google docs. Efterfølgende skal de 

studerende producere en film, der viser deres forståelse for den biokemiske proces, proteinsyntesen og 

anvende platforme som fx Screeencast–O–matic og efterfølgende uploade link til filmen på en elektronisk 

opslagstavle – en Padlet, som jeg forinden har oprettet i fronter til formålet. Ved denne operationelle 

studenteraktivitet ”tvinges” de studerende til at anvende og udtale vanskelige termer og forklare de nye 

begreber indenfor biokemien med egne ord eller metaforer og endog bruge billedsekvenser til at forklare 

sammenhængene og herved opnå en dybere læring. Filmene skal efterfølgende ses af alle studerende 

hjemmefra, og de bedste nomineres ud fra opfyldelse af de opstillede mål (bilag 9). Som noget nyt 

afholdte min underviserkollega og jeg en filmfestival som et socialt arrangement med sodavand og 

popcorn, hvor de nominerede film blev vist for alle og de bedste kåret ved afstemning via student respons 

systemet ”Shakespeak”. Den anden type operationelle aktivitet i studiegrupper i forbindelse med 

lektionerne beskrevet under 1.) med bearbejdning af cases omhandlende syre-base ubalancer i kroppen 

er planlagt og udformet ud fra refleksionen over, at dybdelæringen opstår, når den studerende har læst 

pensum, fået det gennemgået, arbejdet med det og selv skal formidle det til andre. Dette understøttes af 

koblingen mellem hjernefunktioner og læring, der viser, at først når impulser knyttes til reaktioner i form 

af udadvendte eller indadvendte handlinger, er der mulighed for, at de lagres i langtidshukommelsen og 

derved gør impulserne til læring (Illeris 2015, s.30-35, 295). De studerende skal altså forberede sig ved at 

gennemlæse pensum. I lektionerne har de så mulighed for at reflektere aktivt over stoffet undervejs i 
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power-point oplægget, men derudover skal de via de operationelle aktiviteter anvende det teoretiske stof 

analytisk. Læringsprocesserne fremmes ved, at der nu skal handles på baggrund af stoffet. Hermed er det 

elevernes aktivitet, der er i fokus og ikke mig som underviser. Denne læreproces har Dewey sat fokus på 

i sin didaktik, nemlig at undervisningen planlægges ud fra, at læreprocessen må være præget af initiativ, aktivitet, 

problemløsning, eksperimentering, virkelighednærhed, mening og ansvar (Himm og Hippe 1997, s.227). I tråd med 

min praksisteori mener Dewey at ”læring, som fortrinsvis er passiv og modtagende” er dårlig læring og 

indebærer en fare for mistilpasning (ibid.). Arbejdet med opgaverne prioriteres derfor i en hel lektion for 

netop bedre at facilitere dybdelæring og foregår i studiegrupper for at øge refleksionen, diskussionen og 

argumentationen i trygge rammer. Læreprocesser, der bygger på denne form for synergi mellem de 

forskellige aktiviteter, som jeg som underviser og de studerende udfører, fokuserer ikke alene på 

lektionerne, men på den samlede studieindsats over en længere tidsperiode (Herskin 2009, s.143). Et 

langt undervisningsforløb som biokemifaget er en oplagt mulighed for den beskrevne didaktiske 

planlægning af undervisningen baseret på netop sådan en synergimodel, som jeg her reflekterer over. 

Efter at have ”afprøvet” forløbet adskillige gange siden efteråret 2014 og med flere hold sideløbende, har 

jeg efterhånden oparbejdet erfaringer med hensyn til, hvad der giver et højt engagement hos de 

studerende, og hvad der efterfølgende stimulerer gode, faglige diskussioner på holdene (Herskin 2009, s. 

145). Det er ud fra min erfaring og refleksioner, at især case-arbejdet i studiegrupper med efterfølgende 

opsamling og feedback er med til at højne motivationen hos de studerende og til refleksion individuelt 

og i grupper. Afviklingen af undervisningen ud fra denne synergimodel er dog grundet stoftrængsel 

blevet udfordret flere gange. Jeg har inden lektionerne reflekteret over de mulige læringsbarrierer hos de 

studerende på undervisningsområdet og forsøger at italesætte disse under den indledende snak i starten 

af 1. lektion. Det er også her, at jeg indledningsvis forsøger at skabe det trygge rum jf. min praksisteori 

og pointerer, at der ingen dumme spørgsmål er i mine lektioner, og at aktiv deltagelse er vigtig for en 

konstruktiv læringssituation samt, at læring tager tid og sker gennem en vis grad af frustration, så det er 

vigtigt, at de studerende ikke lader sig slå ud, hvis ikke de ved lektionsstart har ”fanget” det læste 

pensum. Det sidste er en vigtig pointe, da biokemifaget netop traditionelt hos sygeplejerskestuderende 

opleves som værende et svært og tidskrævende fag at læse og tilegne sig. Det er min pointe med 

ovenstående handlinger at skabe det trygge klasserum, så de studerende frit kan spørge ind til det, de 

ikke forstår, eller tør bede om at få noget gentaget. Knud Illeris siger netop, at det kræver høj grad af 

tryghed og motivation at overvinde forsvar mod læring, samtidig med at overvindelse af forsvar ofte er 

en helt central faktor for en læring (Illeris 2015). Jeg bruger ofte en del tid på denne indledende 

tryghedsskabende forventningsafstemning, inden jeg går i gang med ppt-præsentationen i forhold til 

området i 1.) og oplægget med syre-base reguleringen og hvilke organer, der medvirker. Det 

dialogbaserede oplæg ender ofte med at strække sig over hele første lektion, da jeg til dels har mange 
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slides, som jeg bruger lang tid på med uddybende forklaringer og dels inddrager de studerende i dialog. 

Ofte stiller de studerende nysgerrige spørgsmål udover pensum, som jeg på trods af tidsnød har god 

erfaring med at tage op og bruge tid på for at fastholde motivationen hos de mere naturvidenskabeligt 

orienterede studerende. Dette er dog altid en afvejning i selve situationen, da jeg herved også risikerer at 

tabe en anden type studerende, der mere fokuserer på ”eksamensrelevant” stof og har fokus på en ”her-

og nu ” relevans som drivkraft for deres læringsprocesser (Biggs & Tang 2007). En tendens, der også 

generelt ses på landets universiteter (Information, 2012). Dette kortsigtede fokus giver en risiko for 

mekanisk overfladelæring frem for akkomodativ dybdelæring (Biggs and Tang 2007, s. 81-94, Illeris 

2015). Selvom ikke alle spørgsmål er inden for dagens pensum, er jeg alligevel hver gang anerkendende 

og vælger hellere at tage de uddybende eksempler med fremfor at ”jappe” pensum igennem. Jeg har 

derfor i starten af lektionen bestemt mig for, at det er ok ikke at nå alle slides, hvilket jeg også italesætter 

overfor de studerende. De slides, vi ikke når, har jeg mulighed for at vende tilbage til under opsamlingen 

i lektion 17 eller opfordre de studerende til at medtage i studiegrupperne under case-arbejdet. Denne 

stoftrængsel bunder ikke så meget i antallet af sider, der skal forberedes til lektionerne, men i højere grad 

i det svært tilgængelige indhold. Hvis mine oplæg i biokemi får præg af en forelæsning, hvilket godt kan 

være tilfældet med så meget tungt stof og mange studerende på mine hold ad gangen, forsøger jeg at 

bryde med ritualismen og inddrage de studerende, så de ikke føler sig som tilskuere og bliver passive. 

