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1. Indledning 

Jeg har været ansat som adjunkt ved Katastrofe- og risikomanageruddannelsen (KRM) på 

Professionshøjskolen Metropol siden september 2011. Som et led i min opkvalificering og et krav til min 

ansættelse, har jeg gennemført en fleksibel master i Uddannelsesplanlægning og – vejledning på Aarhus 

Universitet. I 2014 overgik jeg til overgangsordningen for adjunkter ansat før 1. august 2013. Som adjunkt 

er en af opgaverne, at udarbejde en lektoranmodning med det formål at opnå lektorkvalifikation i relation 

til de krav, der er omfattet af Bekendtgørelse nr. 990 af 28/8 2015 ”Bekendtgørelse om lektorkvalificering, 

lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner”(Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2010) og ‟Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på 

professionshøjskolerne”(Danske Professionshøjskoler, 2014) fra 1. juli 2014. Dette er formålet med denne 

opgave. 

1.1 Opgavens struktur 

Lektoranmodningen er inddelt i 3 afsnit. Opgaven indledes med et baggrundsafsnit, hvor jeg giver et indblik 

i KRM-uddannelsen, en karakteristik af de studerende på uddannelsen, aftagerfeltet og diskuterer mine 

refleksioner omkring ”professionsidentiteten”. I andet afsnit redegør jeg for mine pædagogiske og faglige 

kompetencer i forhold til undervisningen på uddannelsen og argumenterer for min undervisningspraksis på 

baggrund af læringsteori og didaktiske teorier. Herunder fokuseres på transferproblematikken og de 

studerendes læring og motivation. I den tredje del af opgaven, redegør jeg for mine kompetencer i forhold 

til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Da KRM-uddannelsen ikke udbyder efter/videreuddannelse søges 

der primært dispensation fra opfyldelsen af denne del i indeværende lektoranmodning. Jeg vil her gøre 

opmærksom på, at min uddannelsesleder har givet mig merit for deltagelse i adjunktkurser efter den nye 

adjunktuddannelse på Metropol – jeg har deltaget på flere adjunktkurser efter den gamle ordning. 

Til brug for denne lektoranmodning har jeg læst om lærings- og didaktiske teorier og søgt herudfra at skabe 

en forståelse og ramme, hvorudfra jeg kan reflektere over min undervisning. Det har været en givende 

proces for mig, at jeg samtidig har gennemført et pædagogisk masterforløb sideløbende med mit 

adjunktforløb. I denne proces har jeg fået tid og rum til at tænke nærmere over de valg, jeg har truffet i 

relation til planlægningen, udførslen og vurderingen af min undervisning, som i mange tilfælde har været 

implicitte eller endog ubevidste. I mit arbejde er jeg blevet bedre til at sætte ord på og bevidstgøre mig om 

undervisningsprocessen som helhed og forstå de udfordringer og ikke mindst den tvivl, der kan opstå i 

undervisningssituationen. 
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2. Uddannelsens historie, opbygning og identitet 

Dette afsnit indledes med uddannelsens historie, en statistisk karakteristik af de studerende og 

uddannelsens opbygning og indhold med reference til studieordningen. Afsnittet afrundes med mine 

refleksioner over professionens identitet, hvad der er professionens praksis, og hvilke kompetencer en 

Katastrofe- og risikomanager skal have i relation til studieordningen og arbejdsmarkedets behov. Jeg 

inddrager disse refleksioner og data, da det udgør vigtig baggrundsinformation i relation til at vurdere 

relevansen af min undervisning og mine undervisnings- og forskningskompetencer. 

2.1 Uddannelsens historie og institutionelle forankring 

Professionsbacheloruddannelse i beredskab, katastrofe- og risikomanagement er stadig en ung uddannelse 

og uddannelsen til Katastrofe- og risikomanager blev efter en akkrediteringsvurdering første gang udbudt i 

2010, hvor det første hold på 45 studerende startede deres uddannelse i sommeren 2010. 

Idéen med, at udvikle denne uddannelse med en klar beredskabsfaglig kobling, opstod i et samarbejde 

mellem Beredskabsstyrelsen (Forsvarsministeriet) og Professionshøjskolen Metropol forud for det politiske 

beredskabsforlig i 2006. Målet var at skabe en uddannelse, der var en del af det ordinære 

uddannelsessystem, og som kunne træde i stedet for den etatsuddannelse, som tidligere var udbudt af 

Beredskabsstyrelsen på Bernstorff Slot som var en officersuddannelse. Uddannelsen bestod af en 

Befalingsmandsgrunduddannelse på 30 måneder og en Videregående befalingsmandsuddannelse på 18 

måneder. Efter nedlæggelsen af etatsuddannelsen opstod et vakuum i det nationale beredskab, eftersom 

officerer mv. skulle ud og tage en ECTS-normeret uddannelse for at kunne videreuddanne deres 

beredskabsfaglige profession, men eftersom der ikke var nogen beredskabsfagliguddannelse, som var 

direkte rettet mod en beredskabsprofession valgte de ansatte at studere eksempelvis ingeniøruddannelser 

eller pædagogiske uddannelser etc.. Uddannelserne fagindhold var yderst relevante, men alle uddannelser 

manglede den klare beredskabsfaglige kobling til beredskabsprofessionen. Jeg selv gennemførte begge 

befalingsmandsuddannelser i 1990éne og har derfor et særdeles godt kendskab til det gamle 

uddannelsessystem. Jeg kan både se ligheder og væsentlige forskelle mellem begge uddannelser og ser det 

som en fordel for mig, at jeg nu kan bringe de erfaringer som jeg selv har opnået under min egen studietid 

ind på KRM- uddannelsen. Det var især i mødet med praksis, at jeg dengang oplevede at opnå 

beredskabsfaglige erfaringer og jeg kan konstatere, at det ikke har ændret sig siden, for det er de samme 

positive tilbagemeldinger vores studerende fremhæver ved deres møde med praksis. De væsentligste 

forskelle mellem de to uddannelser er, at KRM-uddannelsen også fokuserer på forebyggelse og 

genopbygning og så er videnskabsteori og metode blevet en integreret af professionen, hvilket i den grad 

har givet uddannelsen et akademisk løft. 
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Foruden at rette uddannelsen mod Beredskabsstyrelsen – allerede dengang stod det klart, at de ikke kunne 

aftage samtlige af studerende - blev uddannelsen også rettet mod andre aktørers beredskabsfaglige behov 

og i akkrediteringsfasen blev repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen, Falck, Foreningen af Kommunale 

