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Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen, oktober 2013 
 
 
 
 
 

Forord 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af denne lektoranmodning vil jeg gerne have lov til at rette en tak til min 

lektorvejleder Rikke Lang Ingebrigtsen for god, hyggelig og inspirerende vejledning. Endvidere rettes en tak 

til mine kolleger på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Det har været en sjov og givende oplevelse 

at være med fra starten af uddannelsen, og det er en fornøjelse, at vi i starten af 2014 kan aflevere de 

første professionsbachelorer i beredskab - forebyggelse, katastrofe- og risikomanagement til den 

beredskabsfaglige profession.  

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mikkel Bøhm 
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Indledning 

På baggrund af min ansættelse som adjunkt ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på 

Professionshøjskolen Metropol i perioden 1.maj 2010- 1. maj 2014 fremsender jeg hermed anmodning om 

at blive lektorgodkendt. Anmodningen er skrevet på baggrund af ”Bekendtgørelse om lektorbedømmelse 

ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående 

uddannelser af 30. januar 2004”. Anmodningen er indleveret til bedømmelse i det pædagogiske 

bedømmelsesudvalg under bedømmelsesformand Inge Weicher. 

Som det fremgår af bekendtgørelsens § 51, skal lektoranmodningen forankres inden for undervisning ved 

grunduddannelsen, undervisning ved efter- og videreuddannelsesaktiviteter eller udviklingsopgaver med 

forskningstilknytning og videnscenterfunktion. Eftersom Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen er en ny 

uddannelse med første optag august 2010, har uddannelsen i skrivende stund ikke etableret efter- og 

videreuddannelsestilbud. Fokus i denne anmodning er derfor rettet mod undervisning ved 

grunduddannelsen med særligt fokus på Modul 4. ”Organisation og Ledelse”, hvor jeg har været 

modulansvarlig siden modulets første gennemløb. Endvidere har jeg valgt at inkludere udviklingsprojektet 

”Beredskabsfaglig Evaluering og Praksisudvikling”, som jeg udarbejder sammen med specialkonsulent 

Therese Sachs. I forbindelse med projektet har jeg været frikøbt, og projektet har inkluderet den 

beredskabsfaglige profession gennem de kommunale beredskaber i Aalborg, Århus, Odense samt 

Københavns Kommune.  

Grundet det faktum at uddannelsen er ny, er det ikke muligt at trække en lang historik over uddannelsen. 

Derimod har jeg valgt at fokusere mere på behovet for uddannelsen samt akkrediteringsforløbet i forhold 

til min rolle som adjunkt, hvor jeg netop blev ansat til at omkonvertere og udfolde arbejdsgruppens ideer 

over i en konkret uddannelsesmæssig kontekst. Eftersom uddannelsen i skrivende stund ikke har afsluttet 

første gennemløb, mangler vi endnu at se, hvor vores dimittender får ansættelse. Derved beror 

refleksionerne omkring professionstilknytning mv. på de erfaringer, jeg har qua min beredskabsfaglige 

baggrund og derigennem kendskab til den beredskabsfaglige profession samt de samtaler, som jeg har haft 

med de beredskabsfaglige aktører gennem min rolle som praktikkoordinator.    

  

                                                           
1 Bekendtgørelse om lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående 

uddannelser af 30. januar 2004 
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Baggrund og behov for uddannelsen 

Baggrunden for udviklingen og det senere udbud af professionsbacheloruddannelsen i beredskab, 

katastrofe- og risikomanagement skal ses i forhold til den udvikling, som den beredskabsfaglige profession 

har gennemgået. Som det fremgår af akkrediteringsvurderingen (Se Bilag 1.), så opstod ideen med at 

udvikle en uddannelse rettet mod beredskabet i 2006 i et samarbejde mellem Metropol og 

Beredskabsstyrelsen (Forsvarsministeriet) forud for det politiske beredskabsforlig i 2006. Ønsket var at 

skabe en uddannelse, der var en del af det ordinære uddannelsessystem, og som kunne træde i stedet for 

den 3-årige etatsuddannelse (officersuddannelse), som Beredskabsstyrelsen udbød på Bernstorff Slot. Efter 

nedlæggelsen af etatsuddannelsen opstod der et vakuum i det nationale beredskab, eftersom officerer mv. 

skulle ud og tage en ECTS-normeret uddannelse for at kunne fortsætte deres officersuddannelse af linjen, 

men eftersom der ikke var nogen uddannelse direkte rettet mod deres profession valgte folk at læse 

eksempelvis ingeniøruddannelser etc., men manglede den klare beredskabsfaglige kobling.  

 

Foruden at rette uddannelsen mod Beredskabsstyrelsens behov har kommunernes beredskaber været 

repræsenteret i arbejdsgruppen med repræsentanter fra ”Foreningen af Kommunale Beredskabschefer”. 

Endvidere har Falck været repræsenteret, eftersom de er den største private aktør inden for 

beredskabsområdet i Danmark. Vedrørende de studerendes fremtidige rekrutterings- og 

anvendelsesmuligheder står der i arbejdsgruppens akkrediteringsvurdering følgende: ”… 

anvendelsesmulighederne af det ansatte personale er meget uens...” (Bilag 1:11.). Endvidere påpegede man 

i akkrediteringsvurderingen, at de færdige bachelorstuderende også forventedes at kunne finde ansættelse 

i relation til: ” risikokoordination, risikostyring og – ledelse ved kommuner, regioner, ministerier og andre 

offentlige og private virksomheder.” (Bilag 1:11).  

 

For at imødekomme de forskellige behov fra beredskabsaktørerne blev uddannelsen opdelt i en 

akademiuddannelse på 2 år, og en bacheloroverbygning på 1,5 år. Som underviser på uddannelsen er 

skiftet mellem akademiuddannelse og bacheloruddannelse ikke særlig tydeligt, hvilket bliver forstærket af, 

at det kun er enkelte studerende, der har valgt at stige af efter endt akademiuddannelse. Det har i praksis 

betydet, at man i hverdagen ikke tænker uddannelsen som adskilt, men som en ”almindelig” 3,5 årig 

professionsbacheloruddannelse. Rent pædagogisk og didaktisk har det dog den konsekvens, at vi som 

undervisere skal være opmærksomme på progressionen i uddannelsen. For at anskueliggøre progressionen 

for ansatte såvel som for studerende har jeg i samarbejde med Therese Sachs gennemgået studieordningen 

samt forarbejderne til uddannelsen med henblik på at fastlægge de fagområder, som bliver berørt. Det har 

udmøntet sig i en matrix, der er placeret som Bilag 2., og heraf fremgår de forskellige fagområder, som vi 
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har identificeret. Formålet med matrixen er at anskueliggøre over for de studerende, at et fag som 

eksempelvis jura går igen gennem uddannelsen og har sin egen progression. Evnen til at koble ny viden til 

etableret viden kalder Jean Piaget for kognitive skemaer, og i tilfældet med vores fagmatricer, så er det 

udtryk for det, han omtaler som assimilation. Assimilation hentyder til, at ny viden passer ind i etablerede 

kognitive skemaer, og derved hjælper den studerende med at forstå det nye stof i kontekst til det allerede 

indlærte, hvilket bevirker, at det nye simpelthen forstås bedre (Piaget i Illeris, 2012). Derfor bliver 

fagmatricen ikke kun anvendelig for at skabe overblik for undervisere mv., men bliver et konkret 

læringsredskab for de studerende.   

Nye kompetencer og kvalifikationer efterspørges   

I det følgende vil jeg komme ind på de nye kompetencer og kvalifikationer, som blev efterspurgt af 

beredskabsaktørerne, samt diskutere nogle af de udfordringer, der er opstået i forbindelse med 

uddannelsens konkrete udfoldelse. Som det fremgår af akkrediteringsvurderingen, så ønskede man fra 

beredskabsaktørernes side at lave en generel uddannelse, der bredt favner beredskabsaktørernes praksis. I 

forbindelse med, at jeg blev ansat til at omkonvertere disse ønsker fra praksis om til de konkrete 

modulbeskrivelser, lektionsplaner mv., havde jeg den oplevelse, at man ville mange forskellige ting med 

uddannelsen. De studerende skifter fagområder efter hvert modul, og disse skift er til tider markante. 

Eksempelvis er det min oplevelse, at de studerende oplever skiftet mellem Modul 2. ”Bygningskendskab” 

og Modul 3 ”CBRNE2  som markant, eftersom genstandsfeltet skifter fra fokus på bygninger og 

konstruktioner til at handle om kemi, biologi og håndtering af uheld med farlige stoffer. Det er på den ene 

side en gevinst ved modulopbygningen, at de studerende kommer igennem mange forskellige fagområder, 

men det er også en ulempe, eftersom de studerende skifter fagligt fokus mange gange gennem 

uddannelsen, hvilket understreger behovet for, at vi som undervisere kan guide dem qua fagmatricer mv.  