Herudover at gøre stoffet interessant ved at få de studerende til at forholde sig til stoffet og gøre dem 

nysgerrige på lektionens indhold allerede i indledningen med refleksionsspørgsmål med kobling af f.eks. 

syre-base regulering til sygeplejen eller quizzer og efterfølgende undervejs afbryde min egen talestrøm 

med summemøder og evt. flere quizzer (ibid. s. 117). Jeg bruger tavlen en del til at illustrere 

komplicerede sammenhænge eller opskrive pointer. Visualiseringsformer som grafer, modeller, figurer 

og tekstopstillinger er der stor tradition for indenfor naturvidenskaben for at forstå de vanskelige og 

komplicerede sammenhænge (ibid.). Flere af mine studerende giver udtryk for, at de bedre kan nå at tage 

noter og følge med samtidig, når jeg tager tavlen i brug til at illustrere eller opskrive pointer. Jeg har 

senest to dage før lektionerne gjort min ppt-præsentation tilgængelig på fronter for de studerende, så de 

kan anvende den i deres forberedelse, følge med undervejs og skrive noter under oplægget i lektionen og 

bevare overblikket i forhold til, hvor vi er og hvor vi skal hen. Jeg har planlagt manuskript til de fleste af 

mine lektioner i biokemi, men taler i lektionen frit og bruger ikke min powerpoint eller andet visuelt 

materiale som manuskript, men som et kommunikationsværktøj og til understregning af vigtige pointer 

(ibid. s. 123). Jeg har erfaring med, at det betyder meget i forhold til de studerendes opmærksomhed, 

motivation og indlæring. I opsamlingen i lektion 17 har den ene studiegruppe ansvaret for at styre 

opsamlingen, men de må gerne bede de andre studiegrupper om at fremlægge deres overvejelser og 

”løsninger”, så alle studiegrupper skal forberede alle cases og kan ”risikere” at komme på banen. Denne 
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form for videndeling er herved primært studenterstyret, og jeg holder mig således i baggrunden. Rent 

fysisk er den styrende studiegruppe placeret oppe ved tavlen, og jeg ude i siden, så de studerende 

diskuterer naturligt over for hinanden og argumenterer for opgaveløsningen. Dette lykkes med stor 

succes og min refleksion er, at det er lykkedes mig at få aktiveret de studerende og skabt et trygt rum, 

hvor de studerende tager ansvar for egen læring og anvender deres ny-opnåede viden til at koble på 

”virkeligheden”. Det er lykkes at motivere de studerende og ramme deres forskellige 

læringsforudsætninger med denne synergimodel over forløbet på tre lektioner. I den sidste lektion 17 

tager de studerende ansvaret for opsamlingen meget alvorligt, og de operationelle mål kommenteres 

undervejs, og jeg oplever, at mange får flere aha-oplevelser undervejs. Case-arbejdet under 1.) og 

arbejdet med produktion af film i lektionerne beskrevet under 2.), dvs. opgaveløsningen i studiegrupper, 

faciliterer i langt højere grad dybdelæring end gennemgangen af stoffet i form af ppt-præsentation, 

selvom den er dialogbaseret. I tråd med min praksisteori har jeg god erfaring med aktiverende 

undervisning, blended learning og en fordring til at tage ansvar for egen læring, men også opgaveløsning 

med facilitering af dybdelæring i et trygt fællesskab og i kraft af samarbejde, som er så essentielt på en 

professionsrettet uddannelse som sygeplejerskeuddannelsen. Synergimodellen med operationelle opgaver 

undervejs i et længere undervisningsforløb er et godt kompromis af dialogbaseret oplæg, opgaver og 

studenterstyret fremlæggelse for de store hold med 30-39 studerende med forskellige læringsstile og 

grader af selvstændighed. I tråd med min praksisteori kan jeg mærke, at jeg som underviser er mere 

engageret, begejstret og motiveret i takt med stigende studenterinddragelse og aktivering.  

Vurdering: Vurderingen siger noget om, hvordan undervisningen og læringen fungerer samt resultatet 

af undervisningen. Ifølge Hiim og Hippe er evalueringen den sidste i den didaktiske relationsmodel og 

en vigtig del af tilrettelæggelsen af undervisningen (Hiim og Hippe 1997, s. 82). Endvidere, at vurdering 

bør foretages i et kritisk analytisk perspektiv (ibid. s. 81-82), og omhandle både underviser og studerende 

bl.a. i forhold til undervisning og læring inklusiv de overordnede mål. Modul 1 og herunder også biokemi 

vurderes overordnet i henhold til den formelle evaluering fastsat i ”Evalueringspraksis for 

Sygeplejerskeuddannelsen Odense for perioden 2015-2018” (UCL Sygeplejerskeuddannelsen Odense 

2015). Jeg er som underviser meget interesseret i, bevidst om og påkrævet iht. UCLs fælles 

kvalitetspolitik (UCL 2016b) at evaluere undervisningen i alle de fag og forløb, jeg afvikler (UCL 2016c; 

UCL, Fyn, 2008) og efterfølgende være i dialog med de studerende omkring handleplaner mm. Da de 

specifikke lektioner, som jeg har fokus på i dette nedslag er en del af et samlet undervisningsforløb i 

Biokemi på 27 lektioner, vælger jeg at evaluere hele forløbet samlet i de sidste lektioner ved at anvende 

student respons systemet ”Shakespeak” med både en kvantitativ og kvalitativ tilgang (bilag 8). I denne 

evaluering sidst i forløbet spørges ind til Kursets indhold, undervisningsformerne, Forløbets opbygning og rammerne, 

tydeligheden i krav og aktiviteter, de studerendes deltagelse i studiegrupper og de studerendes læring (Ulriksen 2014, s. 
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416-417). Herudover har jeg mundtligt evalueret løbende for at kunne bidrage til småjusteringer af det 

videre forløb og derigennem fortælle de studerende, at der bliver tænkt over deres bidrag. Mit indtryk er 

dog, at de studerende også er meget motiverede for at evaluere sidst i forløbet, da generelle ændringer vil 

kunne medtages fremadrettet på senere moduler, hvor jeg underviser de samme studerende i andre fag 

og forløb, men også fordi, det kommer næste hold studerende til gode, og netop denne feedback til de 

studerende er en vigtig del af evalueringen (Ulriksen 2014; Pedersen 2013). Da jeg er forholdsvis nyansat 

underviser på UCL ved SYO, finder jeg det yderst vigtigt at gennemføre evalueringer i dette 

naturvidenskabelige fag på grund af dets sværhedsgrad for at få en fornemmelse af, om jeg ”rammer 

rigtigt” med undervisningsplanlægningen, opnåelse af læring og kobling af faget til sygeplejen hos mine 

studerende, og om mine antagelse om deres forskellige læringsforudsætninger og læringsstile holder stik. 

Jeg vælger at bruge tid i den sidste lektion for at få så mange som muligt til at evaluere. Evalueringen 

foregår elektronisk, individuelt og anonymt via computer eller sms til en hjemmeside i programmet 

Shakespeak og en survey, som jeg har oprettet til formålet. Resultaterne vises i min ppt-præsentation i real 

time og besvarelserne er anonyme. Evalueringen er en kombination af multiple choice spørgsmål med 

svarmuligheder formuleret af mig og spørgsmål med mulighed for fritekst-svar (bilag 8). Jeg spørger ind 

til flg. fem områder Har selvevalueringstestene på fronter været med til at fremme din læring? Har det fremmet din 

læring at skulle være ordstyrer ift. opsamling på en del af pensum? Hvordan har samarbejdet i din studiegruppe været? 