Beredskabschefer samt Røde Kors inddraget. Akkrediteringsprocessen blev dermed en garant for, at de 

nationale såvel som de internationale aspekter indenfor humanitær assistance og beredskab blev 

inkorporeret i Studieordningen og Bekendtgørelsen. Alle de nævnte aktører er også i dag repræsenteret i 

KRMs Uddannelsesudvalg og har indflydelse på udviklingen af modulernes faglige indhold. De bidrager 

endvidere med input til de studerendes fremtidige rekrutterings- og anvendelsesmuligheder indenfor hver 

af deres professioner - det private og nationale beredskab og den humanitære sektor. De studerendes 

ansættelsesmuligheder ligger primært i det kommunale og statslige beredskab, Falck og i relation til 

risikokoordination, risikostyring og – ledelse ved kommuner, regioner, ministerier og andre offentlige og 

private virksomheder. 

KRM-uddannelsen er institutionelt forankret under det Sundhedsfaglige og Teknologiske Institut på 

Professionshøjskolen Metropol. I lighed med radiografuddannelen og læreruddannelsen, m.fl. er 

uddannelsen som Katastrofe- og risikomanager en professionsrettet uddannelse på 3½ år. 

Professionsbegrebet betegner en gruppe mennesker med en særlig kunnen, som er basseret på videnskab 

og faglig indsigt og som er alment anerkendt (Fibæk Laursen, Moos, Salling Olesen, & Weber, 2005). 

Begrebet er blevet brugt på mange måder fra de ”klassiske” professioner som læge, præster og 

sygeplejesker til nutidens hverdagssprog, hvor det bruges som en almindelig anderkendelse af faglig 

kunnen og en god indstilling til sit arbejde, professionsbegrebet er gradvis blevet mere flydende, da 

betegnelsen ”profession” er blevet hæftet på flere bredere beskæftigelsesområder – for eksempel 

Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen eller Global Nutrition and Health – hvilket gør det sværere at 

indkredse, hvad der adskiller professioner fra andre fag. Se mere om det i afsnittet om professionsidentitet. 

2.2 Uddannelsens generelle opbygning og indhold 

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagement er, at 

kvalificere den uddannede til på et teoretisk og metodisk grundlag selvstændigt at kunne tilrettelægge, 

udføre og udvikle komplekse operative, planlægnings- og ledelsesmæssige funktioner inden for det 

beredskabsfaglige felt (Professionshøjskolen Metropol, 2015). Disse kvalifikationer opnås med henblik på at 

varetage opgaver i relation til samfundssikkerhed, til opbygning af et robust samfund lokalt, nationalt og 

internationalt samt risikovurdering og – styring. Dette retter sig mod ansættelser i beredskabsfunktioner i 

kommunerne, regionerne eller staten, samt private virksomheder og organisationer, der arbejder med 

samfundssikkerhed, beredskab eller sikkerhed nationalt og internationalt (Professionshøjskolen Metropol, 
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2015). I forhold til etatsuddannelsens formål
1
, kan jeg tydeligt se den ændring, der er sket i både det faglige 

indhold og det akademiske niveau og især kompetencer til at arbejde akademisk, har jeg manglet i mine 

jobfunktioner og efterfølgende har suppleret med gennem efteruddannelser. Et af de steder, hvor jeg ser 

de akademiske kompetencer som værende væsentlige i professionen er indenfor beredskabsplanlægning 

og risikobaserede dimensionering – før i tiden afgjorde indbyggerantallet beredskabets dimensionering, 

hvor det i dag vil kræve det et større analyse-og udredningsarbejde, for at give det politiske niveau et solidt 

beslutningsgrundlag, at træffe beslutninger på. Dette behov svarer godt op mod den kompetence som 

vores studerende opnår med deres bacheloruddannelse; ”selvstændigt at udvælge, tilrettelægge og 

gennemføre et analyse-, udrednings- og udviklingsarbejde inden for det beredskabsfaglige arbejdsområde 

med relevant teoretisk tilgang” (Professionshøjskolen Metropol, 2015) 

Uddannelsen omfatter i alt 210 ECTS-point fordelt på teoretisk undervisning svarende til 150 ECTS-point og 

praktiske undervisningsdele svarende til 60 ECTS. Den teoretiske undervisning finder sted på 

uddannelsesinstitutionen og den praktiske undervisning på et, af uddannelsesinstitutionen, godkendt 

praktiksted (Professionshøjskolen Metropol, 2015). 

 

Figur 2 Eksempel på fordelingen af de 14 moduler på KRM (fra Professionshøjskolen Metropols hjemmeside) 

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

akademiuddannelse på 2 år, og en bacheloroverbygning på 1½ år. Skiftet mellem akademiuddannelse og 

bacheloruddannelse er ikke særlig tydeligt, hvilket bliver forstærket af, at det kun er enkelte studerende, 

                                                           
1
 Bestået befalingsmandsgrunduddannelse kvalificerer bl.a. eleven til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og 

kontrollere aktiviteter på laveste funktionsniveau i ledergruppen omfattende funktionerne: fører for en deling i 

uddannelsesenheden, lærer for værnepligtige, fører for udrykningsvagten samt fører for en deling i en krigsmæssig 

enhed – taget fra mit eksamensbevis. 
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der vælger at stige af efter endt akademiuddannelse med titlen: Beredskabsteknikker. Det har i praksis 

betydet, at man i hverdagen ikke tænker uddannelsen som adskilt, men som en 3½ årig 

professionsbacheloruddannelse. Pædagogisk og didaktisk har det den konsekvens, at undervisere skal være 

opmærksomme på progressionen i uddannelsen. I starten undrede det mig, at så mange valgte 

bacheloruddannelsen fremfor at søge job som Beredskabsteknikker, men jeg kendte godt svaret, for med 

mine mange års beredskabserfaring, så er det stadig minimalt med jobs som professionen tilbyder på 

akademiniveau og derfor må jeg erkende at akademiuddannelsen ikke en blevet en integreret del af 

professionen.  