  

Som det fremgår af uddannelsens titel, så er det faglige omdrejningspunkt ledelse og management i en 

beredskabsfaglig kontekst, og imødekommer derved ønsket fra akkrediteringsvurderingen omkring, at den 

færdige professionsbachelor skal kunne være ansvarlig for: ”risikoanalyser, implementering af 

risikostrategier samt rådgivning ....”. (Bilag 1:5). I den forbindelse vil jeg særligt fremhæve følgende 

kompetencer (Bilag 1:13): 

1. kan indgå i et tværfagligt samarbejde på et skadested, i stabe, i en forvaltning, i 

øvelsessammenhæng og i forhold til planlægnings-, udviklings- og udredningsopgaver 

2. kan videreudvikle egen viden, færdigheder og kompetence samt identificere egne læringsbehov 

                                                           
2 C, Kemisk – B, Biologisk, R, radioaktivt – N, nukleart og E, eksplosivt beredskab.  
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I forhold til de læringsudbytter jeg har fremhævet, vil jeg vende tilbage til pkt. 2. i behandlingen af min 

undervisning på Modul 4. ”Organisation og Ledelse”.  Som det fremgår af pkt. 1., så forventede man, at den 

færdige bachelor havde nogle konkrete funktionsbaserede kurser3, som gjorde vedkommende i stand til at 

virke på et skadested med en konkret funktion som mellemleder eller indsatsleder. Det første optag af 

studerende på uddannelsen fik faktisk en del af disse funktionsbaserede kurser, men det viste sig på sigt, at 

denne løsning ville blive bekostelig for Metropol, og endvidere er det udelukkende Beredskabsstyrelsen, 

der har bemyndigelse til at udstede disse kurser, hvilket konkret ville betyde, at Beredskabsstyrelsen skulle 

gennemføre markant flere kurser, og i princippet ville uddanne flere eksempelvis holdledere, end der 

nødvendigvis var behov for. Konkret har det betydet, at vores studerende i dag ikke får andre 

funktionsbaserede kurser end et førstehjælpskursus.   

I er godt nok dårlige brandfolk 

Eftersom funktionsuddannelserne ikke længere er en integreret del af grunduddannelsen, er der opstået 

den situation, at vi som uddannelse relaterer os til en profession, men pt. ikke professionens 

basisuddannelser. Det giver vores studerende en række udfordringer, når de er ude i praksis, for de bliver 

ofte mødt med den holdning, at de er nogle dårlige brandfolk. I forbindelse med den nationale praktik gør 

jeg de studerende opmærksom på, at der kommer disse kommentarer, og forsøger at gøre det meget klart, 

at det er vi! For det har aldrig været meningen, at vores studerende skulle være klassiske brandfolk.  

Det er dog klart, at kritikken ikke klinger fuldstændig hult - for har vores studerende en chance for at være 

ledere eller mellemledere i beredskabsfaglige organisationer, når de ikke behersker håndværket? Katrin 

Hjort diskuterer i bogen ”Professionaliseringen af den offentlige sektor” selve professionaliseringsbegrebet. 

Hjort tager udgangspunkt i en pragmatisk tilgang til, hvad det vil sige at være professionel, men betoner at 

der overordnet set er tale om et arbejde, der baserer sig på en særlig viden, kunnen og vilje. Hun påpeger 

endvidere, at de professionelle opleves som autentiske, som troværdige repræsentanter for en respektabel 

eller agtværdig faggruppe. I relation til vores konkrete uddannelse er situationen netop den, at vores 

studerende bliver sat op imod brand -og redningsfolk, der netop tilsammen har en markant 

troværdighedsfaktor. Vores studerende står som en del af professionen, dog uden at dele de kundskaber, 

der netop i første omgang får professionens udøvere til at virke autentiske.   

Selvom vores studerende ikke nødvendigvis skal agere operativt, så er legitimiteten og autenciteten i 

professionen i høj grad knyttet til dette virke. Vi har derfor valgt at opfordre de studerende, der gerne vil gå 

i den operative retning, til at tage disse funktionsbaserede kurser gennem Beredskabsstyrelsen eller ved de 

                                                           
3 Funktionsbaserede kurser som eksempelvis brandmand, røgdykker, holdleder samt indsatsleder.  



7 
 

kommunale beredskaber. Derigennem får de studerende de funktionsbaserede kurser, og på sigt, når vores 

studerende får bidt sig fast på arbejdsmarkedet, vil de stille og roligt være med til at omformere 

opfattelsen af den beredskabsfaglige profession, så autenciteten og legitimiteten bliver bundet op på at 

arbejde med forebyggelse, sikring, sikkerhed og beredskab, og ikke kun er rettet mod den meget synlige del 

af professionen, som er knyttet til det operative virke og de blå blink.  

Uddannelsens nuværende opbygning 

Som nævnt i indledningen vil jeg i relation til grunduddannelsen fokusere på Modul 4. ”Organisation og 

Ledelse”. I det følgende vil jeg komme ind på de enkelte fag i uddannelsen, samt hvordan de samlet set 

imødekommer ønsket fra den beredskabsfaglige profession om: ”en ”bedre og mere målrettet uddannelse” 

[…] specifikt i forhold til koordination, samarbejde og ledelse, herunder udvikling af ”tværfaglig 

beredskabstænkning” (Bilag 1:11). Overordnet set består uddannelsen af 14 moduler af 10 ugers varighed 

(se Bilag 3.). Gennem uddannelsen har de studerende samlet set 1. år i praktik. Praktikken er spredt ud over 

uddannelsens moduler, og de studerende kommer i forlængelse heraf både i praktik ved kommunernes 

forbyggende og afhjælpende afdelinger gennem uddannelsen 1. år. Gennem 2. år kommer de studerende i 

praktik ved Røde Kors eller ved NGO’er, der er beskæftiget med internationale udviklings- eller humanitære 

projekter. 2. år afsluttes med en række valgfag, hvor de studerende har mulighed for at tone deres 

uddannelse i retning af forebyggende, sikring, sikkerhed eller beredskab. 2. år afsluttes med en række 

metodefag og de studerendes akademiopgave. På 3. år har de studerende moduler omhandlende 

krisestyring og stabsarbejde (Modul 9.-10.)., og Modul 11. er rettet mod forebyggelse i et kommunikativt 

perspektiv. Modul 12. er rettet mod innovation og styring af innovationer i relation til de beredskabsfaglige 

aktører. Modul 13. er et valgfag, der er tiltænkt at give de studerende mulighed for at tone deres 

uddannelse frem mod skrivningen af deres bachelorprojekt, der er placeret på Modul 14. 
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Samarbejde med universiteter og nye aftagere 

Eftersom uddannelsen er ny, er det uvist, hvor majoriteten af vores studerende vil få ansættelse. Derfor har 

vi som uddannelse prioriteret at sikre de studerende muligheden for at læse videre på 

kandidatuddannelser. Der arbejdes derfor i øjeblikket på at lave aftaler med Københavns Universitet samt 

Aalborg Universitet i forhold til at få vores grunduddannelse godkendt som ansøgningsgrundlag for 

relevante videreuddannelsesmuligheder, som eksempelvis ”Refugee Studies”, ”Risk and Safety 

Management” mfl. Endvidere har vi etableret bilaterale samarbejder med eksempelvis ”Center for 

Samfundssikkerhed” ved Universitet i Stavanger, så vores studerende gennem uddannelsens moduler har 

mulighed for at tage på udveksling gennem eksempelvis Eramusaftaler mv.  

Gennem rollen som praktikkoordinator har jeg været involveret i arbejdet med at etablere 

praktiksamarbejder med relevante praktikpladser. I den forbindelse er det kommet lidt bag på os som 

uddannelse, hvor svært det faktisk har været at få etableret praktiksteder i det nationale beredskab. Det 

har bevirket, at vi naturligvis har søgt andre steder hen i den beredskabsfaglige profession. Det har medført 

en situation pt., hvor vi har fået flere spændende praktiksteder hos eksempelvis BaneDanmark, FLSmidth, 

Novo Nordisk, Energinet mfl. Alle disse nye virksomheder laver, ligesom brandvæsenerne, rigtig gode 

praktikforløb. Min bekymring som praktikkoordinator på uddannelsen går mere på, om vi i et eller andet 

omfang glider væk fra de beredskabsaktører, der har ønsket os? Og hvad konsekvenserne i så fald vil være? 

Jeg vælger at håbe på, at det her udelukkende er et udtryk for, at den beredskabsfaglige profession er 

fragmenteret, og den her isolerede tilgang, som enkelte af de kommunale beredskaber benytter, netop er 

baggrunden for de ønsker, som de selv har formuleret. Nemlig, at de fremadrettet ønsker nogle 

medarbejdere, der kan varetage beredskabs- og forebyggelsesopgaver anderledes, end man gør i dag. 

Måske netop mennesker, der i modsætning til i dag, kan være med til åbne den beredskabsfaglige 

profession mere op mod omverdenen.  

Ansøgers baggrund, kompetencer og kvalifikationer 

I det følgende vil jeg indledningsvis redegøre for min baggrund og de kvalifikationer og kompetencer, som 

jeg havde med mig, da jeg blev ansat som adjunkt. Herefter vil jeg redegøre for de punkter i min 

adjunktplan, som direkte har understøttet den pædagogiske og faglige opkvalificering, som jeg har 

gennemgået igennem min adjunktperiode (Bilag 4., Bilag 5.). I den forbindelse kommenterer jeg ikke på 

grunduddannelsen samt udviklingsprojektet, eftersom det bliver behandlet separat.  

Min interesse for det beredskabsfaglige område startede i 2005, hvor jeg, foruden at starte på Roskilde 

Universitet også startede ved Roskilde Brandvæsen. Her gennemgik jeg brand- og redningsuddannelser, og 
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blev i 2007 uddannet som faginstruktør. Kurset som faginstruktør indeholder det tidligere 

voksenpædagogiske grundkursus, som ækvivalerer Modul 1. ”Didaktik og undervisningsmetode” i 

”Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning”. De kvalifikationer og kompetencer, jeg har fået 

gennem blandt andet kurset som faginstruktør, har jeg benyttet som underviser på de beredskabsfaglige 

funktionsuddannelser, når jeg har undervist brandfolk i eksempelvis frigørelse i forbindelse med 

trafikuheld. I modsætning til uddannelserne i professionshøjskolesektoren, så er undervisningen i de 

funktionsbaserede kurser kortere, og kurser har ofte meget konkrete anvendelsesaspekter som fokus. Dog 

har mine erfaringer som faginstruktør gjort arbejdet med modulbeskrivelser, fagplaner og lektioner lettere, 

eftersom jeg allerede var bekendt med metodikkerne samt taksonomisk progression herunder formulering 

af læringsmål. 