Har det fremmet din læring med oplæg med gennemgang af pensum fra underviser efterfulgt af arbejde med stoffet i 

studiegrupper? Har du opnået læringsmålene omhandlende proteinsyntesen og gastransport i samarbejdet om og 

produktionen af film? Synes du, at biokemifagets rolle i sygeplejen bliver tydeliggjort med de udvalgte emner og 

tilrettelæggelsen af undervisningen/forløbet? Skitseret nedenfor et eksempel for mit skema C, hvor fremmødet 

denne dag var 24 ud af 30 studerende: 

 

Resten af evalueringen for både skema B og C kan ses i bilag 8. På skema B var fremmødet til de sidste 

lektioner desværre kun 18 ud af 39 (bilag 8b), hvilket nok til dels kan tilskrives lektionernes placering i 

forhold til anden undervisning og en af forårets helligdage. Men svarene viser de samme tendenser, så 

jeg har derfor valgt at medtage og reflektere over evalueringen på skema C (se bilag 8a). Det første 

spørgsmål i evalueringen Har selvevalueringstestene på fronter været med til at fremme din læring? handler om de 

studerendes forberedelse (K3-tid) i forhold til selvevalueringstestene på fronter. Brugen af 

selvevalueringstest er svingende, med få af de studerende, der faktisk får dem brugt i læringsprocessen i 
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deres K3, idet lidt over 60% af de adspurgte svarer, at de ikke har fået taget dem. Men af dem, der har 

taget dem, har alle i mere eller mindre grad fået læring ud af det. I lektioner, hvor der har været lidt tid 

tilovers, har jeg opfordret til at bruge tiden på disse selvevalueringstest, og dette vil jeg på baggrund af 

evalueringen forsøge at benytte i langt højere grad fremover eller evt. skrive dem ind i studieplanen som 

en del af forberedelsen på lige linje med læsning af pensum for at få testene endnu mere i spil. Med 

hensyn til næste spørgsmål. om læreprocessen med at være aktiv og tage ansvar for opsamlingen af 

arbejdet i studiegruppen som en form for K4 lektion, svarer 75% af de adspurgte, at det har faciliteret 

deres læreproces i en eller anden grad; 20,8% svarer ”ingen forskel” og 4,8% at det har gjort modstanden 

mod læring større. Dette bekræfter mine refleksioner over den store spredning af de studerendes 

læringsforudsætninger og især læringsstile, hvilket yderligere bliver tydeliggjort med spørgsmålet om 

undervisningsformen, hvor knap 17% ikke synes, det var optimalt med fordelingen af oplæg og 

efterfølgende arbejde med stoffet med opsamling, og enten ville have mere oplæg eller mere 

gruppearbejde. Mine egne didaktiske overvejelser og refleksioner over nødvendigheden af oplæg på trods 

af min praksisteori, der ellers er forankret i aktivering af den studerende og ansvar for egen læring, 

grundet den svært tilgængelige litteratur, bekræftes hermed af størstedelen af de studerendes evaluering, 

hvor mange også i fritekst-svarene understreger nødvendigheden af disse uddybende oplæg for deres 

læreprocesser. Eksempler på ”fritekst-svar” udtrykkende vigtigheden af oplæg, når stoffet er så svært, er 

fx ”Super forløb faget kræver mere tid til forståelse af tekster. Oplægget fra underviser er derfor meget vigtig og god for at 

føle man får alt med/forstår.” og en anden skriver: ”Stoffet har været tungt men underviser har formået at få det 

formidlet på en god og forståelig måde. Case arbejde var godt til at koble faget til sygeplejen”. Og en tredje skriver: 

”Forløbet har været lidt sværere end jeg havde regnet med, men når man gennemgik det i timerne gav det mere mening. 

Casene var gode i forhold til hvad man skal bruge”. Selvom de fleste studerende er glade for oplægget vil 

enkelte muligvis stadigvæk føle, at ppt- præsentationen kan være en gentagelse af modullitteraturen og 

”spild af tid”, og jeg kunne frygte, at mulighederne mindskes for læringsprocesserne samt, at de 

studerendes motivation og koncentration mistes, selv om jeg forsøger at gøre oplægget så nærværende 

og motiverende som muligt. Desuden kunne jeg også frygte, at mange vælger ikke at læse pensum før 

lektionerne, da ”stoffet jo alligevel bliver gennemgået”. Men med hensyn til synergimodellen med oplæg, 

arbejde i grupper med operationelle opgaver og efterfølgende opsamling med studenteransvar, er de 

studerende generelt tilfredse med fordelingen og en studerende skriver: ”Jeg synes, at det har fungeret rigtig 

godt med de efterfølgende spørgsmål/cases til emnerne efter gennemgang på klassen. Det giver en god forståelse i praksis.” 

En stor del af de studerende udtrykker hermed stor tilfredshed med undervisningsmåden. Alle disse 

ovenstående udsagn illustrerer også en vis succes med planlægningen og afviklingen af min undervisning 

med henblik på at koble biokemifaget til sygeplejefaget, som sidste spørgsmål også går ud på. Her kan 

alle på nær en enkelt studerende i mere eller mindre grad se, hvilken rolle biokemi spiller i sygeplejen, og 
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hvorfor man som sygeplejestuderende skal beskæftige sig med faget. Arbejde med de operationelle 

opgaver i form af cases øger igen koblingen mellem teori og praksis. Med hensyn til længde og omfang 

af oplæggene er dette et tilbagevendende ophav til konstant drøftelse mellem min kollega og jeg, der 

gerne vil skære ned på tiden brugt på oplæg og introducere mere case-arbejde og blended learning. Netop 

arbejdet med blended learning handler næstsidste evalueringsspørgsmål om, nemlig arbejdet med 

produktionen af film om to biokemiske emner. Brug af blended learning er velegnet til denne form for 

undervisning og giver god afveksling til klasserumsundervisningen og kan herved ”frigive” tid til at 

arbejde praktisk med stoffet udover den tid, underviser og studerende har sammen og muligheden for 

akkomodativ læring øges (Illeris 2015, s. 62). I biokemiforløbet er der sat K2-tid af til filmforløbet, da 

arbejdet skal foregå i studiegrupper. Blended learning er særdeles tidssvarende i forhold til digitalisering 

og det er med som et mål i UCL’s strategi 2020, at vi skal uddanne dimittender, der er stærke til at 

anvende teknologi. Netop det tekniske i arbejdet med produktionen af filmene evalueres af de 

studerende som værende en stor barriere for læringsprocessen i denne sammenhæng. Over halvdelen 

(54,2%) svarer, at ”Nej, der var for meget fokus på det tekniske” til spørgsmålet, om de har nået læringsmålene 

omhandlende proteinsyntesen og gastransport i samarbejdet om produktionen af film. Dette var også 

mit indtryk efter midtvejsevalueringen i forløbet, men man kan undre sig med så mange digitalt indfødte 

studerende, at det ”faglige” digitale plan alligevel bliver for kompliceret og skaber så meget modstand 

mod læring hos en så stor del af de studerende. Jeg var forberedt på denne hindring, da navigationen i 

fronter i den interaktive bog i anatomi/fysiologi samt tjekke deres studentermail eller åbne google docs-

dokumenter volder en del vanskeligheder for manges vedkommende blandt de studerende hele vejen op 

gennem uddannelsen. Løsning af denne problemstilling må i højere grad indgå som en del af 