Studieordningen, der er den praktiske udfoldelse af bekendtgørelsen, består af 14 moduler, med hver deres 

modulbeskrivelse og mål for den læring samt den viden, de færdigheder og kompetencer, de studerende 

skal opnå under hvert modul. Som det fremgår af uddannelsens titel, så er det faglige omdrejningspunkt 

ledelse og management i en beredskabsfaglig kontekst. Det første år har særligt fokus på den 

beredskabsfaglige profession i en national kontekst. Det andet studieår fokuserer på det internationale 

beredskabsområde. Her får den studerende et videns- og forståelsesmæssigt grundlag for internationale og 

flerkulturelle problemstillinger. Tredje del af studiet består af en overbygning, hvor der bygges oven på 

allerede erhvervet viden, færdigheder og kompetencer til en højere grad af selvstændighed og 

refleksionsevne. Her behandles professionens kerneområder i mere komplekse sammenhænge med 

inddragelse af nye fagområder, såsom en tværfaglig undervisning omkring innovation, projektkoordinering, 

forvaltning, operativ ledelse og krisehåndtering. Overbygningen afsluttes med de studerendes 

bachelorprojekt, der er et selvstændigt problemorienteret projekt.  Undervejs i uddannelsen undervises de 

studerende i projektskrivning, metode og videnskabsteori, og der er indlagt flere praktikophold undervejs. 

Alle undervisere er med i faglige teams, der skal sikre den faglige progression i de forskellige fag, hvilket 

betyder at vi alle har et godt indblik i uddannelsens indhold.  

2.3 Deltagerforudsætninger 

De studerende på KRM-uddannelsen er en meget diversificeret gruppe hvad angår alder, køn og ikke 

mindst læringsforudsætninger. Uddannelsen har lige fra det første hold studerende, optaget 50 procent fra 

kvote1 og 50 procent fra kvote 2. Vi har en lige kønsfordeling, se Tabel 1, og jeg ser det som en fordel for 

vores undervisningsmiljø, at vi har denne fordeling mellem mænd og kvinder. I min tid som beredskabschef 

tilstræbte jeg også at ansætte kvinder som brandmænd, da dette tilførte et langt bedre arbejdsmæssigt 

samspil, når begge køn er en del af gruppen. Hvis man skal karakterisere de studerende fra kvote 1, så er de 

relativt unge studerende, som har bestået deres studentereksamen indenfor de sidste par år. Kvote 2 

studerende er generelt ældre og de har typisk en praksis baggrund indenfor Beredskabsstyrelsen, Forsvaret 

eller andre former for beredskabserfaring bag sig og denne erfaring kan både være inden for det nationale 

eller internationale felt. De studerendes beredskabsfaglige interessefelter er til tider skarpt opdelt i 
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humanitære organisationer (NGO), det nationale beredskab, og den private sektor. Denne diversitet 

afspejler sig i de studerendes forudsætninger og motivation for at lære og de studerende møder derfor 

undervisningen med forskellige færdigheder, forståelser, holdninger og følelser (Hiim & Hippe, 2005), og 

det giver mig den udfordring, at det kan være svært at finde et fælles fagligt niveau og fagligt interessefelt i 

undervisningen som rammer alle grupper. I Tabel 1 fremgår kvotienten på kvote 1 optagelsen og denne 

kvotient ligger i den højeste ende af Metropols uddannelser. Det betyder at jeg både står med en gruppe 

studerende som har tidligere arbejdet på det akademiske niveau og en anden gruppe, som har måske slet 

ingen eller ringe erfaring med videnskabsteori og akademiske opgaver. Til gengæld har den sidst nævnte 

gruppe flere års praksiserfaring, hvor den første gruppe aldrig har haft et fuldtidsarbejde.  Denne 

problematik vender jeg tilbage til i næste afsnit. 

Som det fremgår af Tabel 1, så har vores uddannelse været ramt af frafald på et par hold og desværre har vi 

ikke altid kendskab til frafaldsårsagen. Men den store efterspørgsel efter politiskoleelever har fået flere af 

vores studerede til at skifte uddannelse. Generelt er det er ærgerligt, at vi mister studerende, ligesom det 

er ærgerligt for de studerende som ikke kom ind på studiet i sin tid, men jeg vælger at se det som en lille 

gevinst for beredskabsprofessionen, at studerende som skifter over til politiskolen, tager en stor 

beredskabsviden med sig, som de ikke får på politiskolen og denne viden tager politimanden med sig ud i 

professionen og har dermed større tværfaglig viden. 

Studiestart 
Antal 

optagne 
Mænd Kvinder Kvotient 

Antal 

forsat ind- 

skrevet 

efter 1 år 

Antal stud. 

Frafaldet 

Andel 

frafaldne i 

procent 

Februar 13 35 19 16 8,00 30 5 14 

September 13 35 26 9 8,23 28 7 20 

Februar 14 38 23 15 7,24 35 3 8 

September 14 35 22 13 7,71 34 1 3 

Februar 15 34 16 18 8,13 25 9 26 

September 15 35 14 21 8,8    

Februar 16 35 21 14 8,8    

September 16 36 17 19 8,5    

Februar 17    8,5    

 Tabel 1 Katastrofe- og risikomanageruddannelsens studerendes baggrund. Data hentet Instituttets ledelsessekretariat, den 30. 

september 2016 
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2.4 Professionsidentitet og kompetencer 

Hvad en Katastrofe- og risikomanager skal kunne, og hvor personen får job efter endt uddannelse er lidt 

sværere at definere end for de gamle og mere klassiske professioner (Fibæk Laursen et al., 2005), hvor 

professionen er hængt op på en klar jobprofil. Det er der mange årsager til, og en af hovedårsagerne skal 

findes i, at uddannelsen stadig er ny og qua uddannelsens unge alder, har den endnu ikke opnået den 

samme professionsanerkendelse hos aftagerne som en sygeplejerske eller laborant og de ved måske ikke 

helt hvilken profil de får, hvis de ansætter en Katastrofe- og risikomanager. Derfor er det endnu svært at 

vurdere jobmulighederne for vores bachelorer. De første dimitterede i februar 2014, og de kom ud på et 

tidspunkt hvor redningsberedskabet afventede konsekvenserne af det nye politiske beredskabsforlig som 

gjorde, at de kommunale redningsberedskaber blev reduceret til væsentligt færre, men større enheder og 