I forlængelse af kurset som faginstruktør blev jeg i 2008 uddannet som holdleder ved redningsberedskabet 

samt uddannet som førstehjælpsinstruktør, og siden 2008 har jeg undervist og uddannet brandfolk både 

ved kommunale beredskaber samt ved private aktører som eksempel Falck. I 2010 blev jeg færdig som 

kandidat (cand.scient.soc) i fagene ”Virksomhedsstudier og Kommunikation” (Bilag 6.). Sideløbende med at 

jeg færdigjorde mit speciale blev jeg i 2009 ansat som projektmedarbejder til at udarbejde et projekt 

omkring deltidsansatte brandfolk for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og Falck. Fra maj 2010 

blev jeg ansat som adjunkt ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen.    

I forbindelse med udarbejdelsen af min adjunktplan gav min uddannelsesleder udtryk for, at man i forhold 

til min faglige udvikling ønskede at fokusere på opkvalificering af mine kvalifikationer i forhold til 

projektledelse samt i forhold til artikelskrivning. Dette blev valgt ud fra det aspekt, at man i forbindelse med 

adjunktperiodens år 4., ønskede at jeg overgik i et ph.d.-forløb. Ønsket om at opkvalificere min faglighed 

inden for projektledelse blev indfriet på 2. år, da jeg i 2011 gennemførte projektledelsesmodulet fra 

bacheloruddannelsen i offentlig administration. I mit tredje adjunkt år har jeg deltaget i 

artikelskrivningskurser internt på Metropol, ligesom jeg har deltaget i de litteraturkurser, som bliver udbudt 

af vores bibliotek 

I forhold til den pædagogiske udvikling har jeg gennem adjunktperioden fulgt Metropols centrale 

adjunktuddannelse, ligesom jeg siden primo 2012 har varetaget rollen som koordinator for uddannelsens 

pædagogiske samarbejde med Politiskolen, der har fokuseret på problemstillinger knyttet til transfer 

mellem teori og praksis og brugen af portfolio. Problematikkerne omkring transferbegrebet vil jeg vende 

tilbage til i relation til mit virke på grunduddannelsen med særligt fokus på Modul 4. ”Organisation og 

Ledelse”.   
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Øvrige arbejdsopgaver og fagområder gennem adjunktperioden 

Udover at konvertere arbejdsgruppens materiale ind i en konkret uddannelsesmæssig praksis, så er der, 

som nævnt indledningsvist, en del administrative funktioner, der skal håndteres i forbindelse med 

opstarten af en ny uddannelse. Eksempelvis har jeg siden uddannelsens start varetaget funktioner som 

skemalægger samt administrator for vores e-læringsplatform. Jeg har desuden fungeret som 

praktikkoordinator samt siddet i vores uddannelsesudvalg. Foruden disse administrative funktioner har en 

stor del af mit hidtidige arbejde også været at håndtere den løbende udvikling af uddannelsen, hvor vi 

populært sagt lagde skinnerne, mens toget kørte. Det har konkret betydet, at jeg har varetaget udviklingen 

af Modul 1., Modul 3., Modul 4., samt de internationale moduler. 

Tilrettelæggelse og gennemførelse af Modul 4. ”Organisation og Ledelse” 

I det følgende vil jeg rette fokus mod mit virke på grunduddannelsen, og vil i den forbindelse primært 

fokusere på Modul 4. ”Organisation og Ledelse”. I den forbindelse vil jeg indledningsvist redegøre for de 

enkelte bestanddele i Modul 4. ”Organisation og Ledelse” herunder komme ind på modulets opbygning 

samt relation til uddannelsens øvrige fag. Udvælgelsen af netop dette modul skal i ses i forhold til, at jeg 

har været modulansvarlig på dette forløb siden uddannelsens start, og endvidere er der 12 ECTS point 

knyttet til praktikken og 3 ECTS point knyttet til det teoretiske indhold, hvilket har været en udfordring i 

forhold til de konkrete didaktiske overvejelser, eftersom teori og praksis skulle kobles snævert i forløbet. 

Selve modulet har, som de øvrige moduler, en længde på 10 uger, og heraf er de 2 første uger det 

teoretiske undervisningsforløb. Herefter følger 7 uger i praktik, hvor der arbejdes med en række 

essayopgaver knyttet til de emner, der indgår i pensum. Eksamen er en individuel mundtlig prøve, hvor de 

studerende benytter deres essayopgave som afsæt for den mundtlige prøve.  

 I forhold til modulets brug og tilpasning af Portfolio-begrebet trækkes der på Olga Dysthe, og i forhold til 

refleksionsbegrebet trækkes der på Jack Mezirows refleksionsbegreb (Altenborg et al., 2008). I forlængelse 

af refleksionerne omkring udviklingen mit læringssyn vil jeg rette særligt fokus mod interaktion og 

refleksion i undervisningen, og vil i den forbindelse inddrage den supervision, som jeg har modtaget fra min 

vejleder.  I den forbindelse vil jeg fokusere på interaktionen mellem de studerende og undertegnede med 

udgangspunkt i lektionerne omhandlende organisationskultur. I forlængelse heraf vil jeg diskutere de 

didaktiske overvejelser, der ligger til grund for essayforløbet, samt den transfer, som undervisningen og 

praktikken har til hensigt at skabe. 
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Modulets mål og rammefaktorer  

Som det fremgår af studieordningen (Bilag 7.), så er modulets læringsmål knyttet til fagområderne: 

”Organisationsstruktur -og design, Motivations, Kommunikation samt Kultur. Hvert af de fagområder er 

opdelt i en taksonomisk progression fra videns- til færdighedstaksonomier. I denne anmodning har jeg valgt 

at fokusere på lektionerne omhandlede organisationskultur, der samlet set forløber over 4 lektioner. 

Læringsudbytterne for organisationskultur er knyttet til, at de studerende skal have viden om:  

- Organisationskultur, herunder de faktorer som påvirker kulturen, samt hvordan disse påvirker 

organisationens fortælling og identitet  

- Hvordan organisatoriske fortællinger og fortolkninger tilfører ledelsen, medarbejderne og 

organisationen betydning og identitet indadtil i organisationen samt udadtil i forhold til 

omverdenen. 

Disse taksonomitrin knyttet til vidensniveauet bliver operationaliseret i en konkret færdighed, hvor de 

studerende arbejder med og opøver færdighederne til at gennemføre en grundlæggende kulturanalyse. 

Videns- og færdighedsniveauet bliver samlet i et overordnet kompetencelæringsmål, der er rettet mod at 

de studerende skal opnå kompetencen til at vurdere den beredskabsfaglige organisations 

beredskabsfaglige og ledelsesmæssige praksis. Med andre ord skal de studerende være i stand til at 

vurdere hvordan og på hvilken måde organisationskulturen influerer på de øvrige fagområder, der er 

knyttet til ledelse af den beredskabsfaglige organisation.  

Opdelingen af modulets forløb er fastlagt i studieordningens fordeling af ECTS-point, og står derved ikke til 

at ændre. Det har derfor været en vanskelig udfordring rent didaktisk, hvordan jeg på den ene side kan få 

gennemgået undervisningsforløbet inden for 2 uger samt, hvordan man kan få koblet teorien og praktikken 

sammen med eksamen på en sådan måde, at de studerende ikke oplever deres forløb som fragmenteret og 

deres læringsudbytter som overfladiske. Hvis man ser bort fra de læringsudbytter, der er direkte knyttet til 

de nævnte fagområder, er følgende kompetencelæringsmål afgørende for modulet. 

Ved modulets afslutning skal de studerende have:  

1. Kompetence til at vurdere beredskabsprofessionens organisation og ledelse samt operative praksis  

2. Kompetence til at vurdere egen læring i relation til beredskabsprofessions organisation og ledelse. 

De to læringsudbytter er begge kompetencelæringsmål, og er tiltænkt at forene samtlige fagområder med 

en generel vurdering af den beredskabsfaglige profession. Dette professionskendskab kommer til dels fra 

deres tidligere forløb på uddannelsen, men præges i vid udstrækning også af det praktikforløb, som de 

studerende gennemgår gennem deres praktik på Modul 4. ”Organisation og Ledelse”. 
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Gennem forløbet i organisation og ledelse benytter vi bogen ”Organisationsteori” af Bakka og Fivelsdal. 

Tidligere har jeg benyttet ”Organisation” udgivet af Trojka, men erfaringerne viste, at bogen ikke gav de 

studerende tilstrækkelig dybdeviden, hvilket gjorde det vanskeligt for de studerende at udfolde deres 

analyser i deres essays samt til eksamen. Foruden at benytte bogen ”Organisationsteori” suppleres 

litteraturen gennem forløbet med artikler. Enkelte af artiklerne har et meget klart praksissigte, hvorimod 

andre udspringer af en anden forskningsmæssig tyngde.  

Læreprocessen og læringsforudsætninger  

I det følgende vil jeg fokusere på ovenstående kompetencelæringsmål, eftersom det har været en didaktisk 

udfordring at tilrettelægge læreprocessen i forhold til de studerendes forudsætninger på en sådan måde, at 

ovenstående læringsudbytter blev indfriet. Endvidere har det klart været de to læringsudbytter, som har 

givet mest frustration for – og fra de studerende, og det er også de to læringsudbytter, der har udfordret 

min undervisningsmæssige praksis.   I forhold til pkt. 1., der er rettet mod, at de studerende bliver: ”fagligt 

kompetente til at kunne vurdere den bredskabsprofessions praksis”, vil jeg indledningsvis fokusere på de 

ændringer, som er sket siden modulets start til nu. I den forbindelse vil jeg komme ind på ændringen i mit 

syn på læring samt fokusere på, hvordan jeg gennem interaktion i kulturundervisningen har forsøgt at 

skabe mere aktivitet blandt de studerende.  