”opdragelsesopgaven” af de nystartede studerende på modul 1, så de i fremtiden kan leve op til UCL’s 

strategi 2020 og få fuldt læringsudbytte af blended learning. Jeg har taget de studerendes feedback og 

mine egne refleksioner på baggrund af evalueringen med til modulteam 1 møde og drøftet evalueringen i 

teamet (UCL 2016c) samt med den underviser, der underviser i samme forløb på det tredje skema for at 

undersøge, om der er generelle tendenser over hele holdet, som vi har oplevet som værende 

problematiske, og som vi kunne overveje at ændre på. En af frustrationerne går på, at stoffet er tungt og 

bliver forklaret ”dårligt” i biokemibogen, men bedre i anatomi/fysiologibogen (fritekst-svar: 

”Overraskende at Anatomi og fysiologi - hånden på hjertet, tager fat om nogle af de samme emner som Biokemibogen - 

bare meget lettere læseligt og forståeligt..”). Denne problemstilling har vi løst i den nye sygeplejerskeuddannelse 

med virkning fra 1. september 2016, hvor biokemi faget slås sammen med Anatomi/fysiologi faget på 

SYO i UCL og med A/F-bogen som hovedgrundlag for pensum. Herudover bliver modulinddelingen 

ændret til semesteropdeling med færre prøver og hermed også et længere tidsperspektiv til forløbene i 

tråd med det udgangspunkt at ”læring tager tid”. Litteraturen er på baggrund af evalueringen samt min 
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kollegas og mine refleksioner over biokemi forløbet blevet opdateret, skåret ned og tilpasset et passende 

niveau og nye læringsmål i den nye uddannelse, hvor vi også står for planlægningen, udviklingen og 

afviklingen af det ”nye” naturvidenskabelige fag indeholdende alle tre delelementer anatomi, fysiologi og 

biokemi, hvilket gør nærværende lektoranmodning yderst relevant i både tid og sted.  

3 Anmodningens tredje del 

3.1 Faglige kompetencer ift. forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Jeg vil i det følgende demonstrere, at jeg er i stand til at tilrettelægge, planlægge og udføre forskning og 

udvikling med den metodiske tilgang, det kræver at udføre et kvantitativt post.doc projekt beskrevet 

nedenfor. I denne del præsenteres først en kort beskrivelse af mit post.doc projekt omhandlende 

effekten af testosteron på genudtrykket i skeletmuskulatur hos ældre mænd og herunder min forskning 

fra dette projekt. Jeg var i mine 3,5 år som post.doc medlem af en forskningsgruppe med 

hovedforskningsfokus på fedme, type 2 diabetes (T2D), insulinresistens og skeletmuskelvæv. Jeg var 

med i etableringen af denne forskningsgruppe og har været primus motor i udviklingen, etableringen og 

implementeringen af nyt molekylært biologisk laboratorium med indkøring af nye protein- og RNA 

analyser, opsætning og etablering af muskelcellelinje samt udviklingen af gruppens hjemmeside ved SDU 

(se bilag 4 for udtalelse). Forskningsgruppen for Molekylær Diabetes og Metabolisme ved adj. professor, 

overlæge Kurt Højlund ved Klinisk Institut, Endokrinologisk Elite Forskningscenter, SDU er tilknyttet 

Danish Diabetes Academy (DDA), der blev etableret 1. september, 2012 og finansieret af en 5-års 

bevilling fra Novo Nordisk Foundation og co-finansieret af JDRF (the Juvenile Diabetes Research 

Foundation), SDU, KU, AU og Århus-, København- og Odense Universitets Hospitalerne. Akademiet 

er den første af sin slags i Danmark og beskæftiger i løbet af de fem år omkring 300 forskere. Dette 

netværk har under min 3,5 årige post.doc givet mig de bedste forudsætninger for at bedrive forskning på 

allerhøjeste niveau og givet mig mulighed for at præsentere, diskutere og få feedback på min forskning af 

de førende forskere indenfor dette felt. Som medlem af en dynamisk forskningsgruppe var jeg 

sideløbende med mit eget projekt også involveret i mine kollegers projekter i forskningsgruppen. Mit 

arbejde fra det første studie er publiceret i en videnskabelig artikel ”Effect of testosterone on markers of 

mitochondrial oxidative phosphorylation and lipid metabolism in muscle of aging men with subnormal bioavailable 

testosterone” i European Journal of Endocrinology (Petersson et al. 2014), som jeg henviser til for uddybning. 

Resten er under udarbejdelse, da mine resultater skal kædes sammen med andre resultater fra gruppen. 

Jeg er medforfatter på flere videnskabelige publikationer (3 i skrivende stund) udgående fra gruppen, 

seneste i januar 2017 i Clinical Science og én 2015 i Diabetologia (bilag 5).  

Projekt med testosteronbehandling: Projektet var en del af et større set-up og forud for mit post.doc 

projekt går et ph.d.-projekt af Louise Frederiksen (Frederiksen et al. 2012), der undersøgte indikationen 

for testosteronbehandling af ældre mænd. Det var et randomiseret, dobbelt-blinded, placebokontrolleret 
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studie af testosteron-gel på 38 mænd i alderen 60-78 år. Studiet konkluderede, at testosteron behandling 

øger muskelmasse og fedtoxidation i ældre mænd med biotilgængeligt testosteron niveau <7.3 mmol/l. 

Men hun fandt ingen effekt på insulinsensitiviteten. Min forskningsleder og jeg fik idéen til mit projekt 

ud fra ovenstående resultater, der gjorde os nysgerrige på reguleringen af udtrykket af gener på RNA og 

proteinniveau i muskelvævet ud fra muskelbiopsierne. Da jeg har molekylærbiologisk baggrund, bidrager 

jeg med en række laboratorietekniske og molekylærbiologiske analysemetoder, som ikke er de medicinsk 

uddannede forskeres stærke sider. Så muligheden for at koble det kliniske billede med de 

molekylærbiologiske data tiltalte mig meget og gav muligheden for at indgå i et stort klinisk set-up med 

adgang til humant materiale i form af muskelvæv, som har min store interesse. På baggrund af studier i 

dyr og cellekulturer fremsatte jeg derfor hypotesen: at de gavnlige effekter af testosteronbehandling på 

kropssammensætningen, energimetabolisme og muligvis insulinsensitivitet hos mænd med lavt biotilgængeligt testosteron 

kunne være medieret af aktiveringen af adskillige molekylære signaleringsveje i muskel. Desuden var det planen på 

sigt at undersøge de samme mekanismer i et analogt klinisk set-up blot med forsøgspersoner med T2D 

for at undersøge, om mekanismerne er bevaret hos denne gruppe. Så ved at kombinere den metaboliske 

karakterisering med målrettet transkriptional profilering og studier af ændringer i fremkomsten og 

aktiviteten af signaleringsenzymer og sekretion af myokiner at opnå en detaljeret forståelse for de 

molekylære effekter af testosteron og klarlægge indikationen for testosteron som behandling. Desuden 

vil målet på sigt med projektet have et klinisk anvendelighedsperspektiv, idet identificeringen af de 

molekylære responser på testosteronbehandling af overvægtige mænd med eller uden T2D i fremtiden 

vil gøre det muligt at udvælge nye og sikre behandlinger for tab af muskelmasse, øget fedtmasse og 

insulinresistens, som er et eksplosivt stigende problem i den vestlige verden. Samarbejdet indenfor min 

egen forskningsgruppe, men også tværfagligt i det store set-up, har givet mig et indblik i mange aspekter 

af både klinisk og molekylær forskning. Det kræver et stort forskningsteam at udføre et så stort et klinisk 

forsøg inklusiv indhentning af godkendelse fra etisk råd og datatilsynet. Endvidere stort praktisk arbejde 

med indkaldelse af forsøgspersoner og afvikling af forsøget med indsamling af data og prøveudtagning. 