Beredskabsstyrelsen fik pålagt en millionbesparelser i deres organisation. Denne strukturændring i 

redningsberedskaberne kan da også ses i vores aftagerundersøgelse og dimittendundersøgelse (se bilag 4.2 

og 4.3), som viser at hverken Beredskabsstyrelsen, de kommunale redningsberedskaber eller det private 

firma Falck har aftaget så mange af vores bachelorer som forventet og den samme tendens har vist sig hos 

de humanitære hjælpeorganisationer, som har nedjusteret deres nødhjælpsopgaver i forbindelse med at 

den nuværende regering har omfordelt finanserne på det humanitære område. Derimod har den offentlige 

sektor været vores primære aftager og den private sektor har også aftaget en stor andel af de færdigt 

uddannede, hvilket er yderst positivt, at vores uddannelse har ramt et behov hos den private sektor. Det 

brede aftagerfelt bekræfter over for mig, at vores uddannelse har en berettigelse, men det må ikke blive en 

sovepude, at vi i øjeblikket får vores studerende afsat, for ovennævnte viser netop, at tingene har det med 

at udvikle sig i en anden retning og det er derfor vigtigt at være i sync med arbejdsmarkedets behov og 

arbejde strategisk med at rette uddannelsen mod fremtidens behov. 

Uddannelsen er født til at være meget tværfaglig, hvilket fremgår af studieordningen. Uddannelsen er 

overvejende samfundsvidenskabelig (115 ECTS-point), men der er også relativt mange ECTS-point dedikeret 

til de natur-, sundheds- og teknisk videnskabelige fag (76 ECTS-point) og en mindre del til de humanistiske 

fag (19 ECTS-point). Uddannelsesbekendtgørelsen(Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2010) definerer 

obligatoriske elementer indenfor de kerneområder som er tiltænkt uddannelsen, såsom beredskabsfaglig 

praksis, nationalt og internationalt katastrofeberedskab, operativ og taktisk ledelse, forebyggelse af 

katastrofer og ulykker, risikoanalyse, -kommunikation og – formidling, beredskabsfaglig planlægning og 

dimensionering, beredskabsfaglig rådgivning og sagsbehandling og beredskabsfaglig evaluering, 

kvalitetssikring og udvikling. I Studieordningen kan man også læse at uddannelsen retter sig mod 

ansættelser i beredskabsfunktioner i kommunerne, regionerne eller staten, samt private virksomheder og 

organisationer, der arbejder med samfundssikkerhed, beredskab eller sikkerhed nationalt og internationalt. 

”Det beredskabsfaglige felt” er meget bedt defineret i bekendtgørelsen, hvilket jeg mener, er en 

nødvendighed, hvis en uddannelse skal være tværfaglig, men det giver også nogle udfordringer, at 
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definitionen er så bred og jeg oplever, at det ikke altid er nemt for underviserne på KRM, at definere en 

meget klar og enslydende kernefaglighed. Til tider fører dette til, at der bliver givet forskellige 

”fortællinger” om hvilke kompetencer en katastrofe- og risikomanager bør have – disse divergente 

fortællinger kan have indflydelse på den manglende professionsidentitet. 

De nuværende undervisere på uddannelsen kommer selv med mange forskellige uddannelses- og faglige 

baggrunde og ingen af de nuværende undervisere har gennemført uddannelsen som Katastrofe- og 

risikomanager. Jeg ser det som en stor udfordring at være en ny uddannelse, hvor vi ikke har de erfarende 

underviserer, som vi kan læne os op af eller de gamle traditioner, som vi kan benytte os af - hvilket er 

tilfældet på de mere etablerede uddannelser. Det er ikke et ukendt fænomen, at der diskuteres 

kernefaglighed og i nye tværfaglige professionsuddannelser opleves disse problemstillinger i særdeleshed, 

hvilket diskuteres i flere fagbøger (Fibæk Laursen et al., 2005; Højholdt, 2016; ). Det er spændende at være 

med til at udvikle uddannelsen og det vil også være en længerevarende proces, som kommer til at foregå 

på den lange bane. Til at opfylde uddannelsens formål om at være tværfaglig, har vi behov for den enkelte 

undervisers faglighed og min erfaring med vores fagteams er, at de er med at udvikle vores faglighed, hvor 

jeg oplever, at vi bliver endnu bedre til at se mulighederne i hinandens faglige kompetencer. Så resultatet 

skulle gerne blive, at vi undervisere bliver mere vidende om helheden i uddannelsen og derved også blive 

skarpere på vores fælles kernefaglighed og identitet og det er ganske væsentligt, når vi har ansvaret for at 

vise vejen for en ny uddannelse. Vi uddanner generalister med en bred tværfaglig viden.  

Professionsidentiteten skal nok komme, det tager tid, men det er vigtigt, at vi ikke hele tiden laver om på 

uddannelsen og skyder i øst og vest, bare fordi vi selv er uenige i retningen - det skaber ikke en klar 

identitet hos aftageren eller de studerende. Derfor mener jeg ikke vi skal ind på at diskutere om 

uddannelsen er rettet mod den private eller offentlige sektor - en sygeplejerske bliver heller ikke uddannet 

til den offentlige eller private sektor, men til de funktioner hun skal udføre. 

3. Faglige og pædagogiske undervisningskompetencer 

Denne del af opgaven ser jeg som kernen i min adjunktopgave, da det er her jeg skal dokumentere og 

reflektere over mine kompetencer som underviser. Som dokumentation for mine 

undervisningskompetencer gør jeg først rede for min uddannelsesmæssige baggrund og mine 

undervisningserfaringer før jeg kom til Professionshøjskolen Metropol. Størstedelen af dette afsnit er 

dedikeret til beskrivelse af og refleksion over mit selvstændige arbejde med at udvikle, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere undervisningen (Qvortrup et al., 2013) på uddannelsen med reference til 

professionsrelevante dimensioner i disse overvejelser, som er kravet til lektoranmodningen (Danske 

Professionshøjskoler, 2014). Jeg inddrager de didaktiske og læringsteoretiske refleksioner i 

argumentationen af, hvordan jeg planlægger, udfører og evaluerer min undervisningen – og hvorfor jeg har 
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valgt at gøre det på den måde. Læringsteori og didaktiske teorier knyttes sammen i min refleksion over min 

undervisningspraksis, og jeg inddrager samspillet mellem teori og praksis – eller transferproblematikken 

samt de studerendes læring og motivation.  

