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Af Hanne Høyer, adjunkt, cand.pæd.soc., klinisk diætist og Nan-
na Ruengkratok Lang, lektor, ph.d., cand.psych., VIA University 
College, Ernæring og Sundhedsuddannelsen samt Forsknings-
center for pædagogik og dannelse, Program for professionsi-
dentitet. Kontakt: hanh@via.dk og naru@via.dk

I 2021 søgte knap 2000 ind på Ernæring og Sundhedsud-
dannelserne i Danmark (1). Med 464 studiepladser indi-
kerer det en stor interesse for uddannelsen og professio-
nen. Et nyt forskningsprojekt tyder dog på, at der fortsat 
ligger et arbejde i at hjælpe de studerende på vej i deres 
livtag med at komme ind i professionen. For de oplever, 
at det er svært at koble teori og praksis og finde deres 
professionelle identitet. Projektet peger på, at professi-
onsidentitet skal prioriteres – både på uddannelsen og i 
praksis. 

I 2002 ser professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed 
dagens lys for første gang. Det er dog ikke en helt ’grøn’ uddannel-
se, da der er tale om en sammenlægning af tre ernæringsuddan-
nelser, som samles i én professionsbacheloruddannelse (2). Denne 
sammenlægning samt uddannelsens forholdsvis unge alder kan 
være betydningsfuld i forhold til, hvordan vi ser og forstår professi-
onen i dag. For hvad er det for en profession, man uddannes til, når 
man læser på Ernæring og Sundhedsuddannelsen? Hvad kan man? 
Hvad bliver man til, og hvem bliver man som fagprofessionel? 

I et aktionsforskningsprojekt, der blev gennemført i 2021, blev 
det tydeligt, at det er noget, der optager de studerende, og at 
det langt fra er entydigt at finde svar på. Omdrejningspunktet for 
projektet var ’udvikling af praksis’, og på tværs af fire uddannelser 
fra VIA University College blev det undersøgt, hvordan studerende 
oplever, at et aktionslæringsforløb i uddannelsen kvalificerer dem til 
at kunne bidrage til udvikling i og af praksis (3,4). 

Fra Ernæring og Sundhedsuddannelsen deltog fire 6.-semester-
studerende fra studieretningen sundhedsfremme og diætetik. Til 
forskel fra de andre uddannelser i projektet blev udvikling af praksis 
hurtigt et spørgsmål om udvikling af professionsidentitet og, som 
en studerende formulerer det, et spørgsmål om at få ”en højere for-
ståelse af alle de forskellige perspektiver, der er i vores profession”. 
Vi mener, de studerende har nogle værdifulde refleksioner og poin-
ter om det at få greb om egen professionsidentitet og profession, 
der kan berige den videre udvikling af såvel uddannelse, praksis og 
profession. I det følgende vil vi derfor præsentere udvalgte tematik-
ker, de studerende blev optaget af i projektet, som alle kredser om 
professionsidentitet. Indledningsvist vil vi uddybe, hvad vi forstår 
ved professionsidentitet.

Professionsidentitet som begreb
Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed er kende-
tegnet ved, at læring sker i vekselvirkning mellem undervisning på 

uddannelsesinstitutionen og øvelse i professionens praksis. Der er 
fokus på, hvordan relationen mellem teori og praksis kan skabe 
mulighed for tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer med 
henblik på at kunne udøve professionen efter endt uddannelse (5).

Det indebærer, at den studerende i løbet af studiet skal tilegne sig 
teoretisk viden og praktiske færdigheder og samtidig kunne identi-
ficere sig med professionen og se sig selv som en fremtidig professi-
onel udøver af faget. Denne udvikling af professionsidentitet er en 
nødvendig forudsætning for at kunne indgå legitimt i professionen, 
da det kræver, at man kan foretage professionelle skøn og udvise 
dømmekraft baseret på både faglige og etiske vurderinger (6).   
   
Professionsidentitet handler om, hvordan man selv identificerer sig 
med professionen, og hvordan man på et kollektivt plan forstår og 
identificerer professionen. Udvikling af professionsidentitet er en 
kontinuerlig proces, der sker i takt med professionens og ens egen 
fagprofessionelle udvikling. Professor Kåre Heggen skelner mellem 
’professionsidentitet’ og ’professionel identitet’. ’Professionsiden-
titet’ refererer til den fælles kollektive identitet, altså hvordan 
professionen efterstræber at fremstå, som et slags ideal – ”sådan er 
vi”. ’Professionel identitet’ refererer til den subjektive identitet og 
er tæt forbundet med den konkrete udøvelse af professionen og 
de etiske overvejelser og skøn, det indebærer at være professionel. 
Her handler det om den enkeltes forståelse af sig selv i rollen som 
fagperson og de egenskaber, værdier, holdninger, færdigheder 
og kompetencer, den enkelte forbinder med egen udøvelse af 
faget – ”sådan er jeg” (7). Når vi her taler om professionsidentitet, 
tænker vi begge aspekter ind, altså både den kollektive forståelse 
af professionen og den subjektive forståelse af sig selv som en del 
af professionen.