Til dette formål var det primært den tilknyttede forskningssygeplejerske og en læge, der stod for den 

praktiske afvikling og for biopsitagningen. Jeg tog mig af laboratorieanalyserne med muskelbiopsierne 

efterfølgende og de statistiske analyser samt udarbejdelse af originalartikel og præsentation af resultaterne 

på internationale diabetes kongresser bl.a. EASD Annual Meeting (European Association for the Study 

of diabetes) i Berlin 2012 og i 2013 til 73rd Scientific Sessions American Diabetes Association I Chicago, 

Illinois. Denne innovative tilgang til nye udfordringer som beskrevet ovenfor fx i forbindelse med 

udviklingen, etableringen og implementeringen af nyt molekylært biologisk laboratorium har jeg bragt 

med mig i planlægningen og tilrettelæggelsen af min undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter 

i UCL regi.  
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Min forskning i post.doc.-projektet omhandlende testosteronbehandling af ældre mænd med 
lavt biotilgængeligt testosteronniveau. 

I det følgende præsenteres et kort sammendrag af min forskning under min post.doc.-ansættelse. Første 

del af forskningen er publiceret i originalartiklen ”Effect of testosterone on markers of mitochondrial oxidative 

phosphorylation and lipid metabolism in muscle of aging men with subnormal bioavailable testosterone” i European Journal 

of Endocrinology (Petersson et al. 2014,) samt i tre andre originalartikler, hvor jeg er medforfatter (bilag 5) 

og endnu en originalartikel er i skrivende stund under udarbejdelse. 

Baggrund: Fedme og T2D er ofte initieret af metabolisk syndrom og karakteriseret af insulinresistens i 

perifere væv med insulin-medieret glukoseoptag som skeletmuskel og fedtvæv. Da skeletmuskel er rig på 

mitokondrier, ses her ca. 80% af det insulinstimulerede glukoseoptag. På trods af omfattende forskning 

er de underlæggende molekylære mekanismer bag insulinresistensen ikke fuldt klarlagt. Insulinresistens i 

skeletmuskel er karakteriseret ved nedsat insulinvirkning på glukosetransport og glykogen syntese, samt 

akkumulering af fedt. Nylige studier har indikeret en kobling mellem insulinresistens og abnormaliteter i 

mitokondriel oxidativ metabolisme og reduceret funktion af muskelmitokondrier i fedme og T2D. Der 

er også evidens for at helkrops-proteinnedbrydningen er øget ved fedme og T2D, samt 

insulinresistensen muligvis accelererer muskelprotein nedbrydningen ved at aktivere en bestemt 

molekylær mekanisme. Lavt testosteronniveau, som forekommer hos 30-50% af ældre, overvægtige 

mænd med og uden T2D, er associeret med insulinresistens og uhensigtsmæssige ændringer i 

kropssammensætningen såsom nedsat muskelmasse og øget adipositas. Kliniske forsøg har vist, at 

testosteronbehandling af ældre, overvægtige mænd med og uden T2D øger muskelmassen og reducerer 

fedtmassen. Den gavnlige effekt af testosteron på muskelmasse ser ud til at involvere specifikke 

signalveje, gener involveret i proteolysen og proteinsyntese samt reguleringen af muskeldannelse. 

Desuden har testosteronbehandling vist at øge fremkomsten og aktiviteten af en række enzymer 

involveret i insulinsignalering til glukosetransport og glykogen syntese i dyrkede muskelceller. Dette 

kunne forklare sammenhængen mellem lavt testosteronniveau og insulinresistens hos ældre mænd. Men 

hvorvidt behandling med relevante terapeutiske doser af testosteron kan regulere disse molekylære 

signalveje i human skeletmuskulatur er endnu ikke klarlagt. Formålet med mit projekt var at undersøge 

de molekylære mekanismer hvorved testosteronbehandling forbedrer kropssammensætningen, 

insulinsensitiviteten og energimetabolismen i mænd med lavt testosteron med og uden T2D. Dette 

gjorde jeg ved at undersøge muskelbiopsier i forhold til gen-ekspression og proteinmængde med 

molekylærbiologiske metoder som beskrevet nedenfor.  

Metode: Studiet inkluderede fyrre ældre (50-70 år), overvægtige (livvidde > 94 cm), ikke-diabetiske 

mænd med et biotilgængelig testosteron niveau under 7.3 nmol/l. Studiet blev udført som et single 
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center, randomiseret, double-blinded, placebo-kontrolleret studie for at undersøge effekten af 

testosteron på kropssammensætning, insulinsensitivitet og energimetabolisme. De frivillige 

forsøgspersoner blev randomiserede til Testim (50-100 mg/dag) eller placebo i 6 måneder. 

Sikkerhedsparametre blev målt ved 0, 3, 12 og 24 uger. Dosis blev titreret efter 3 uger til maksimum 

dosis på 100 mg/dag. Herefter blev et nyt studie med fyrre ældre (50-70 år), overvægtige mænd med 

nylig diagnosticeret T2D, behandlet med metformin i mere end 3 måneder, HbA1c < 9.0 % og 

biokemisk hypogonadisme (som ovenfor). Mine data sammenholdes med de antropoimetriske og 

biokemiske data (alder, vægt, højde, BMI, livvidde, blodtryk og EKG). Overnat fastende HBA1c, 

screening blodprøver, plasma glukose, fri fedtsyrer (FFA), lipid profil, serum insulin og C-peptid. 

Desuden serum total testosteron og biotilgængeligt testosteron. Total fedtprocent og muskelmasse blev 

målt med DXA-scanning. Under forsøget, der praktisk blev udført på endokrinologisk afdeling M på 

OUH, blev der udført en euglykæmisk-hyperinsulinemisk clamp (insulin 40 mU/min/m2 i 4-timer) og 

udtaget muskelbiopsi fra m. vastus lateralis ved at anvende en modificeret Bergström nål med sug under 

lokalbedøvelse både før og efter interventionsperioden med testosteron. Ovenstående del af studiet blev 

planlagt og udført i samråd med min forskningsgruppeleder prof. overlæge Kurt Højlund, mens den 

videre processering af muskelbiopsierne i forhold til oprensning af RNA og efterfølgende 

molekylærbiologiske analyser er planlagt og udført af mig i henhold til min tidligere erfaring fra mit ph.d-

projekt omhandlende muskelbiopsier fra drenge med DMD. Jeg anvendte metoden real-time 

quantitative PCR ved først at ekstrahere total RNA og dernæst udføre Real-time qPCR på hver af mine 

målgener (se Petersson et al. 2014 for de enkelte gener). Udover gen-ekspressionen undersøgte jeg også 

forekomsten af proteiner og deres phosporyleringsstatus ved at anvende teknikken Western blotting. Jeg 

forestod alle statistiske analyser. De er udført i PASW Statistics 18 Package (SPSS, Inc.). Forskelle 

mellem grupperne og indenfor grupperne blev analyseret ved brug af Student’s t-tests parret og uparret 

data af kliniske og metaboliske parametre og med Mann–Whitney U-test for uparret og Wilcoxon’s 

signed-rank test for parret data af mRNA-niveauer, protein, og phosphorylerings-data. Univariate 

korrelations analyser blev udført ved brug af Spearman’s r korrelationscoefficient. Data præsenteres som 

mean +/- S.E.M. P-værdier under 0.05 betragtes som værende signifikant. For effekten af 

testosteronbehandling på ekspressionen af de 21 gener, blev en Bonferroni’s korrigeret P value 

<0.05/21=0.0024 anvendt for at justere for multiple testing. 