3.1 Min uddannelsesmæssige baggrund 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 (se bilag 2). 

Jeg har næsten 30 års erfaring indenfor det beredskabsfaglige område.  Jeg startede som frivillig ved det 

kommunale civilforsvar (CF), det var dengang vi havde et krigsmæssigt beredskab, som skulle hjælpe 

borgerne, når fjenden kom fra øst ”Jeg elskede at gå til CF”. Nogle vil mene, at jeg var noget unuanceret i 

min opfattelse af CF og de havde ret, for jeg var både ung og uerfaren, men samtidig oplevede jeg, at jeg 

havde fundet mit ståsted i livet. Denne ungdomsforelskelse har givet mig en stor forståelse og indsigt i hvad 

det vil sige at ”brænde for noget” eller ”gå all-in” og når jeg møder denne type studerende, som nogle 

oplever som lidt for ensidige eller ivrige, så bruger jeg både mine erfaringer sammenholdt med mine 

pædagogiske kvalifikationer og jeg forsøger at motivere de studerende til at udforske nye vinkler på deres 

beredskabsfaglige interesse og jeg udfordre dem i at kunne argumentere mere nuanceret i deres påstande 

– men jeg forsøger ikke at slukke deres ild, som er deres drivkraft. Som tidligere beskrevet har jeg 

gennemført den gamle etatsuddannelse
2
 på 4 år, som også indeholdt voksenpædagogiske grundkursus

3
. 

Igennem årene har jeg efterfølgende opnået en stor erfaring med at undervise, planlægge og koordinere 

beredskabsfaglige uddannelser og jeg finder det naturligt at være til stede i undervisningslokalet. Jeg 

anvender inkluderende klasseledelse når jeg underviser de studerende og jeg oplever at både mine 

beredskabsfaglige - og undervisningskompetencer giver mig et stort overblik over min egen undervisning, 

at jeg eller de studerende kan bevæge os ud af en tangent og stadig nå dagens læringsudbytte. Jeg kan 

vælge at justere på indholdet i lektionen – dette skete eksempelvis ved terrorangrebet i Paris den 13. 

november 2015, hvor aftenens og nattens hændelser var oplagte at bruge i undervisningen, så jeg valgte 

om morgen den 14. at tage udgangspunkt i hændelsen i faget Operativ ledelse og krisehåndtering. De 

studerende er meget glade for min undervisningsform og jeg får mange positive tilbagemeldinger fra de 

studerende, de nævner især min aktive tilstedeværelse under hele modulet som gør, at jeg ved hvad der 

foregår på modulet - også når de er på praksisbesøg. Min deltagelse har samtidig den sideeffekt, at flere 

studerende får et lavere fravær under mit modul, som på hvilken som helst anden arbejdsplads, skal de 

melde afbud hvis de ikke kan deltage. Det er min oplevelse, at den enkelte studerende bruger mig som 

mentor, faglig sparring eller bare en som gerne vil lytte, og den mulighed har de flere steder under modulet 

– især under praksisbesøgene - hvor jeg ikke har underviserrollen og derved har mere tid til den enkelte. 

                                                           
2
 Befalingsmandgrunduddannelsen, BGU og Videregående befalingsmanduddannelsen VBU 

3
 Ækvivalerer modul 1 ”Didaktik og undervisningsmetoder” i Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning” 
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Når jeg ser på mit CV, så har jeg beskæftiget mig med mange forskellige beredskabsfaglige fagområder 

gennem årerne og jeg har også opnået mange års operativ erfaring som indsatsleder i 

redningsberedskabet. Denne brede professionserfaring har gjort, at jeg nu har en meget stor viden om og 

erfaring med den profession, som vores uddannelse henvender sig til og jeg ser mig selv til at være 

kvalificeret til at kunne opfylde uddannelsens formål med at uddanne de studerende til selvstændigt at 

kunne tilrettelægge, udføre og udvikle komplekse operative, planlægnings- og ledelsesmæssige funktioner 

inden for det beredskabsfaglige felt. Jeg har et stort netværk, som jeg stadig gør stort brug af og jeg deler 

det gerne med de studerende eller mine kollegaer – med note om de skal behandle det med respekt. Det er 

min oplevelse, at de studerende søger både min beredskabsfaglige viden, den praksiserfaring som jeg har 

fra professionen og den livserfaring jeg har opnået. Jeg er meget bevidst om at holde min viden ajour, men 

jeg må erkende, at fordi jeg har beskæftiget mig med så mange forskellige fagområder, er det vanskeligt at 

vedligeholde al viden på alle områder.  

3.2 Mine undervisningskompetencer 

Kravet til lektoranmodningen på dette punkt er, at adjunkten skal redegøre for sine teoretiske, faglige, 

pædagogiske og erhvervs- eller professionsrettede kompetencer i arbejdet med undervisningsaktiviteter 

samt kompetencer i forhold til forsknings og udviklingsaktiviteter(Danske Professionshøjskoler, 2014). Det 

er derfor, jeg har valgt først at reflektere over, hvad kompetence egentlig er. Der findes et hav af forskellige 

definitioner på, hvad kompetence er, jeg har valgt at tage udgangspunkt i Illeris’ (2012) bud på en samlet 

definition på kompetence 

”Kompetence udgøres af helhedsbetonede fornufts- og følelsesmæssigt forankrede dispositioner, 

potentialer og kapaciteter, der er relateret til mulige handlingsområder og realiseres gennem vurderinger, 

beslutninger og handlinger i relation til kendte og ukendte situationer”  

Siden midten af 1990érne blev kompetencebegrebet et af de mest centrale begreber i uddannelse og 

management, både internationalt og nationalt (Illeris, 2012). EU vedtog at alle dele af uddannelsessystemet 

skulle udarbejde lister med de kompetencer, deltagerne skal opnå i uddannelserne, så vi i dag taler om 

læringsudbyttet som; viden, færdigheder og kompetencer. Kompetence er måden, man bruger sine 

kvalifikationer på i praksis, altså evnen til at løse en opgave. Man kan godt have nogle kvalifikationer på 

eksamenspapiret – men det er ikke ensbetydende med, at man har kompetencerne til i praksis at løse 

opgaven og derfor bør man også have fokus på hvordan kompetencerne udøves. Jeg vil i dette afsnit 

koncentrere mig om at demonstrere undervisningskompetence i forhold til min undervisning på Metropol.  