 

Som det fremgår af lektionsplanen for det samlede organisationsforløb for de første gennemløb (Bilag 8.), 

så er fokus rettet mod de fagrelaterede emner i større blokke. Endvidere er lektionsplanen ikke 

eksemplificeret ud, hvilket i bagklogskabens lys nok skyldes en vis nervøsitet for at låse sig fast på betoning 

af visse emner mv., eftersom rollen som underviser var ny. I forhold til mine egne erindringer omkring 

forløbet, så var det primært undertegnede, der talte, og de studerende blev meget passive, og oplevelsen 

for mig som underviser var, at det rent didaktisk blev meget tungt. Det blev med andre ord en passiv 

undervisning, og det smittede direkte af på de studerende indlevelse og deltagelse. Per Fibæk Lauersen 

kommenterer i den forbindelse følgende: ”Undersøgelserne viser, at bestemte kvaliteter ved undervisning 

klart bidrager til et bedre udbytte, Det er kvaliteter, der normalt ikke er omfattet af begreber som 

undervisningsform eller - metode, men [...] at læreren aktivt og direkte forsøger at få eleverne til at lære og 

ikke blot venter på, at læring ”sker af sig selv” (Fibæk, 2003). Jeg havde i de første forløb en nervøsitet for, 

om de studerende nåede det de skulle, og kom derved til at trække meget på et behavioristisk syn på 

læring (Dysthe, 2010:41), hvor det centrale for mig, som underviser, blev at overføre viden og redskaber på 

en mekanisk måde. Undervisningen var meget tekstnær i forhold til den grundbog, der blev benyttet, og de 

essays, som de studerende udarbejdede igennem forløbet, blev rettet med et klart fokus på, om de havde 

forstået teorien.  
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Udvikling i læringssyn  

I forbindelse med adjunktuddannelsen på Metropol, blev der den 12. oktober 2010 afholdt et arrangement 

omkring didaktik. En af oplægsholderne på dagen var Jens Dolin fra ”Institut for Naturfagenes Didaktik” ved 

Københavns Universitet. Oplægget kredsede omkring forskellige tilgange til didaktik med særligt fokus på 

de udfordringer, den naturvidenskabelige undervisning bliver mødt med. Jens Dolin kredsede omkring 

spørgsmålet – hvordan gør vi vores undervisning bedre? Og hvordan undgår vi som underviserne at falde i 

den fælde blot at reproducere den undervisning, som vi selv tidligere har modtaget. Jens Dolin har sit afsæt 

i de naturvidenskabelige uddannelser, men gjorde det klart, at tendenserne gælder for alle uddannelser.  

Oplægget ramte plet i forhold til mit syn på læring, der blev overført til mine konkrete didaktiske praksis. 

Det her med at fokusere på, at undervisningen har til formål at fylde viden i hovederne på de studerende, 

blev problematiseret. I forbindelse med de essayopgaver, som de studerende udarbejdede gennem 

modulet, kunne jeg se, at deres tilgang var meget mekanisk, og de forsøgte efter bedste evne at klemme 

den docerede viden ned over praksis. En gang imellem blev det dog tydeligt, at den praksis de beskrev, 

viste nogle helt andre problematikker, men de studerende så dem ikke, for de var mere opmærksomme på 

at bringe pensum i spil, hvilket gav nogle flade ureflekterede opgaver.  

Efter de første forløb besluttede jeg derfor, at der skulle ændres markant i modulets tilrettelæggelse, og et 

af de klare fokusområder var at bringe praksis og teori tættere sammen. Nogle af de teoretikere, som jeg er 

blevet inspireret af, er Etienne Wenger og Jean Lave. De ser læring som situeret virksomhed, hvor den 

lærende deltager i sociokulturelle praksisfællesskaber (Lave & Wenger, 2003).  De påpeger, at læring for 

individet er et spørgsmål om at engagere sig i og bidrage til deres fællesskabers praksis (Lave & Wenger, 

2003). Det er derfor afgørende, at man som underviser faciliterer og understøtter mødet mellem teori og 

praksis i undervisningen, eftersom undervisning skal klæde de studerende på til at engagere sig og bidrage 

til praksis, hvilket forudsætter, at de studerende får redskaberne til at anvende teorierne i praksis. 

Konkrete initiativer i relation til undervisningen på Modul 4. ”Organisation og Ledelse” 

En af de ting jeg har ændret i forhold til at skabe kobling mellem teori og praksis er blandt andet 

udarbejdelsen af en case, der er gennemgående for de omtalte fagområder, der bliver gennemgået i 

organisationsforløbet (Bilag 9.). Den didaktiske pointe, i forhold til casen, er at skabe en fortælling omkring 

et brandvæsen i en større dansk kommune, som kunne ligne de fleste beredskaber i Danmark. Beredskabet 

har en beredskabschef og en række ledere og medarbejdere. Der er et politisk niveau, og selve 

beredskabets organisation bliver gennemgået. Casen fungerer i praksis som en mur, som jeg spiller de 

enkelte studenteraktiviteter op imod, hvilket giver en fælles referenceramme, som alle de studerende kan 

relatere sig til. Ved at skabe denne referencerammer er det min oplevelse, at de studerende aktivt 
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anvender de forskellige faglige begreber (risikobaseret dimensionering, slukningstog mv.) på en naturlig 

måde i de beredskabsfaglige diskussioner. Det er netop denne beherskelse som Lave og Wenger sigter efter 

i deres syn på læring: ”Læring betyder at mestre aktiviteter, handlinger og sproglige diskurser inden for et 

fællesskab” (Lave & Wenger 1991).  

Foruden at koble de enkelte fagområder tættere med praksis, har jeg også ændret opsætningen omkring 

de essayopgaver, som de studerende laver gennem forløbet. I forhold til de første forløb, så brugte vi en 

del tid på klassen, hvor vi snakkede om essaygenren samt, hvordan man konkret opbygger taksonomien i 

teksten. I de seneste forløb er denne snak blevet kogt markant ned til et informationsmateriale, som de 

studerende får udleveret. I stedet er fokus blevet rettet mod eksempler på konkrete 

anvendelseseksempler. Disse smagsprøver giver de studerende konkrete billeder på, hvad man kan vælge 

at fokusere på i praksis – for der er flere af de studerende, som til stadighed betoner, at de har svært ved at 

finde nogle ”problemer/undren” relateret til de forskellige fagområder i praksis. Ved at lave disse 

eksempler hjælpes de studerendes indlæring på vej, eftersom de får nogle konkrete eksempler at bygge 

deres teori og praksis sammen med henblik på den konkrete anvendelse (jf. Piaget assimilationsbegreb).  

Paradokser i relation til at gøre de studerende faglige kompetente 

Et af de aspekter, som gennem mit adjunktforløb har undret mig, er den måde, hvorpå de studerende 

vurderer undervisningen på. Selvom jeg oplever, at jeg som underviser er blevet markant mere robust 

fagligt såvel som didaktisk i løbet af min adjunktperiode, så fremgår det ikke tydeligt af de studerende 

evaluering. Hvis man eksempelvis kigger på forløbet for KAT2010E (det første forløb), så er evalueringen af 

forløbet meget flot (se Bilag 10.). Rent didaktisk var undervisningen på det første forløb præget af den 

beskrevne envejskommunikation. De studerendes kommentarer fra det første forløb peger i vidt forskellige 

retninger, eksempelvis er der en, der pointerer følgende: ”skoleforløbet gik alt for hurtigt og man fik et 

meget overfladisk forhold til hvad der blev undervist i” Andre mener, ”den teoretiske undervisning var rigtig 

god”. – ”undervisningen på klassen fra de to undervisere fungerede rigtig godt”. I forhold til undertegnede, 

var det endvidere studerende, der skrev: ”Dejligt at have Mikkel i hans comfort zone”, hvilket er en lidt sjov 

kommentar, eftersom jeg bestemte ikke havde oplevelsen af, at undervisningen mv. ramte helt plet. 

Samme oplevelse havde den eksterne underviser, som var i tvivl om faget i relation til uddannelsen mv. og 

derfor, som jeg, var en anelse famlende. Dette kan dog ikke genfindes i evaluering, hvor der er blevet givet 

fin feedback.  

Det er en pudsig situation, at der ikke umiddelbar er overensstemmelse mellem mine opfattelser af god 

tilrettelagt udfordrende undervisning kontra det, som de studerende ønsker. Det skyldes sandsynligvis de 

studerende syn på læring, hvilket underbygges af Peter Lauritsen fra Aarhus Universitet, der påstår, at de 
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studerende er for dårligt forberedte, og derfor ender med at efterspørge den type af undervisning, der 

mere eller mindre gentager det, som direkte står i bøgerne. Peter Lauritsen fra Aarhus Universitet kalder de 

studerendes facon for ”tilbagelænet” og han hævder, at det er tale om et ”studiekultursproblem, som 

universitetet lige nu slet ikke er gearet til at tage hånd om” (Rottbøll, 2012). Lektor, Lone Koefoed Hansen 

fra Aarhus Universitet, påpeger i den forbindelse følgende: ”Udfordringen er at få de studerende til at 

forstå, at de ikke ”går i skole”, og det vigtigste derfor er, hvad de laver mellem undervisningstimerne” 

(Rottbøll, 2012). Løsningen er ifølge Lone Koefoed Hansen ikke entydig, for det er ikke til at sige, hvad der 

direkte kan motivere de studerende. Hun påpeger i den forbindelse: ”problemet er, hvis de bare er der, 

fordi det ligger i tiden, at man skal jo have en videregående uddannelse” (Rottbøll, 2012). 

I forhold til min praksis som underviser har jeg valgt at tilrettelægge min undervisning efter, at den 

studerende er forberedt og motiveret for at lære faget. Derved beskytter jeg min egen motivation, og det 

kan jeg mærke smitter af på de studerende, eftersom det giver mig, som underviser, mulighed for at folde 

anvendelsen af fagets metoder og begreber ud, hvilket motiverer mig, og derved også viser engagement, 

hvilket ifølge Wahlgren mfl. er et afgørende parameter for at skabe transfer, eftersom underviserens 

engagement i anvendelsen af metoder etc. smitter af på de studerendes lyst til at beherske fagområde 

(Wahlgren, 2012 ).  