Resultater: På trods af en forøgelse i lipidoxidationen (p<0.05), havde testosteronbehandling ingen 

effekt på insulinsensitiviteten eller mRNA-niveauer af gener involverede i mitokondriel biogenese, 

OxPhos eller lipid metabolisme. Gennemgående var protein forekomsten af OxPhos subunits kodet af 

både nuclear og mitokondriel DNA og proteinforekomst og phosphorylering af AMP-aktiveret protein 

kinase og p38 MAPK upåvirket af behandling med testosteron.  
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Diskussion: Dette studie rapporterer, at transdermal testosteronbehandling i 6 måneder ikke ændrede 

ekspressionen af en række gener involveret i oxidativ phosphorylering, citronsyrecyklus, eller lipid 

metabolisme i skeletmuskulatur hos ældre mænd med subnormal biotilgængeligt testosteron. I studiet 

demonstrerer vi, at testosteron ikke har nogen effekt på proteinniveauer af repræsentative OxPhos 

subunits eller proteinforekomst og phosphorylering af to enzymer, kendt for at regulere mitokondriel 

biogenese gennem PGC1α. Alt imens ældre mænd med øget adipositas, lav–normal testosteron og lav 

insulinsensitivitet måske har nedsat mitochondriel oxidativ kapacitet i skeletmuskel, indikerer vores 

resultater stærkt, at behandling med fysiologiske doser af testosteron ikke forbedrer mitokondriel 

biogenese eller insulinsensitivitet i aldrende mænd med subnormal biotilgængeligt testosteron. Dette 

peger på, at der er andre faktorer, der ikke bliver korrigeret ved testosteronbehandling, der spiller en 

større rolle for den nedsatte insulinsensitivitet og reducerede oxidative kapacitet i disse mandlige 

individer. Jeg fandt ingen signifikant korrelation mellem insulinsensitivitet og ekspression af gener 

involveret i oxidativ phosphorylering eller lipid metabolisme. Dette tyder på, at hos mænd med det 

laveste testosteronniveau og højeste grad af fedme, var mitokondriel oxidativ phosphorylering og lipid 

metabolisme måske yderligere kompromitteret i skeletmuskel.  

Begrænsninger: Studiet undersøgte den kroniske effekt af testosteronbehandling og jeg kan derfor ikke 

udelukke forbigående akutte effekter af testosteron på ekspression, forekomst, eller phosphorylering af 

de undersøgte gener og proteiner. En anden potentiel begrænsning i studiet var manglen på måling af 

fysisk aktivitetsniveau hos forsøgspersonerne, da det har betydning for ændringen af kropssammen-

sætningen hos såvel behandlingsgruppen som placebo-gruppen. Antallet af forsøgspersoner burde være 

tiltrækkeligt til at detektere et respons på testosteronbehandling større end 20-30% med en styrke >80% 

for de fleste af de undersøgte gener og proteiner. Dette faktum kunne dog godt antyde en mulighed for 

at effekter lavere end denne undslipper identificering, selvom den biologiske relevans af sådanne 

ændringer nok er spekulativ. Studierne kræver opfølgning af mere mekanistiske studier i dyrkede 

muskelceller, enten allerede etablerede murine muskelcellelinjer eller isolerede dyrkede humane 

muskelceller. Sådanne studier blev efterfølgende igangsat af en ph.d.-studerende, med mig som 

medvejleder, og resultatet af disse studier er i skrivende stund ved at blive samlet med mine data fra 

studiet med T2D i en originalartikel til peer-reviewed publikation i et internationalt tidsskrift.  

Konklusion: Resultaterne viser, at klinisk relevant øgning i biotilgængeligt testosteron i en randomiseret, 

placebo-kontrolleret studie ikke er fulgt af forbedringer i insulinsensitivitet eller markører for 

mitokondriel oxidativ kapacitet i skeletmuskulatur hos ældre mænd. Den gavnlige virkning af testosteron 

behandling på muskelmasse, adipositas og basal lipid oxidation kan hermed ikke forklares med øget 

forekomst eller phosphorylerings-afhængig aktivitet af enzymer kendt for at regulere mitokondriel 

biogenese eller markører for OxPhos og lipid metabolisme i skeletmuskulatur hos ældre mænd med 
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subnormal biotilgængeligt testosteronniveau. Dette understreger behovet for flere kvantitative 

mekanistiske studier for at afdække de underlæggende molekylære mekanismer. 

3.2 Refleksioner ift. forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Jeg vil i denne del reflektere over, hvorledes mine kompetencer indenfor forskning og udvikling bidrager 

til kvaliteten på grunduddannelsen på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense samt til vidensgrundlag, 

kvalitet og udvikling i UCL. Herudover, hvordan mine forsknings- og udviklingsaktiviteter klæder mig på 

til at uddanne til sygeplejeprofessionen. Den kvantitative forskning har tidligere ikke haft den store plads 

i sygeplejeforskningen, men vinder stadig mere indpas. Professionshøjskolerne blev med forsknings- og 

udviklingsmidlerne på finansloven og lovrevisionen i 2013 forpligtet til at varetage forsknings- og 

udviklingsaktiviteter (UVM 2014). I UCL’s strategi er et tydeliggjort mål at ”skabe ny viden, der kan 

bruges” (UCL, 2016a), hvilket foldes yderligere ud i ”Strategi 2020” (UCL 2012), som punkt 5 ud af 6 

strategiske mål. Desuden beskrives, hvorledes opfyldelse af målene kan udmønte sig i fx antal 

vidensproduktioner.  Dette skal tjene til opfyldelse af det overordnede mål: At uddanne de mest eftertragtede 

professionsdimittender i Danmark (ibid). I perioden 2015-2017 sætter UCL særligt fokus på 7 kerneområder, 

der er identificeret og beskrevet nærmere i ”Trin mod 2020” og i UCL’s udviklingskontrakt (UCL 2015a, 

UCL 2015b). Et af disse kerneområder lyder: ”Styrkelse af UCLs forsknings- og udviklingsbasering”. 