Selvom jeg har mange års undervisningserfaring, så havde jeg hverken egen erfaring eller en 

undervisningserfaring fra andre videregående uddannelser, da jeg blev ansat på KRM. Jeg havde derfor et 

behov for at få kendskab til ”rammerne” for en videregående uddannelse. Heldigvis var det et krav ved min 
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ansættelse, at jeg skulle opkvalificeres med en masteruddannelse, og dette uddannelsesforløb hjalp mig til 

at få en indsigt i de videregående uddannelser, og med den i baggagen, har jeg fået udvidet mine egne 

kompetencer, at arbejde videnskabeligt og tænke det teoretiske og metodiske grundlag ind i 

undervisningen. Om jeg så har kompetencer til at være en god underviser? ja det mener jeg selv... jeg 

oplever, at jeg anvender både mine teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- og professionsrettede 

kompetencer på uddannelsen. Illeris har udviklet det udvidede kompetencebegreb, hvor den personlige 

profil også kommer til udtryk. Jeg har valgt at inddrage blomsten (se Figur 3), for at illustrere de (mine) 

mange kompetenceelementer (i kronbladene) som indgår i handlingsbestemte situationer og nederst i 

figuren findes det grundlag, som kompetenceopfattelsen hviler på – nemlig at kompetencer kan findes og 

bliver udøvet i alle livsaldre og kontekster. Jeg vil vende tilbage og give flere eksempler på, hvordan dette 

kommer til udtryk. 

  

Figur 3 Kompetenceblomsten - det udvidede kompetencebegreb. Af Illeris (2012) 

Til sidst vil jeg reflektere over om man kan man måle en kompetence? I fagkredse har det frembragt mange 

diskussioner om hvordan man måler en kompetence. Illeris beskriver i sin bog ”Kompetence” (Illeris, 2012) 

at han finder det meget vanskeligt eller nærmest umuligt, at måle mange af de kompetencer som han selv 

beskriver i det udvidede kompetencebegreb (se Figur 3), eksempelvis empati og intuition. Ifølge ham 

afhænger det af mange forhold og derfor bliver det situationsbestemt, hvordan man anvender sine 

kompetencer. Når jeg agerer eksaminator eller censor så anvender jeg både mine kompetencer fra mine 

tidligere ansættelser og de kompetencer som er nævnt i det udvidede kompetencebegreb, såsom empati 

og intuition. Vil det være muligt at anvende empati og intuition i en eksamenssituation? - jeg har hæftet 
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mig ved, at der er tale om en bedømmelse og ikke en måling af præstationen ved udprøvningen. 

Bedømmelsen (Illeris, 2012) bliver således min personlige vurdering af eksaminandens generelle forståelse, 

det strukturelle overblik, måden at fremlægge og diskuterer på, kreativitet og kritisk vurdering. Om en 

udprøvningen er en retfærdig bedømmelse, det er stadig et stort diskussionsemne blandt de studerende og 

i fagkredse. Jeg mener, at det stiller krav til bedømmerne, at vi selv skal have kendskab til mål for 

læringsudbyttet, for at kunne bedømme den studerende. Til en mundtlig prøve kan vi kun bedømme den 

præstation som vi oplever på dagen, og den præstation afhænger af mange forskellige forhold, ligesom 

vores præstationer ude i praksis – vi kan alle have gode og mindre gode dage. 

3.3 Didaktiske og læringsteoretiske refleksioner over undervisningen 

I det følgende vil jeg argumentere for og reflektere over, hvordan jeg har planlagt, gennemført og evalueret 

min undervisning. Min fremlæggelse af dette fremgår som en interaktion mellem modulets mål og rammer 

samt læringsteori og min refleksion herover i forhold til min undervisning. Læring og didatik er to helt 

centrale discipliner inden for uddannelsesvidenskaben og oftest bliver de behandlet hver for sig, 

eksempelvis har Hiim & Hippe (2005) udgivet en bog om ”Didaktik for fag- og professionslærere” og Illeris 

(2015) en bog om ”Læring”. De forskellige bøger gennemgår ofte begreberne i forhold til teoriernes 

analytiske og videnskabsteoretiske ståsted. I denne opgave har jeg ikke valgt at tage udgangspunkt i et 

bestemt videnskabsteoretisk ståsted, men derimod forsøgt at tage udgangspunkt i en helhedsforståelse og 

søger at samle de teorier som jeg anvender i min undervisning, hvilket beskriver min egen opfattelse af mig 

selv - som praktikeren som blev akademisk med årerene. Det er svært at vurdere om undervisningen lever 

op til læringsudbyttet eller for den sags skyld de pædagogiske mål, hvis man ikke kobler didaktikken og 

læringen samen og derfor har jeg valgt at samle didaktikken og læringen i en optik. Didaktik handler om 

undervisning og læring om læreprocesser. Læreprocesser kan godt foregå uden undervisning, men da 

formålet med undervisningen er, at deltagerne skal lære – så bliver læringen en vigtig del af didaktikken, 

ligesom man oftest evaluerer på didaktikken, med det formål at fremme læringen og dermed bliver 

didaktikken også vigtig for læringen (Qvortrup et al., 2013). 

I forbindelse med anmodningen har jeg gjort mig overvejelser over, hvad refleksion er og hvordan jeg 

tænker det inddraget i min opgave. Jeg ser opgaven som en refleksion over, hvordan jeg har planlagt min 

undervisning, og om den forløber, som jeg har tiltænkt den. Derfor vil jeg beskrive, hvad jeg har gjort, 

hvorfor jeg har gjort sådan og hente argumentationer og stof til eftertanke i teorierne. Denne metode 

fremmer bevidstheden om hvilke intentioner, der er med undervisningen, og om der er overensstemmelse 

mellem intentioner og faktiske handlinger eller resultater. Evnen til selvrefleksion er vigtig for at udvikle sig 

som underviser(Herskin, 2001). I følge Qvortrup og Wiberg (2013) er det særlige ved den didaktiske 

refleksion, forholdet mellem underviserens egen intention med undervisningen og de underviste personers 

vilje og intention til undervisningen. Disse faktorer synliggør behovet for at foretage refleksioner over 
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forholdet mellem underviserens planlægning og gennemførelse og det er med disse overvejelser, at jeg vil 

reflektere over, om min undervisning forløber som jeg har planlagt, i forhold til mine intentioner med 

læring og didaktik. Til dagligt foregår min refleksion som en intern dialog med mig selv, og der opstår 

selvfølgelig også situationer hvor jeg vælger at samtale med mine kolleger eller de studerende og det kan 

både være under formelle og uformelle forhold. I forbindelse med denne opgave har jeg genreflekteret 

over mine tidligere refleksioner og det er en givende øvelse. 