Kvalificering til professionen
Et gennemgående tema, der viser sig i forskningsprojektet, er, 
hvordan de studerende oplever kvalificeringen til professionen og 
særligt, hvordan de oplever mødet med praksis. En studerende 
fortæller om dette møde:

”Det minder om en eksamenssituation. [Jeg er] skrækslagen for at 

blive opdaget i uvidenhed. [Det er] mega urationelt.  Jeg er ikke blevet 

godkendt ind i mit erhverv endnu, [men] jeg tager pladsen som en reel 

diætist. Det giver pres [...].” 

“[Jeg] stressede over de mange [...] teorier […] ”Misforståelsen lå i at jeg 

ikke forstod, at det var en værktøjskasse, men [det blev] nærmest en lov 

om, at samtalen skulle foregå på dén måde […] [Det var] sindssygt stres-

sende ikke at kunne hvile i at holde patienten i fokus. [Jeg] stressede i at 

sige det rigtige og ligesom at gøre en lærer glad og ikke sige, hvad der 

passede i samtalen, men hvad der passede i teorien”.

Den studerende giver her udtryk for, at mødet med praksis har 
været præget af en bekymring for, om den teoretiske viden er til-
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strækkelig, og det har fyldt og haft betydning for den studerendes 
ageren i praktikken. Denne oplevelse støttes også af udsagn fra de 
andre studerende. 

Man kan spørge, hvorfor den teoretiske viden tilsyneladende fylder 
så meget for de studerende? Det kan være grundet i en erfaring 
dannet igennem uddannelsessystemet, hvor de eksempelvis til eksa-
mener ofte bliver bedømt på deres teoretiske viden og forståelse. 

Teoretisk viden er naturligvis en væsentlig del i forhold til kva-
lificering til professionen, men ifølge bekendtgørelsen skal den 
studerende under uddannelsen opnå både teoretiske og praktiske 
kompetencer og uddannes til at være refleksiv og kritisk (5).  Disse 
forskellige kundskaber beskrives af William M. Sullivan, der mener, 
at kvalificering til en profession bør bestå af en syntese af:  

1. Tilegnelse af teoretisk viden
2. Praktiske færdigheder i forhold til udførelsen af professionen 
3. Kundskaber om at praktisere ansvarligt og etisk i forhold til 

professionens værdigrundlag. 

Sullivan hævder, at der kan være en tendens til, at særligt den før-
ste kundskabsdimension omkring teoretisk viden får stor opmærk-
somhed i uddannelserne, mens især den sidste dimension omkring 
det moralske og normative kan blive negligeret. Han mener, det 
kan virke begrænsende i forhold til, at de studerende i tilstrækkelig 
grad bliver kvalificeret til professionen og får mulighed for at udvik-
le deres professionelle identitet (6). 

Spørgsmålet er, hvordan de studerende på Ernæring og Sund-
hedsuddannelsen oplever vægtningen af de tre kundskabsformer i 
henholdsvis praktikken og på uddannelsen, og om det er samstem-
mende. Man kunne have en forestilling om, at det især vil være de 
praktiske færdigheder og kundskaber, der er i fokus i praktikken 
og den teoretiske viden, der fylder på professionshøjskolen, alene 
af den grund at konteksten er forskellig og vil være præget af 
forskellige logikker. De studerende i projektet peger dog på, at de 
oplever, det er den teoretiske dimension, der er den væsentligste, 
også i praktikken. 

Optimalt set bør alle tre aspekter have lige meget fokus i alle 

dele af uddannelsen. Der eksisterer derfor en udfordring for både 
uddannelsesinstitutioner og praktiksteder i at skabe balance og 
samspil mellem de tre kundskabsdimensioner og optimere mulighe-
den for, at de studerende kan arbejde med at udvikle deres profes- 
sionelle identitet. Baseret på de studerendes udsagn fra projektet, 
så er denne balance nok ikke helt fundet endnu.

At finde sin professionelle identitet
De studerende giver udtryk for, at de oplever udfordringer med 
udviklingen af deres professionelle identitet, og det beskrives især i 
relation til praktikkerne. En studerende fortæller således:
”… jeg finder en problematik i, at det kan være svært at eje sin professi-

on. Når jeg er i praktik, tager jeg en eller anden form for behandlerrol-

le. Der er […] en frygt for at sige noget forkert, nærmest en æresfrygt 

[…] [Der er] en problemstilling i at finde sin egen stil. I min praktik blev 

jeg en kopi af deres stil. Jeg blev en kamæleon. De fleste […] har en 

meget blød behandlerstil med blød stemme og sådan noget. Det blev 

tydeligt til eksamen med videoklip, hvor min stemme blev lige så blød. 