Dette område er yderligere omtalt i UCL’s kvalitetsgrundlag, hvor ”vidensgrundlag” er et af de seks 

overordnede kvalitetsområder i organisationen (UCL 2016b). Under dette område er der formuleret flere 

specifikke kvalitetskriterier, herunder sikring af vidensaktiviteter, antal ph.d.er og ph.-d.-studerende (33% af 

UCL´s AC-medarbejdere skal være forskeruddannede i 2023), antal producerede vidensprodukter i UC-viden og 

rekruttering af medarbejdere (ibid). Jeg bidrager med mine medbragte forskningskompetencer til opfyldelse 

af disse mål, først og fremmest ved at have ph.d.-graden allerede ved ansættelsen. Ph.d.-graden er i sig 

selv den mest målrettede og højeste kvalificering indenfor forskning og evidensudvikling og for at styrke 

forsknings- og udviklingsbaseringen på professionsuddannelserne har UCL netop på denne baggrund 

opsat målet om, at 33% af alle AC-medarbejdere skal være forskeruddannede ved udgangen af 2023 

(ibid). Forskningsprojektet fra min post.doc.-ansættelse er fortsat i gang og herigennem bidrager jeg med 

nye publikationer i UC-viden, da der til stadighed kommer peer-reviewed publikationer ud, indeholdende 

mine data og dermed med mig som medforfatter (bilag 5). Min erfaring i projektdesign, projektstyring, 

dataindsamling, bearbejdelse af data, rapportering og publicering fra både min post.doc.-ansættelse, som 

demonstreret i foregående afsnit 3.1 og min ph.d., kvalificerer mig til at styre og indgå i forsknings- og 

udviklingsaktiviteter/projekter i UCL-regi både i og udenfor Frascati-manualen. Jeg vil især kunne indgå 

som projektleder i fremtidens forskningsmiljø på tværs i organisationen, hvor samarbejde med klinisk 

praksis omkring relevante forskningsprojekter skal sættes i værk. Mine kompetencer og erfaring med 

molekylærbiologiske metoder og histologi vil være yderst relevant på bioanalytikeruddannelse, da der 
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indenfor dette fagområde er fokus på studier og analyser af celler, og nye metoder og optimering af 

arbejdsgange konstant udvikles. Min viden og forskning indenfor skeletmuskulatur og 

energiomsætningen i muskelceller kvalificerer mig til at indgå samarbejde i forskningsprojekter 

fysioterapiuddannelsen, hvor netop kroppens muskler er i fokus. Min tidligere tilknytning til 

forskerverdenen har givet mig et stort forskningsnetværk både nationalt, men også internationalt, og det 

kliniske forskningsniveau er yderst relevant til at udnytte mere professions- og uddannelsesrettet i 

forhold til sygeplejeprofessionen, men altså også i nye forskningssammenhænge på tværs i 

organisationen i etableringen af samarbejde mellem UCL og evt. Syddansk Universitet og klinisk praksis 

på fx Odense Universitetshospital. Desuden kvalificerer min ekspertviden indenfor celler/patologi og 

skeletmuskelvæv mig til undervisning på både bioanalytiker- og fysioterapiuddannelsen på tværs i UCL. I 

forhold til sygeplejeprofessionen er evidensbaseret sygepleje (Birk, 2014, s.75) en særlig udviklingstendens, 

der har stor fokus i professionskonteksten i skrivende stund. Med evidensbaseret sygepleje følger også et 

øget fokus på forsknings- og udviklingsaktiviteter, forskningsbaseret undervisning og omsætning af 

forskningsbaseret viden internt i uddannelsen, som et kvalitetskriterie/mål og dermed en kvalitetssikring 

af udbuddet (UCL 2016a) og kvalificering af dimittenderne. I et videnssamfund som det danske, spiller 

akademiseringen en stor rolle i forhold til anerkendelse, magt og ressourcer i professionen og anses som 

et kompetenceløft. For at sikre at den viden, der lægges til grund for uddannelsesaktiviteterne er relevant 

og opdateret, skal underviserne til stadighed besidde de nødvendige kompetencer indenfor den nyeste 

praksis- og forskningsbaserede viden og være i stand til at anvende ny viden som baggrund for valg af 

undervisningens indhold (UCL 2016c). For at imødekomme den stigende akademisering og evidensbaseret 

sygepleje mener jeg, det er essentielt at sætte fokus på den professionsrettede forbindelse mellem 

teoretisk undervisning og klinisk praksis på forsknings- og udviklingsområdet, hvilket jeg i kraft af mine 

forskningsaktiviteter i det kliniske miljø har alle forudsætningerne for. Min forskning med humane 

muskelceller og væv bruger jeg i min undervisning om celler og væv i biokemi faget i forhold til den 

molekylærbiologiske grundforskningsviden, der ligger til grund for undervisningen. Min forskning i 

muskelvæv har som beskrevet i foregående del 3.1 været i relation til type 2 diabetes og fedme, som jeg 

underviser i på modul 3, hvor den nyeste viden indenfor feltet bliver inddraget med eksempler på, 

hvordan den nye viden har bidraget til udvikling af nye sygeplejeprocedurer og behandlingsplaner. 

Desuden bruger jeg min erfaring fra min forskning i undervisningen i farmakologi til at give de 

studerende et indblik i og en forståelse for udviklingen og afprøvningen af nye lægemidler i dyremodeller 

og efterfølgende i kliniske faseforsøg. Jeg oplever koblingen mellem teori, forskning og udvikling og den 

kliniske praksis som værende meget motivationsskabende i den teoretiske undervisning og giver de 

studerende indsigt i nødvendigheden i hele tiden at være nysgerrige og finde ny og opdateret viden eller 

selv få lysten til at begive sig ud i forskningens verden på sigt. Evidensbaseret sygepleje forudsætter 
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forskning og udvikling, der derved har en vigtig og essentiel funktion i at forbedre beslutningsgrundlaget 

i behandling og pleje, så denne bliver så tryg, sikker og optimal som muligt for patienten. Med 

evidensbaseret sygepleje stiller vi krav til den studerende og færdiguddannede sygeplejerske om at 

praktisere en sygepleje på baggrund af beslutninger truffet på et kompetent og kvalitetssikret 

vidensgrundlag, der er i tråd med den videnskabelige udvikling. Dette stiller høje krav til vores 

dimittenders viden, færdigheder og kompetencer i at dokumentere, evidensbasere og metodeforankre 

sygeplejen. Med min naturvidenskabelige baggrund er jeg skolet ind i denne tankegang og kan hermed 

bidrage med mine kompetencer ind i øget akademisering, evidensbasering og sygeplejeforskning, men 

også lede og indgå i forskningsprojekter på tværs i organisationen på sundhedsområdet og i samarbejde 

med klinisk praksis i tråd med UCL’s fokus på at øge forskningsaktiviteter i organisationen.  

Internationalisering 

I forbindelse med undervisning i de naturvidenskabelige fag på en sundhedsuddannelse er det yderst 

relevant, hvad der sker af internationale tendenser indenfor litteraturen til pensum, hvad jeg til stadighed 

og i kraft af min baggrund konstant orienterer mig i forhold til. I forhold til det pædagogiske og 

didaktiske område i relation til undervisning og sygeplejeprofessionen sker også hele tiden en udvikling 

internationalt, som jeg holder mig orienteret om og inddrager i overvejelserne og planlægningen af min 

undervisning på grunduddannelsen. Forskning vedrørende sygeplejerskestuderendes forskellige 

læringsstile (Biggs and Tang 2007, s. 9, Gonzales et al. 2017) kan hjælpe mig i forståelsen af mine 

studerendes læringsforudsætninger som beskrevet og reflekteret over i del 1.2. ”Øget 

internationalisering” er et af UCL’s 7 kerneområder i ”Trin mod 2020” (UCL 2015a). I UCL’s 

udviklingskontrakt 2015-2017 præciseres det, at UCL skal have en tydeligere international profil og et 

øget internationalt aktivitetsniveau. I forhold til didaktiske tilgange til undervisningen og inddragelse af 

især e-learning har jeg i efteråret 2016 deltaget i en international kongres EDUCA i Berlin OEB i Berlin, 

November 30 – December 2, 2016 med fokus på internationale tendenser indenfor især e-læring (OEB, 

2016). Konferencen kvalificerer sig ved at være målrettet videregående uddannelser og private 

virksomheder, og tiltrækker deltagere og oplægsholdere fra hele verden. Fra UCL var vi bredt 

repræsenteret med 20 deltagere, heriblandt medarbejdere fra Pæd/Samf-søjlen, 

Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg, Radiografuddannelsen og fra tværgående 

uddannelsesudvikling, hvoraf sidstnævnte arrangerede turen. Formålet med turen var bl.a. inspiration til 

udvikling af undervisningen i UCL, men også at samle ny viden til brug i forskningsprojekter som 

”Blended learning i Studieaktivitetsmodellen – et professionsdidaktisk design”-projektet på pæd/samf.-søjlen. Til 

videndeling med resten af organisationen blev oprettet en blog under Jan Apollo på UCL’s hjemmeside, 

hvor alle deltagere skulle bidrage med mindst to blogindlæg omhandlende ny viden opnået på 
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konferencen. På selve konferencen mødtes alle 20 deltagere hver aften til videndeling og opsummering. 