Overflade kontra dybdelæring 

I forhold til min tidligere praksis er jeg endvidere blevet opmærksom på vigtigheden af det, som ph.d i 

læringsstrategier Berit Lassesens omtaler som dybdelæring – hun forstår dybdelæring som: ”den 

studerendes evne til at tænke kritisk, udvikle personlig indsigt og forståelse for emnet” (Richter, 2012). 

Dybdelæring er det modsatte af overfladelæring, som ifølge Berit Lassesens er karakteriseret ved: 

”reproduktion af viden, der kan anvendes til et bestemt formål, men som ikke for alvor sætter den 

studerende i stand til at forstå stoffet og selv tage stilling.(Richter, 2012).  

Det var netop denne overfladelæring, som jeg oplevede, at jeg leverede i starten som underviser, og det 

var en læring, der var præget af rigtig mange slides i PowerPoint, og meget lidt interaktion mellem mig og 

de studerende samt mellem teori og praksis. En af de hurdler, som jeg har skullet håndtere i forhold til 

dybdelæringen, har været det aspekt, at jeg simpelthen ikke kunne nå at behandle hele pensum. Jeg har 

derfor valgt at lave nedslagspunkter, for derigennem at skabe dybdelæring, men det har også objektivt set 

betydet, at der er en del af pensum, som de studerende selv har fået ansvaret for at operationalisere 

gennem selvstudie. Eksempler på selvstudieaktiviteter kan være cases eller forskellige perspektiver, som er 

beskrevet fint i lærebogen, og som sådan ikke burde udfordre de studerende efter den bearbejdning af 

teorierne og de cases, som vi har behandlet i undervisningen.  
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Det er min oplevelse, at de stærke studerende har håndteret dette selvstudie fint, men der er også en del 

af de studerende, som har haft svært ved ikke at få gennemgået materialet som hidtil. Det har til tider 

været vanskeligt at hjælpe disse studerende i undervisningen, eftersom de ikke altid giver udtryk for deres 

spørgsmål, og det er endvidere også disse studerende, der ofte vælger ikke at deltage i undervisningen. 

Hvorom alting er, så er det en central pointe i forlængelse af ovenstående, at der bliver skabt interaktion i 

undervisningen for, at de studerende bliver aktive, og derigennem indlærer bedre jf. Fibæk. Endvidere er 

det gennem denne interaktion, at praksis og teori mødes, hvilket er i tråd med Lave og Wenger. 

Interaktion i undervisningen  

Jeg vil i det følgende fokusere på, hvordan jeg har skabt interaktion i undervisningslektionerne 

omhandlende kultur. Eftersom denne interaktion har haft min interesse, har jeg valgt at få supervision på 

min undervisning med særligt fokus på interaktionen mellem mig og de studerende. I det følgende vil jeg 

derfor indlede med at redegøre for, hvordan jeg havde tilrettelagt undervisningen med henblik på 

interaktion og i forlængelse heraf kommentere på, hvorvidt jeg lykkedes med mine hensigter i forhold til 

undervisningen på det sidste forløb i organisationskultur. Efterfølgende vil jeg koble den konkrete praksis til 

den supervision, som jeg modtog, samt kommentere på de konkrete ændringer, som jeg vil foretage i min 

fremadrettede praksis.  

Undervisning i organisationskultur er tilrettelagt til at forløbe over 4 lektioner. Undervisningen er planlagt 

som dialogundervisning med en vekselvirkning mellem teori og praksis dog ud fra en tilgang, hvor jeg er 

den, der taler mest, og det er ud fra mit foredrag, at øvelserne udspringer. For at skabe aktivitet hos de 

studerende har jeg valgt at indlede med en øvelse, inspireret af metoder fra corporative learning. Øvelsen 

går ud på, at de studerende opdeler et A3 ark i felter, så hver deltager har sit eget felt. Inde i midten af 

papiret tegnes en cirkel, og det er så hensigten, at hvert studerende skriver sit eget bud på spørgsmålet 

”hvad er kultur”. Når den første fase er overstået, diskuterer grupperne de forskellige bud, som de enkelte 

studerende er kommet med, og forhandler sig i forlængelse heraf frem til konsensus, som gruppen skriver i 

midten (Bilag 11.). Fordelen ved øvelsen er, at jeg hurtigt får skabt noget aktivitet blandt de studerende, og 

derigennem fanger deres opmærksomhed. Øvelsen har endvidere den fordel, at den er ufarlig for den 

enkelte studerende, eftersom det er gruppens svar, som skal fremlægges, og derved byder flere sig til – 

herunder også de studerende, hvor det er min oplevelse, at de normalt er mere tøvende. Foruden øvelsen 

hvor de studerende sammen forhandler sig frem til en konsensus omkring kulturbegrebet, har jeg en række 

mindre øvelser, som eksempelvis er drevet frem af billeder. Eksempelvis benyttes logoer af Mærsk, Falck og 

Lego som afsæt for diskussioner omkring forskellen på stærke og svage kulturer, herunder mytedannelser 

og symbolik. 
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Øvelserne forløb overordnet som planlagt. Dog viste lokalet sig i den konkrete situation at være en 

udfordring, eftersom de studerende ikke havde plads nok til at fordele sig hensigtsmæssigt, mens de 

arbejdede med øvelsen. Det gjorde øvelsen lidt tung, og gjorde, at øvelsen tog mere tid end planlagt. 

Eftersom tiden blev en anelse presset, gik jeg bevidst ind og tog styringen, hvilket fik den konsekvens, at jeg 

skruede tempoet op i den efterfølgende behandling af centrale begreber.  

I forhold til min supervision var der overordnet to aspekter, der var dominerende. På den ene side selve 

interaktionen med de studerende, og på den anden side min ageren som underviser. Det er disse to 

perspektiver, som jeg vil kommentere på i det følgende. 

Supervision på interaktion 

I forhold til interaktionen gennem øvelserne er det blevet noteret i min supervision, at der er en god 

dynamik omkring øvelsen, og introduktionen til øvelsen fungerede fint for de studerende. De går hurtigt i 

gang med øvelsen. (Supervision). Endvidere bliver det noteret, at jeg, i forbindelse med øvelserne, hjælper 

de studerende med at referere tilbage til andre dele af modulet, hvilket hjælper med at danne deres 

kognitive skemaer, eftersom vi løbende kobler til elementer, som de tidligere har lært. Generelt fungerer 

øvelserne godt, og jeg får gennem øvelserne fremhævet og bearbejdet centrale begreber. I forhold til 

øvelserne er det dog også blevet noteret, at jeg generelt fylder meget, og at jeg overser studerende, der 

faktisk har hænderne op, så enkelte vælger at tage hånden ned igen. I de konkrete situationer har jeg ikke 

set disse hænder, eftersom jeg har været for opslugt at min egen agenda, eftersom tidsplanen var ved at 

blive presset, men det er klart, at dette kan ramme de studerendes motivation, eftersom de ikke får lov til 

at bidrage, og dermed må forventes at slutte sig til den konklusion, at det muligvis skyldes, at de ikke er 

vigtige, eller at deres kommentarer bliver betragtet som ligegyldige, hvilket naturligvis er problematisk.   

Supervision på underviseradfærd 

I forhold til min adfærd som underviser er det blevet noteret, at jeg generelt fylder meget i lokalet, hvilket 

har den positive effekt, at jeg får samtlige studerende med på øvelsen. Styringen er klar, og jeg formår at 

sætte anvendelsesperspektivet i fokus (Supervision). Det bliver dog også noteret, at jeg generelt har et 

relativt højt tempo i undervisningen, og at jeg udviser engagement, men at tempoet virker en anelse 

opskruet. Det fremgår endvidere, at der er fagligt overskud og en hel del interaktion, men jeg har en 

tendens til at skifte hurtigt mellem emnerne, og det er ikke alle studerende, der når at komme på banen. 

Endvidere har jeg en speciel fremtoning, der muligvis er farvet af min baggrund i et uniformeret system, 

hvor man har en tendens til at fremstå autoritær. Det kommer eksempelvis til udtryk i supervisionen ved, at 

jeg enkelte gange går hen imod den, der taler. Engagement og attitude kan være fint, men det skal 

naturligvis tøjles, så man ikke direkte eller indirekte gennem en autoritær stil, virker provokerende på 
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studerende, eller efterlader de studerendes med en fornemmelse af, at de rent fagligt bliver sat på plads på 

en ikke gunstig måde. Dette kan naturligvis ramme de studerende motivation, hvilket derved står i vejen for 

deres læring.  

Fremtidige ændringer i relation til interaktion og adfærd  

I forhold til fremadrettede forløb har jeg noteret mig undervisningslokalets udformning. En ting er, at det 

gjorde øvelsen lidt længere, at der ikke var så meget plads, men det betød faktisk mere i mit hoved, 

eftersom vi kom på bagkant med tiden. Jeg har endvidere noteret mig, at jeg skal være opmærksom på min 

fremtoning. For at skabe mere interaktion og studenteraktivitet samt for at nedtone min dominans i 

forhold til at udlægge teksten, kunne jeg fremadrettet trække på flere metoder inspireret fra corporate 

learning, der sikrer studenteraktivitet. Det kunne eksempelvis være ask/tell opgaver, hvor de studerende 

har en række spørg/fortæl-kort, hvor de studerende går rundt på gulvet, og eksempelvis har et kort, hvor 

der står ”fortæl hvad en kulturanalyse består af”, herefter bytter de, så den anden studerende eksempelvis 

stiller spørgsmålet ”hvor mange niveauer har Schein i sin kulturmodel”. Herefter bytter de spørgsmål og går 

ud og finder nye partnere. Denne øvelse er en god måde at øve modeller og begreber på i stedet for, at jeg 

docerer dem. Det kræver naturligvis velforberedte studerende, men på den anden side, så er det også en 

øjenåbner for de studerende i forhold til, at det er nødvendigt at være forberedt for at kunne deltage i 

operationaliseringen af kernebegreber mv. i undervisningen.  