Sådan er jeg aldrig ellers. I frygten for at gøre noget forkert ændrede 

jeg den.”

Den studerende siger flere ting her. Det er svært at eje sin professi-
on, der er en frygt for at gøre noget forkert, og det er svært at fin-
de sin egen stil. Dette harmonerer også med, hvad flere af de andre 
studerende i projektet siger, samt hvad andre studerende på ud-
dannelsen fortæller. Spørgsmålet er, hvad det kan være et udtryk 
for? Tilsyneladende oplever den studerende det vanskeligt at danne 
og udvikle sin egen professionelle identitet, særligt i praktikken. 
Det kan være et udtryk for, at den studerende har svært ved at se 
sig selv som en selvstændig og autentisk fagperson, hvor udøvelsen 
af faget er forbundet med egne personlig egenskaber, værdier og 
holdninger (7). Udsagnet kan også indikere, at den studerende 
oplever, at der i praktikken primært er fokus på at kvalificere sig til 
professionen på en bestemt måde, hvor man skal forsøge at leve 
op til de formelle krav omkring viden og kompetencer og hvor den 
studerende i en slags mesterlæreforståelse forsøger at kopiere den 
praksis, der eksisterer. 

Samtidig oplever de studerende, at dannelse og udvikling af den 
professionelle identitet har en begrænset prioritering i uddannel-
sen: 
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”Altså umiddelbart, så kunne man jo sige, at som ernæringsprofessionel […] så er der tre led, man ligesom kan 

arbejde på, ikke? Der er os selv, og der er behandlingen, og der er modtagere, altså borgere og patienter […] Hvad 

der skal ske, og hvad vi skal vide, og sådan noget, det har jo naturligvis afsindigt meget fokus på vores uddannel-

se. Altså, vi bliver jo fuldstændigt overrumplet af viden. Hvor jeg synes, at hele ”os”-delen, den bliver meget tabt 

undervejs […] Altså, det bliver meget tinsoldat, på en eller anden måde, at skulle gå igennem studiet.”

Den studerende beskriver her en oplevelse af, at der på uddannelsen er et primært fokus på de formelle krav 
og forventninger til den faglige viden, og at de (som tinsoldater) skal leve op til en bestemt og idealiseret 
måde at udøve professionen på. Samtidig oplever den studerende, at der er begrænset fokus på de stude-
rendes personlige udvikling i relation til faget og professionen og dermed den professionelle identitet. 

Begge citater indikerer, at der både på uddannelsen, i praktikkerne – og hos den studerende selv – kan være 
uudtalte forventninger til, at professionsudøvelsen skal ske på en bestemt måde, at der er stor fokus på den 
faglige udvikling og bestemte faglige kompetencer og i mindre grad fokus på den fagpersonlige dannelses-
proces og professionsidentitet. 

At komme ind i professionen – handler også om udvikling af professionsidentitet
Man kan spørge, hvorfor det er så svært for de studerende at få greb om professionen? Her kan det måske 
være relevant at vende tilbage til uddannelsens historiske ophav. De tre uddannelser, der i 2002 sammenlæg-
ges til én uddannelse, er henholdsvis uddannelsen til ernærings- og husholdningsøkonom, uddannelsen til 
økonoma og uddannelsen til klinisk diætist (8). Spørgsmålet er, om det endnu er lykkes at få skabt en fælles 
forståelse af professionen? 

Udfordringer med at koble teori og praksis er heller ikke en ny eller ukendt problemstilling (9). En rapport 
peger dog på, at det kan være hensigtsmæssigt at arbejde med, hvordan teori og praksis forstås – på tværs 
af både uddannelserne, praktiksteder og de studerende. Ligeledes kan det styrke koblingen, at man arbejder 
med praksisnær teori i den teoretiske undervisning og teorinær praksis i praktikkerne. Et eksempel herpå 
kunne være etableringen af ‘et tredje læringsrum’, hvor man i trygge rammer arbejder med træning og 
opøvelse af praktiske færdigheder og kundskaber ‘inde på uddannelsen’, gerne i samspil mellem undervisere 
og praksisudøvere. På samme måde kunne et tredje læringsrum i praktikken være, at man her får mulighed 
for at arbejde med teoretiske refleksioner og koblinger i relation til praktiske problemstillinger (9).

Forskningsprojektet peger på, at såvel uddannelsesinstitutionerne som praktikstederne må overveje, om 
kvalificeringen til professionen indeholder et tydeligt identitetsskabende fokus, hvor den studerende i løbet 
af uddannelsen får mulighed for at forholde sig til og reflektere over egen udvikling. 

På den vis kunne der skabes en mulighed for, at de studerende efter endt uddannelse kan træde ind i pro-
fessionen med en større bevidsthed om, hvordan de ønsker at fremstå som samlet profession, og hvordan de 
forstår deres egen professionelle identitet.
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