Dette afsnit har jeg valgt at strukturere i henhold til Qvortrup og Wibergs (2013) inddeling af de didaktiske 

overvejelser; 1: Mål og rammer, 2: Planlægning, 3: Fagindhold og gennemførsel, 4: Evaluering. Jeg vil 

reflektere over de fire elementer i relation til den undervisning, som jeg har været eller er ansvarlig for og 

det i relation til de mål der er sat i studieordningen. Jeg har udvalgt to problematikker, som jeg behandler 

mere dybdegående i min opgave; Transfer og de studerendes læring og motivation. Afslutningsvist vil jeg 

reflektere over, hvordan overvejelserne i dette afsnit leder til udvikling af min undervisning.  

3.3.1 Mål og rammer af undervisningen på modul 10  

Jeg vil i nedenstående reflektere over modul 10, som har overskriften ”Operativ ledelse og 

krisehåndtering”. Jeg er modulansvarlig for dette modul og jeg vælger at gå i dybden med dette modul fordi 

det er det jeg har undervist mest på. Jeg har planlagt og afviklet undervisningen på modul 10 siden 

efteråret 2013. Modulet er et integreret forløb, som består af 3 ECTS point der er knyttet til det teoretiske 

indhold på modulet og 12 ECTS point der er knyttet til praktikken. De første to uger består af 

klasseundervisning og de efterfølgende 7 uger vil både indeholde fællesbesøg hos praksis, også kaldet 

sektorbesøg – dette vil eksempelvis være et dagsbesøg hos den lokale beredskabsstab på Københavns 

politigård – og flere forskellige typer krisestyringsøvelser, hvor de studerende bliver udfordret med 

beredskabsfaglige scenarier, som de skal håndtere i deres krisestyringsstabe. Modulet afsluttes med en 

mundtlig udprøvning, hvor den studerende trækker et spørgsmål og efterfølgende skal demonstrere viden, 

færdigheder og kompetencer over for eksaminator og den beskikkede censor. Bedømmelsen er individuel 

og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og 

anden bedømmelse og skal bestås med mindst 02. Formålet med modulet er at give de studerende viden, 

færdigheder og kompetencer til at virke i koordinerende funktioner i beredskabsmæssige sammenhænge, 

hvor genstandsfeltet er operativ ledelse og krisehåndtering i en national og international kontekst. Den 

koordinerende funktion vil være for en krisestyringsstab, hvor de studerende skal indgå i et tværfagligt 

samarbejde på et skadested, i stabe og i en forvaltning. 

Det er mit ansvar – i samarbejde med min uddannelsesleder - at give de studerende mulighed for at opnå 

og anvende det læringsudbytte der er for modulet (Professionshøjskolen Metropol, 2015) Mål for 

læringsudbyttet anvender forholdsvise brede handlingsanvisende verber, som giver en meget overordnet 

information om indhold. Kvalifikationsrammen for læringsudbyttet er opdelt i viden, færdighed og 
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kompetencer og især sidstnævnte kan dog være svære at måle. Jeg ser dette moduls læringsudbytte
4
 som 

fagligt relevante, retningsangivende og samtidige også fleksible i forhold til mine muligheder for at udvikle 

og afprøve nye muligheder som både kan være til gavn for de studerende og praksis. 

Læringsudbytte modul 10 - Operativ ledelse og krisehåndtering 

V
id

e
n

 o
m

  

retningslinjer for indsats i forhold til operativ ledelse herunder situationsbedømmelse samt 

indsættelse af mandskab 

krisestyringens kerneopgaver og operativ planlægning 

sikkerhed, trusselsniveauer og –vurderinger 

organisering, sammensætning og aktivering af stabe, herunder tværgående stabe 

ressourcestyring i forbindelse med operative hændelser 

arbejde og procedure i en krisestyringsstab, herunder dokumentationskrav   

kommunikation, psykologi og konflikthåndtering i forhold til eget mandskab, øvrige involverede 

instanser, berørte og pårørende 

aftaler, guidelines og standarder for bilateral, multilateral og international beredskabsfaglig bistand, 

herunder 

F
æ

rd
ig

h
e

d
e

r 
ti

l 
a

t 
 varetage krisekommunikationen med omverdenen i forbindelse med nationale og internationale 

indsatser 

udarbejde et fælles situationsbillede i forbindelse med en operativ hændelse 

deltage i myndighedens krisestyring og i myndighedens samarbejde med bered-

skabsmyndighederne 

varetage koordinerende funktioner i en krisestyringsstab 

K
o

m
p

e
te

n
c

e
r 

ti
l 

a
t indgå i et tværprofessionelt samarbejde med viden om andre professioner og aktørers 

kompetenceområder i forhold til flerfaglig opgaveløsning 

varetage koordinerende funktioner i forbindelse med stabsarbejde og operativ ledelse i nationale 

og internationale indsatser 

Figur 4 Læringsudbyttet, modul 10 Katastrofe- og risikomanageruddannelsen 

Jeg er meget bevidst om, at dette modul har stor relevans for de studerendes fremtidige virke i 

professionen. Hvis man ønsker at arbejde i beredskabsprofessionen vil de fleste jobs indeholde 

krisehåndering på en eller anden måde, enten helt fremme i den skarpe ende (operativt) eller som rådgiver 

for en stab. Med min praksiserfaring ved jeg, at ikke alle personer egner sig til at være helt fremme i den 

skarpe ende under en hændelse – de kan enten mister overblikket, have svært ved at træffe hurtige 

beslutninger eller de kan være yderst usamarbejdsvillige, så det skaber direkte modstand mod deres 

person. På de foregående moduler har de studerende erhvervede sig forskellige værktøjer og metoder til at 

kunne analysere på beredskabsfaglige problemstillinger og efterfølgende komme med løsningsforslag. 

Under dette modul skal de anvende de forskellige fagligheder i en helhed, hvor de skal prøve at mestre den 

flerfaglige opgaveløsning under et tværprofessionelt samarbejde – de studerende skal udvælge relevante 

metoder (også fra de tidligere moduler) til at løse opgaverne under den igangværende hændelse. Dette 

afprøver vi især under krisestyringsøvelserne og det gør vi også under tidspres – for kommer de studerende 

først med et svar efter 30 minutter, så kommer de for sent og har et større problem...  