Kompetence til at vurdere egen læring 

Som det fremgik af de kompetencelæringsmålene for Modul 4. ”Organisation og Ledelse”, så er pkt. 2. 

rettet mod, at de studerende skal: ”Have kompetence til at vurdere egen læring i relation til 

beredskabsprofessions organisation og ledelse”. For at imødekomme dette læringsmål har jeg valgt at 

benytte en portfolio-tilgang, som redskab til at lade de studerendes vurdere deres egen og 

medstuderendes læring. I det følgende vil jeg beskrive, hvordan jeg konkret har anvendt portfolio som 

didaktisk redskab. Eftersom refleksion er afgørende i forhold til at skabe denne vurdering af egen læring, vil 

jeg komme ind på operationaliseringen af refleksionsbegrebet. I forlængelse heraf vil jeg anskueliggøre, 

hvordan jeg har forsøgt at iscenesætte transfer i gennem de studerende praktikforløb.    

Brugen af Portfolio som det gennemgående pædagogiske redskab 

Ifølge Dysthe et al., så baserer læring gennem portfolio sig på, at den studerende indsamler forskellige 

arbejder over en længere periode, hvor den studerende selv udvælger de produkter, der skal til vurdering 

(Dysthte et al, 2001). Populært sagt omfatter portfolioprocessen følgende sekvenser: Collection, selection, 

reflection, projection. I relation til Modul 4. ”Organisation og Ledelse” er det blevet operationaliseret ved at 

de studerende udarbejder 4 essays gennem praktikforløbet. De studerende afleverer deres essay til deres 
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essaygruppe, og de enkelte giver derigennem hinanden løbende feedback ud fra faste objektive 

bedømmelseskriterier. Derigennem bringer de studerende deres teoretiske viden i spil i forhold til at 

anvende teorierne som handlingsanvisning eller som forståelsesoptikker (Wahlgren et al., 2012), og 

benytter dette aktivt til at understøtte deres egen samt deres medstuderendes læring.  

De studerende rater hinandens essays ud fra et feedbackskema, som jeg har udarbejdet til dem. 

Feedbackskemaet indeholder 6 kategorier, som de studerende skal give mellem 0-20 point inden for. Hvert 

essay skal opnå samlet set 60 point for at blive godkendt. Hvis blot en af de studerende i essaygruppen 

vurderer, at det enkelte essay ikke kan opnå 60 point, skal det enkelte essay tilpasses, så det kan 

godkendes i sin helhed. Denne indlagte vurdering af medstuderende har jeg valgt ud fra inspiration fra 

Gibbons og Lightbown og Spada (Gibbons, 2002 og Lightbown & Spada, 2006). Gibbons mfl. er 

sprogforskere, og har fundet ud af, at der finder effektiv læring sted, når studerende interagerer med i 

hinanden i forhandlende samtaler, der udfordrer den enkelte studerende. Interaktionen får karakter af det, 

man inden for sprogundervisningen kalder ’negotiation of meaning’, og herigennem sikres det, at de 

studerende har forstået det samme ved forskellige centraler begreber (Gibbons, 2002 og Lightbown & 

Spada, 2006). Denne form for forhandling er afgørende for, at der genereres læring, og igennem de 

studerendes essaygrupper får de studerende netop adgang til hinandens tanker og refleksioner om stoffet. 

Dette harmonerer endvidere med Lave og Wengers opfattelse af forhandling i praksisfællesskaber jf. (Lave 

og Wenger). 

For at sikre, at de studerende behandler hinanden pænt og konstruktivt i deres feedback, læser jeg som 

underviser med på deres feedback til hinanden. Endvidere udvælger jeg et af de studerende essays, som 

jeg læser og giver feedback på. De studerende ved ikke, hvilket af deres essays jeg læser, hvilket igen er 

med til at sikre, at den enkelte ikke tager opgaven for let, og derved ødelægger det for sig selv og sine 

medstuderende. Forløbet afsluttes som nævnt med en mundtlig prøve, hvor de studerende tager afsæt i 

det essay, som den enkelte studerende vurderer er blevet bedst. Derved skabes den afsluttende sekvens 

(projection jf. Dysthe), eftersom essayet udgør den endelige projection af de mest vellykkede refleksioner.      

Et afgørende aspekt i arbejdet med portfolio er selve refleksionen, hvor jeg trækker på Mezirows opfattelse 

af, at refleksion ikke blot er det samme som at tænke sig om, men bunder i et disorienteringsdilemma. 

Mezirows forstår følgende ved refleksion: ”en proces med kritisk vurdering af indhold, proces og 

præmis(ser) for vores bestræbelser på at fortolke og give mening til en oplevelse”. (Altenborg et al., 2008) 

Det er netop denne meningsgivelse, som jeg har haft til hensigt at iscenesætte gennem essayforløbet. Og i 

den forbindelse har det været min hensigt at skabe transfer mellem teori og praksis ved at fokusere på, at 

de studerende skal anvende teorierne i praksis. Disorienteringsdilemmaet er netop de situationer, hvor de 
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studerendes kognitive skemaer (jf. Piaget) ikke passer, hvor de bliver nødt til kritisk at komme med 

vurderinger på, hvordan det kan være, at en ansat eller en leder etc. reagerede på en bestemt måde. I 

denne vurdering er det hensigten, at de studerende skal trække på deres teoretiske baggrund som 

handlingsanvisning. 

Facilitering og styring af transfer  

Netop denne anvendelse af teori i praksis er afgørende for, at de studerende bliver kvalificerede 

professionsudøvere, eftersom de netop anvender det, som de lærer i praksis (Wahlgren et al., 2012). 

Wahlgren et al., forstår transfer som ”overføring af viden og kunnen fra en situation til en anden”. Transfer 

af læring forstås i forlængelse heraf som ”anvendelse af viden og kunnen lært i en sammenhæng til at 

kvalificere handling i en anden sammenhæng” (Wahlgren, 2012). Ifølge Wahlgren virker det positivt på 

transfer, hvis den studerende løbende får svar på, hvor og til hvad, den studerende kan anvende den viden, 

der bliver arbejdet med på uddannelsen. (Wahlgren, 2012).  

Formålet i essayforløbet har været at sikre denne tydeliggørelse af anvendelsesperspektivet for den 

studerende. Dog har det været min oplevelse, at det har været meget varierende, hvad de studerende har 

fået ud af det. De stærke studerende har generelt gennem portfolio-forløbet haft lettere ved at tænke 

abstrakt og anvende teorierne abstrakt og se de latente problemer i praksis. De svagere studerende bliver 

udfordret meget mere, og har ofte svært ved at lave refleksionerne tilstrækkelig gode, eftersom de har 

svært ved at mestre det grundlæggende stof. Dette har været et markant problem gennem forløbet, og jeg 

har inden for de givne rammer svært ved at vejlede de enkelte studerende, eftersom de er i 

landsdækkende praktik. I skrivende stund er løsningen blevet, at jeg sætter mere tid af i 

undervisningsugerne til at arbejde med udarbejdelsen af essays, og derigennem øver de studerende i den 

refleksive genre.  

I forhold til min rolle som underviser betoner Wahlgren og Aarkrog, at det er afgørende, at underviseren 

diskuterer meningen af det lærte med de studerende samt, at underviseren er personlig engageret. I 

forhold til den konkrete transfer understreger de, at det er centralt, at underviseren har et indgående 

kendskab til praksis, så underviseren løbende kan indgå i de studerende arbejde med transfer og udfordre 

dem på det indlærte (Wahlgren et al, 2012). I forhold til essayforløbet har jeg oplevet, hvordan min 

praksisbaggrund har styrket min undervisning, vejledning såvel som feedback til de studerende, hvilket har 

været en markant styrke. Endvidere har jeg oplevet, at jeg gennem mit kendskab til praksis har lettet de 

studerende transfer ved at gøre de studerende klar til kulturmødet med praksis.  



21 
 

Den specielle beredskabsfaglige profession kommer til udtryk på forskellige måder. Det kan måske bedst 

beskrives med en oplevelse, som en af vores studerende på Modul 4. ”Organisation og Ledelse” var ude for. 

Den studerende har ikke tidligere været beskæftiget ved beredskabet. Den studerende kommer ind i 

frokoststuen, hvor alle brandfolkene sidder ved et langbord. Brandfolkene kigger lige op, og kigger på den 

studerende, men laver ikke en egentlig velkomst. Den studerende går herefter over til brandmesteren og 

præsenterer sig og fortæller, at han er blevet sendt ned til brandfolkene af den operative leder. Herefter 

byder brandmesteren den studerende velkommen. Den studerende finder herefter en ledig plads og sætter 

sig, hvorefter der bliver helt stille ved bordet. Den studerende opfatter situationen, og spørger derefter, om 

han har sat sig på nogens plads. Ja øh, det er Henriks plads får han at vide. Herefter tager den studerende 

på egen hånd en ekstra stol hen til bordet – hvorefter snakken og resten af vagten forløb uden nogen 

problemer. Da vagten var omme, havde den studerende den opfattelse, at brandfolkene havde taget ham 

til sig, og resten af praktikforløbet var en succes. Eksemplet viser, hvor vigtigt det er, at vi som undervisere 

formår at klæde de studerende på til mødet med praksis.  