Nye tiltag og idéer blev drøftet, herunder mulighederne for at implementere den nye viden i UCL-regi. I 

relation til min egen undervisning på store hold studerende fik jeg ny inspirerende viden på en af 

sessionerne ”Blended Learning in Large Classes: Will it Work”, hvor nordmanden Erik Wilberg (Bøe-

Lillegraven and Wilberg 2016: BI2020) præsenterede et studie, hvori undervisning i klasseværelser Face-

to-Face og i Online-klasser blev sammenlignet i brugen af Blended Learning. Evalueringen af 

undervisningen på BI Norwegian Business School viste, at de ”Online”-studerende var generelt mere 

tilfredse med undervisningen og brugen af Blended Learning end de studerende i den fysiske klasse. 

Flere årsager til denne forskel i tilfredshedsundersøgelsen i de to typer klasserum blev diskuteret i 

sessionen, hvoraf jeg noterede mig adskillige nyttige pointer• ”Klasseværelse”-studerende er mindre fleksible, de 

er i ”classroom-mode”.• Online-studerende kan bedre koncentrere sig.• Ved online undervisning kan man komme 

”tættere” på den studerende pga. chatfunktion mm. Erik Wilberg sluttede af med en række gode råd fremadrettet 

til brug af blended learning i undervisningen, som jeg efterfølgende har tænkt ind i planlægningen af 

afviklingen af min undervisning. En anden international tendens blev behandlet i workshoppen ”The 

Electricity of Learning” med Jef Staes (www.jefstaes.com), som holdt et tretimers, meget inspirerende, 

autentisk og medrivende oplæg omkring sit samfundsmæssige mind-set sat i relation til uddannelse og 

læring. Jef Staes tog os på en rejse fra 2D-samfundet med ”information shortage” til 3D-smarting med 

”information luxury”. Både ”uddannelsessystemet og industrien er ikke fulgt med udviklingen, og der er for mange 

”2D”-chefer med for meget magt, som holder fast i de gamle systemer og bremser medarbejdere, der er passionerede og 

talentfulde i deres job”. Jef Staes holdninger og betragtninger fik mig i den grad til at reflektere over mine 

egne udfordringer med mine studerende, der har svært ved teknikken i forhold til bl.a. navigering i 

fronter og google docs, som jeg reflekterede over i del 2.3 i afsnittet om vurdering. Dette kan ud fra Jef 

Staes udlægning skyldes, at disse systemer eller platforme er udformet af ”2D-generationen”, som jeg 

selv er en del af, ved en overførsel af analoge værktøjer direkte til den digitale verden og ikke i den næste 

”3D-information luxury”- generations ”sprog” eller ud fra platforme, der i høj grad er mere app– og tablet 

orienterede. En målsætning for udviklingen fælles i UCL med deltagelse på konferencen beskrives på 

UCLs chef for læringsteknologi Christian Wangs’ blog på UCL´s hjemmeside ”OEB2016 er en perfekt 

lejlighed til at finpudse vores LMS-kravspecifikation sammen med deltagerne, ved sessionerne, på workshops – og på 

udstillingen. Som bekendt er vi ved at sende vores LMS (Fronter) i udbud, og vi går efter at få bl.a. disse krav opfyldt: 

God mobil understøttelse (smartphones og tablets). Let for studerende at navigere rundt – gode oversigter og 

søgemuligheder..” (Wang 2016). Input fra konferencen ud fra de internationale tendenser kan måske 

inspirere til et nyt system, der i højere grad tilgodeser 3D-generationens digitale indfødte. Min erfaring 

er, at de tekniske udfordringer ikke kun findes på uddannelsesstederne, men også forekommer ude i 

sygeplejeprofessionsudøvelsen i klinisk praksis, hvor nye systemer til dokumentation konstant er under 

http://www.jefstaes.com/


Lektoranmodning af Stine J. Petersson. UCL. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.  1. marts 2017 

42 

 

udvikling og kræver ekspertviden til oplæring og implementering, da de fleste til stadighed udformes på 

baggrund af ikke-intuitive platforme for ”3D-generationen”. Et forsøg på at imødekomme 3D-

generationen er udviklingen af den nye MedCal applikation til brug i lægemiddelregning både på 

uddannelsen og i klinisk praksis. Den er i skrivende studen ved at blive afprøvet på H.C. Andersens 

Børnehospital/OUH og udvikles af Thomas Eriksen (Eriksen 2016) i samarbejde med min 

underviserkollega på SYO, hvorfor vi også i vores undervisning prøver den af på vores studerende. 

Netop i forbindelse med min undervisning i lægemiddelregning har jeg anvendt international forskning, 

der bl.a. peger på nødvendigheden af klasseundervisning i basale matematiske færdigheder som en 

forudsætning for at de studerende kan lære lægemiddelregning og nedbringe det store antal af 

medicineringsfejl, der i øjeblikket forekommer i udøvelsen af sygeplejeprofessionen internationalt, men 

så sandelig også nationalt i Danmark (Latimer et al. 2007, Styrelsen for Patientsikkerhed 2017). 

Målepunkter til opnåelse af UCL’s kerneområde om øget internationalisering går bl.a. på udgående 

mobilitet af studerende og på international kompetenceudvikling samt Internationalisation at home (Chan 

2017). Som beskrevet ovenfor bidrager jeg til målet om øget internationalisering gennem min orientering 

om, hvad der rører sig internationalt ved deltagelse i kongresser og indhentning af internationalt litteratur 

og forskningsartikler og ved at anvende denne ny viden aktivt i professionsuddannelsen. Da jeg har taget 

min uddannelse på engelsk og efterfølgende undervist på engelsk og forsket i internationale miljøer, hvor 

al kommunikation foregår på engelsk, er jeg kvalificeret til at undervise på sygeplejerskeuddannelsens 

engelske modul, samt på udlandsophold. På sigt er det netop planen i forbindelse med et nyt valgfag, der 

p.t. er under udvikling og skal afvikles i Holland og Danmark med udveksling af både undervisere og 

studerende og med undervisning på engelsk begge steder. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Vejle 

har også aftale med Sygeplejerskeuddannelsen i Grønland om at stille undervisere til rådighed. Det er i 

øjeblikket undervisere fra Vejle, der har opgaven i A/F, men min kollega på SYO og jeg har udtrykt 

ønske om, at det kan ”gå på tur”, så vi på sigt også kan komme til Grønland og undervise i både 

anatomi/fysiologi, biokemi og farmakologi. Med mit internationale netværk og erfaring i det kliniske 

miljø som forsker gennem en årrække, besidder jeg kompetencer indenfor det internationale område 

indenfor både udviklingen af sygeplejeprofessionen, men også til en styrkelse af det tværfaglige område 

og i kontakten mellem SYO, UCL og til kliniske miljøer.  
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