Det er derfor afgørende, at underviserne kender praksis samt kender praksis så godt, at man er i stand til at 

råde de studerende omkring formelle såvel som uformelle kutymer. Jeg har hørt flere lignende historier fra 

praksis, og det bekræfter mig i, at det er centralt, at jeg foruden at sikre dybdelæring på modulet løbende 

inkluderer cases, der gør det muligt at iscenesætte de studerendes møde med praksis. For at tvinge de 

studerende til at reflektere over mødet med praksis, samt deres forudsætninger og forventninger i 

praktikken, udfylder de studerende et refleksionspapir (Bilag 12.).  Dette papir ligger til grund for 

samtalerne forud samt under praktikken. Det er endvidere disse refleksioner, som de studerende har 

mulighed for at tage med til eksamen i forhold til at problematisere mødet mellem teori og praksis.    

Udviklingsprojektet ”Beredskabsfaglig Evaluering og Praksisudvikling” 

Som det fremgår af ”Bekendtgørelse om lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelse og 

andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser af 30. januar 2004”, skal jeg, foruden at 

beskrive mit virke ved grunduddannelsen, også beskrive mine aktiviteter knyttet til udviklingsarbejde og 

videncenterfunktion. Den aktivitet, som jeg vil tage udgangspunkt i, er udviklingsprojektet 

”Beredskabsfaglig Evaluering og Praksisudvikling”. Foruden selve hovedprojektet indeholder dette projektet 

også et forprojekt i form af en behovsanalyse. Eftersom hovedprojektet stadig pågår, er projektrapporten i 

sin helhed ikke vedlagt som bilag, dog er slutrapport fra forprojektet samt bilag knyttet til hovedprojektet 

vedlagt som bilag.  
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I det følgende vil jeg beskrive projektets baggrund og formål, redegøre for de anvendte metoder, samt 

redegøre for projektets foreløbige resultater. Herefter vil jeg give eksempler på, hvordan undertegnede og 

min projektkollega har anvendt projektlederuddannelsens værktøjer i projektet. I den forbindelse vil jeg 

kort beskrive forskellige typer af projektværktøjer for derefter fokusere på operationaliseringen af 

projektværktøjet ”interessenthåndtering”. Afslutningsvis vil jeg redegøre for hvordan vi har anvendt 

udviklingsprojektets resultater i forhold til undervisning på grunduddannelsen herunder hvordan vi aktivt 

har anvendt de studerende som en ressource i projektet.  

Projektet baggrund og formål 

Baggrunden for formuleringen af hovedprojektets formål udspringer af den gennemførte forundersøgelse, 

der gennem interviews med beredskabsaktørerne, herunder Forsvaret, Politiet, Sundhedsberedskabet, 

Beredskabsstyrelsen samt redningsberedskabet, afdækkede de udfordringer, som de enkelte aktører 

oplever i forhold til håndteringen af større komplekse operative hændelser. Som det fremgår af 

slutrapporten (Bilag 13), så blev konklusionen på forprojektets behovsundersøgelse, at samtlige 

beredskabsaktører efterspurgte redskaber til at skabe læring fra operative hændelser. Forprojektets 

konklusioner lå til grund for formuleringen af hovedprojektets formål: ” Formålet med projektet er at 

optimere anvendelsen af evalueringer i forhold til udvikling af den beredskabsfaglige praksis”.  

Selve projektbeskrivelsen for hovedprojektet er vedlagt som bilag, og heraf fremgår det, at hovedprojektets 

centrale leverance er et evalueringsværktøj, der kan understøtte de kommunale beredskabers 

evalueringsmæssige praksis. Med evalueringsmæssig praksis sigtes mod at understøtte de aktiviteter, som 

beredskaberne gennemfører, når de evaluerer og skaber læring fra operative hændelser. Foruden det 

konkrete evalueringsværktøj indeholder projektet også leverancer knyttet til udarbejdelse af 

undervisningsmateriale, der kan indgå i en lærebog til brug på grunduddannelsen. Endvidere vil projektet 

danne grundlag for udarbejdelsen af et prospekt, som det er hensigten, at undertegnede efterfølgende skal 

udfolde i en beredskabsfaglig ph.d. 

Hovedprojektets undersøgelser og resultater  

For at udarbejde et evalueringsværktøj, der kan understøtte kommunernes evalueringsmæssige praksis, 

har vi gennemført en række undersøgelser, der kombinerer kvantitative såvel som kvalitative data. 

Indledningsvist har vi udsendt et elektronisk survey til samtlige kommuner. Formålet med den gennemførte 

survey var at afdække kommunernes hidtidige evalueringsmæssige praksis. Endvidere er der blevet 

gennemført to interviewrunder med de kommunale beredskaber i København, Aalborg, Aarhus og Odense. 

Den første interviewrunde havde til formål at afdække kommunernes hidtidige evalueringsmæssige praksis, 

samt hvilke muligheder og begrænsninger, som beredskabsaktørerne oplever i forhold til den hidtidige 
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praksis. Resultaterne fra den gennemførte survey, samt den gennemførte interviewrunde, gav overordnet 

set følgende resultater:  

1. Kommunerne efterspørger redskaber til at arbejde med evaluering ud fra et læringsmæssigt 

perspektiv.  

2. Der eksisterer et generelt behov for hjælp til at systematisere den eksisterende 

evalueringsmæssige praksis, herunder brugen af fortællinger og mundtlig evalueringer/videndeling.  

3. Der efterspørges konkrete metoder til selvevaluering  

4. Der efterspørges værktøjer, der kan udvikle arbejdet med læring i relation til den beredskabsfaglige 

kultur.   

5. Der efterspørges redskaber til deling af viden samt redskaber, der understøtter anvendelsen af 

centralt udarbejdede evalueringer.  

For at kunne inkludere ovenstående i vores konkrete evalueringsværktøj har vi gennemført et 

litteraturstudie og på den baggrund udviklet en række værktøjer, som vi i anden kommunerunde 

præsenterede for de involverede kommuner, og efterfølgende har tilpasset i forhold til deres ønsker og 

muligheder. Vi har netop i skrivende stund afsluttet denne tilpasningsfase, og er nu klar til at gå ind i en 

konkret pilotfase, som vil blive gennemført med Københavns Brandvæsen, som har valgt at implementere 

projektets evalueringsværktøj. Vores rolle vil i den forbindelse være at facilitere evalueringsarbejdet samt 

på sigt vurdere evalueringsværktøjets effekt.  

Anvendelse af værktøjer fra projektlederuddannelsen 

Der findes en række forskellige projektværktøjer, som sammen har til formål at lave den bedst mulige 

projektplan, så man derved sikrer, at projektets leverancer bliver leveret til tiden i den rette kvalitet samt 

sikre, at projektet indfrier sine del- såvel som hovedformål. I det følgende vil jeg kort beskrive de 

indledende faser i projektet herunder, hvordan jeg har benyttet mine kvalifikationer fra 

projektlederuddannelsen i forhold til at udarbejde formålshierarkier, milepælsplaner mv. Jeg har i den 

forbindelse valgt at fokusere særligt på interessentanalysen, eftersom involvering af praksis er afgørende 

for projektet. 

Brugen af konkrete projektværktøjer 

Udgangspunktet for ethvert projekt er udarbejdelsen af en projektbeskrivelse. Det er denne 

projektbeskrivelse, der ligger til grund for tildelingen af midler, og skal derfor opsummere projektets formål 

og leverancer, og give et effektivt overblik over projektets bestanddele. Et projekt vil, som udgangspunkt, 

have en række formål på forskellige niveauer, og vi lavede derfor indledningsvist et formålshierarki. 
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Formålshierarkiet er placeret som ”Bilag 14.”, og heraf fremgår projektets formål såvel som leverancer. De 

enkelte leverancer bliver herefter overført til projektplanen, og de enkelte formål bliver benyttet som 

succeskriterier, som danner grundlaget for projektets endelige effektmåling (Ryding Olsson & Attrup, 2008). 

Når projektets formål, leverancer mv. er fastlagt, laves den konkrete projektplan, som er vedlagt som ”Bilag 

15”. Planen indeholder alle de væsentlige aspekter af projekter herunder også det strategiske arbejde 

omkring kommunikation samt eksempelvis interessenthåndtering (Ryding Olsson & Attrup, 2008). Netop i 

forhold til vores projekt har interessenthåndteringen været central, eftersom vores kerneinteressenter, i 

form af kommunerne og Beredskabsstyrelsen, har et specielt forhold til hinanden qua de historiske 

diskussioner omkring magtfordeling mellem stat og kommune, som man også kender fra andre sektorer.  

Interessenthåndtering af kerneinteressenter 

I forhold til vores projekt er kommunerne en central interessent for os, eftersom det er de kommunale 

beredskaber, der skal benytte projektets evalueringsværktøj. Beredskabsstyrelsen er også en 

kerneinteressent, eftersom de har været en afgørende part i akkrediteringen af grunduddannelsen, men 

også selv arbejder med evaluering, og derved har en række eksisterende værktøjer, som vores 

evalueringsværktøj skal medtænke og inkludere for at undgå overlap og potentielle konflikter. Hverken 

kommunerne eller Beredskabsstyrelsen har været placeret i projektets styregruppe, eftersom projektet 

ikke er finansieret af dem. Hvis dette var tilfældet, ville begge interessenter have en formel 

beslutningskompetence (Ryding Olsson, 2008). I stedet har de indgået som referencegruppe, og derved 

ikke haft en formel beslutningsmagt, men har stadig afgørende betydning, eftersom det er dem, der er med 

til at afgøre, om de ønsker at benytte vores konkrete evalueringsværktøj i praksis. Formålet med en optimal 

interessenthåndtering bliver derved at sikre, at projektet tilgodeser de forskellige interesser fra de centrale 

aktører med og uden beslutningskompetence. En god interessenthåndtering er derved også en god 

risikostyring (Ryding Olsson, 2008). 

 Den bagvedliggende metode for den konkrete interessenthåndtering er indledningsvist at afdække, hvad 

den enkelte interessent oplever af fordele og ulemper ved projektets elementer. På den baggrund afgøres 

det, hvordan man håndterer den enkelte interessent (Ryding Olsson, 2008). I projektet har kommunerne 

den oplevede fordel, at projektet evaluerings- og læringsværktøjer kan tilpasses deres behov og 

forventninger. Beredskabsstyrelsen har på direktionsniveau givet udtryk for, at man har interesse i 

projektet, samt meget gerne vil arbejde med at skabe et samarbejde, som sikrer, at projektet giver nogle 

gode synergieffekter til de værktøjer, som Beredskabsstyrelsen allerede tilbyder til kommunerne. 

Beredskabsstyrelsens oplevede ulempe må forventes at være det aspekt, at vi tilpasser et værktøj konkret 

til kommunerne, og derved implicit kan komme til at konkurrere med deres eksisterende værktøjer. 
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Vores tilgang i den konkrete håndtering har været at fokusere på en rationel tilgang, hvor vi i 

projektgruppen har fokus på at sikre fyldestgørende information internt såvel som eksternt for derigennem 

at undgå misforståelser, der kunne danne baggrund for frustrationer eller mistillid. I den rationelle tilgang 

er fokus rettet mod at formidle sandheden omkring projektet. Det er netop denne rationelle plan, vi har 

forsøgt at adoptere i projektet, ved at være opmærksomme på åbenhed, og løbende række arme ud til de 

enkelte aktører. Denne tilgang minder om det som Divert Andersen kalder lammeadfærd (Divert Andersen 

et al, 2000). Ulempen ved denne tilgang er, at vi kommer til at være reaktive på andres handlinger, hvilket 

eksempelvis er kommet til udtryk ved, at det til tider har været vanskeligt at få de relevante personer med 

ansvar for Beredskabsstyrelsens læringsværktøj i tale, selvom vi gentagne gange har kontaktet dem. Vi har 

efterfølgende været i dialog med de relevante personer, som ikke mente, at vi havde været tilstrækkelige 

åbne i vores kommunikation. Det er et eksempel på, at selvom vi mener, at vi orienterer de rigtige, og tror 

på at relevante personer deler viden med andre, så er det i praksis ikke altid det der sker.  

 

Et alternativ til den rationelle tilgang er en mere proaktiv tilgang, som Divert Andersen kalder haj-mindset. 

Tilgangen som haj kan virke mere aggressiv, og benytter i højere grad uformelle informationskaner for at 

sikre, at man har et så nuanceret billede af sine kerneinteressenter som muligt. Ved at have en tættere 

relation til interessenterne bliver det muligt at høre rygter og eventuelle utilfredsheder på "vandrørene", så 

det er muligt at være proaktiv i relation til håndteringen af interessenterne. Dette underbygges endvidere i 

litteraturen, hvor undersøger har vist, at netop de projektledere, der har travlt med at indgå i mange 

forskellige relationer med interessenterne, ofte er de mest succesfulde (Ryding Olsson, 2008).  

 

I forlængelse af ovenstående kunne undertegnede som projektmedarbejder optimere min praksis ved 

fremadrettet i højere grad at trække på en haj-tilgang, hvor rationaliteten, karakteriseret ved en lamme-

adfærd jf. Divert Andersen, er erstattet af den opfattelse, at der er en strøm af aktører og en strøm af 

problemer (Maister, 2005). Ved at optimere praksis i relation til denne haj-adfærd er det muligt i højre grad 

at være analytisk beredt til at indgå i disse mere uformelle netværk, og derigennem skabe løsninger (Ryding 

Olsson, 2008), der er til mest mulig gavn for projektet i sin helhed samt for undertegnede som 

projektmedarbejder. I forhold til projektet er løsningen at finde den rette balance mellem de to tilgange. 

Hvis man eksempelvis overbetoner haj-attituden kan man bringe sig selv og til dels projektet i fare i forhold 

til to aktører, der potentielt set har konfliktende interesser, hvilket kan medføre, at projektet gøres til part i 

en sag, der ikke er til gavn for projektet.  
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Uddannelsesmateriale som spin-off fra udviklingsprojekt 

Foruden at bidrage med konkrete værktøjer rettet mod kommunernes evalueringsmæssige praksis, har 

projektet som nævnt også til formål at udarbejde uddannelsesmateriale, der peger direkte tilbage på 

grunduddannelsens moduler herunder særligt Modul 8. ”Beredskabsfaglig Formidling og Metode”. I det 

følgende vil jeg komme ind på, hvordan vi konkret har tilrettelagt undervisningen samt, hvordan 

undervisningen kvalificerede de studerende såvel som projektet. Gennem Modul 8., har de studerende 

arbejdet med forskellige tilgange til evaluering, herunder behandlet forholdet mellem evalueringer som 

kontrolredskab og evalueringer som grundlag for læring. Vi ønskede med dobbeltlektionen (Bilag 16.) at 

udfordre de studerendes forståelse omkring brugen af evalueringer som grundlag for læring, eftersom det 

netop er dette perspektiv, som vi anlægger i projektet.  

I den første lektion var fokus rettet mod at inddrage de studerende i den nyeste forskning knyttet til læring 

fra operative hændelser. I den forbindelse har vi inkluderet en forskningsartikel fra ”Centret fra 

Samfundssikkerhed fra Universitet i Stavanger, der behandler: 

1. Hvilke læringsprocesser er dominerede blandt brandfolk?  

2. Hvad vil det sige at læring er situeret i praksis? 

3. Hvilke barrierer eksisterer i forhold til at dele viden fra operative hændelser?  

Med andre ord blev udviklingsprojektet benyttet til at trække den nyeste forskning ind i grunduddannelsen 

og bygger derigennem videre på den viden, som de studerende har modtaget gennem deres forudgående 

undervisning på modulet. I anden lektion byggede vi videre på de nævnte kernebegreber, men gjorde det 

mere anvendelsesorienteret ved at gennemføre en workshopøvelse. Workshopøvelsen (Bilag 17.) havde et 

dobbeltsidet formål. På den ene side havde det til formål at lade de studerende anvende kernebegreber 

knyttet til forskningsartiklen og deres erhvervede viden på modulet. På den anden side havde øvelsen til 

formål at afprøve den workshop-form, som vi efterfølgende ville benytte i relation til de kommuner, der er 

involveret i projektet. Derved fungerede de studerende som en ”lakmusprøve”, og gjorde det synligt for os 

projektdeltagere, hvor vi med fordel kunne revidere workshopøvelsen.  

Opsummerende var vores oplevelse på baggrund af dobbeltlektionen, at de studerende med fordel kan 

anvendes konstruktivt i relation til udviklingsprojekter, hvilket skabte god læring for de studerende og gode 

input til projektet. Endvidere var det positivt at inkludere den nyeste beredskabsfaglige forskning i forhold 

til de studerende, og man kunne mærke, at denne dybdelæring havde god effekt. På den baggrund har vi 

valgt at benytte workshopøvelsen som en fast bestanddel af modulet fremadrettet.    
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Perspektivering ”undervisere der forsker”  

I det følgende vil jeg trække de områder, som jeg har behandlet i denne lektoranmodning, op imod de 

perspektiver, som professionshøjskolernes rektorforsamling har tegnet for fremtidens 

professionshøjskoler. På Metropol er disse perspektiver blevet operationaliseret i strategien ”undervisere 

der forsker og ikke forskere der underviser”. I relation til operationalisering af strategien i forhold til 

udviklingsprojektet ”Beredskabsfaglig Evaluering og Praksisudvikling” har vi også forsøgt at imødekomme 

strategien ved at vende forholdet mellem undervisning og forskning- og udviklingsopgaver med henblik på, 

at uddannelsen kan anvende de studerendes ressourcer på en sådan måde, at det giver direkte og relevant 

input til forskning og udviklingsprojekterne. I forhold til vores konkrete projekt valgte vi at operationalisere 

de studerendes ”hverdagserfaringer” fra praktikken op i forhold til projektets behov, der dels var at få 

testet workshopøvelserne samt at få de studerendes input i forhold til udarbejdelsen af evaluerings- og 

læringsværktøjet rettet mod kommunerne. 

 

I forhold til operationalisering af strategien bliver man som underviser udfordret i forhold til mange af de 

parametre, som jeg har beskrevet gennem denne anmodning. Eksempelvis i spørgsmålet omkring transfer 

og dybdelæring vil det kræve grundige didaktiske overvejelser, hvordan man på den ene side leverer 

forskning, der overholder de universitære krav og samtidig sikrer, at undervisningen fokuserer mod at sikre 

de studerende maksimal transfer, så de ikke kun modtager en forskningsbaseret undervisning, men også 

modtager en undervisning, der er praksisrettet og anvendelsesorienteret mod deres fremtidige profession. 

For at opfylde disse parametre, er det nødvendigt med fokus på dybdelæring og interaktion med de 

studerende, rettet mod at give de studerende de rette forudsætninger for at koble teori og praksis mod 

anvendelse i professionen. Som underviser er denne udvikling spændende, men kræver også et markant 

fokus og kvalitetskontrol i forhold til at sikre, at undervisning ikke glider hen til at være ”undervisningspligt” 

i konkurrence med forskning.  

 

For vores professions vedkommende er den forskningsmæssige dimension endvidere meget ny, eftersom 

Aalborg- og Syddansk Universitet netop har oprettet ”RISK” (Danish Centre for Risk and Safety 

Management) og KU og CBS har oprettet ”COPE” (Copenhagen Center for Disaster Research). Dette giver 

spændende forudsætninger for de af vores adjunkter, der skal forskningskvalificeres disse steder, men det 

giver på den anden side også en latent bekymring for, at vi ikke får givet det maksimale udbytte tilbage til 

fremtidens professionsudøvere og derved fremtidens beredskabsfaglige profession.  
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