                                                           
4
 Jeg har selv været med til at definere dem under vores sidste større revision af studieordningen, hvor jeg var 

projektleder på opgaven.   
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Jeg har tidligere været ansvarlig for flere forskellige moduler på uddannelsen og denne indsigt gør, at jeg 

har et stort kendskab til den samlede uddannelse og bruger denne viden aktivt, når jeg planlægger og 

afholder modul 10. Mit mål er at skabe en rød tråd til de foregående moduler og jeg ser gerne at de 

studerende oplever den progression, som der gerne skulle være i vores uddannelse. Jeg forsøger at holde 

den oplevede progression op mod professionens behov og det gør jeg ved, at bruge min egen 

praksiserfaring under modulet - ved at give konkrete eksempler til de studerende, hvor praksis kan anvende 

deres kompetencer. Der findes både skoleløsninger – vi kan også kalde det for den ideelle verden - og så de 

situationer hvor intet virker og man virkelig er presset. Som indsatsleder har jeg været i de situationer og 

jeg deler gerne ud den erfaring, jeg har fået, også selvom enkelte studerende bliver en smule overrasket 

over mine eksempler fra praksis. I starten blev jeg i tvivl om jeg også skulle bruge de mere kreative 

løsninger
5
, hvor jeg har forsøgt at få tingene til at se pænere ud end de er i virkeligheden – men jeg tror på, 

at det giver de studerende værdi, at de også hører denne side af praksis. Det er min oplevelse, at de 

studerende har stor respekt for min faglighed og værdsætter min ærlighed og jeg oplever, at dialogen er 

med til at nedbryde den nulfejlskultur som ofte gør, at vi ikke taler om egne fejl – men gerne om andres.   

 3.3.2 Planlægning af modulet 

Når vores studerende starter på uddannelsen, er det de færreste, som har et klart ”billede” af 

uddannelsens fagelementer og de fleste skal først til at forholde sig til den kommende faglige progression. 

Når de studerende starter på modul 10, så medbringer de deres forskellige personlige og faglige 

kompetencer og deres forskellige forudsætninger for læring er stadig synlige (se afsnit 2.3). Selvom vi har 

fået løftet det beredskabsfaglige niveau for studerende som intet forhåndskendskab havde til professionen, 

så vil der altid være studerende, som har en fordel i have praksiserfaring fra professionen, som andre 

studerende ikke opnår, med mindre de selv aktivt søger denne erfaring i deres fritid. Det stiller store krav til 

planlægningen af modulet, fordi jeg kan have hold med mange studerende med ovenævnte praksiserfaring 

og andre hold hvor næsten ingen studerende har praksiserfaring. Det er bestemt ikke en forudsætning at 

have denne praksiserfaring for at komme på modulet, men det giver unægteligt nogle andre muligheder i 

det indholdsmæssige, i den drivkraftsmæssige og i den samspilsmæssige dimension af læringen under 

modulet (Illeris, 2007). Jeg forsøger at planlægge modulet så varieret som muligt, så de studerende får 

mulighed for at koble viden, færdigheder og kompetencer, som de har opnået på de foregående moduler, 

sammen med den viden, de færdigheder og de kompetencer, som de gerne skulle opnå under dette modul. 

Jeg håber at jeg via min planlægning kan medvirke til, at bibeholde alles motivation under modulet, og det 

gør jeg blandt andet ved at udvælge artikler og anden litteratur af forskellige sværhedsgrader og jeg 

opgiver sekundær litteratur eller links til tekster ”Hvis du vil vide mere”. Jeg varierer bevidst min 

                                                           
5
 Kreative løsninger skal ikke læses som ureglementerede løsninger, men mere som (nødvendige) alternative løsninger 

- eksempelvis at jeg valgte mimimere vandforbruget under en brandslukning, for at sikre at jeg ikke løb tør for vand og 

at borgerne oplevede, at vi ikke havde styr på situationen.      
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undervisningsform, anvender forskellige former for gruppeøvelser (Herrmann & Bager-Elsborg, 2014) og 

planlægger skemaet så de har læsefridage og skiftevis undervisning formiddag eller eftermiddag, derved 

håber jeg, at de studerende kan finde den vinkel, der interesserer dem og føle sig fagligt udfordret under 

modulet. Jeg har forsøgt at udvælge et bredt
6
 fagligt indhold til samtlige studerende, som giver alle 

mulighed for at opnå modulets læringsudbytte, og til dem som måtte have tid og lyst til at lære mere, så 

har jeg også givet dem muligheden. Det samme er gældende for min variation i undervisningsformer og – 

tid, her forsøger jeg også at varierer min undervisning, så det kommer alle de studerende til gode. 

Jeg anvender Beredskabsstyrelsen vejledning om ”Helhedsorienteret beredskabsplanlægning” 

(Beredskabsstyrelsen, 2009). Denne vejledning er et redskab til at forberede sig på ekstraordinære 

hændelser, som ikke kan klares ved almindelige ressourcer og rutiner. Vores omdrejningspunkt under 

modulet er de fem kerneopgaver i vejledningen, som omhandler; 1: Aktivering og drift af krisestab, 2: 

Håndtering af informationer om krisen, 3: Koordinering af handlinger og ressourcer, 4: Krisekommunikation 

og 5: Operativ indsats. Under de fem kerneopgaver har jeg tilføjet relevant litteratur, for at opfylde kravet 

til det akademiske niveau. Det beredskabsfaglige felt i Danmark, har ikke lange akademiske traditioner bag 

sig. Tidligere har beredskabsprofessionen opbygget deres uddannelser og kurser på baggrund af ”Hands 

on” erfaringer, retningslinjer eller samarbejdsaftaler fremfor egentlige videnskabelige undersøgelser og 

forskning. De første områder til at bringe forskning og udvikling ind i professionen var de 

naturvidenskabelige fag, som eksempel kan jeg nævne branddynamik og i dag har de 

samfundsvidenskabelige og humanistiske beredskabsfaglige områder også taget forskningen ind og det er 

især den forskning, jeg ser som yderst relevant for modul 10, eksempelvis forskningen om den 

meningsskabelse der finder sted i/under en indsatssituation. Jeg vil gerne reflektere over de studerendes 

forudsætninger i relation til mit valg af litteratur og ikke mindst mit valg af den eksisterende forskning som 

jeg anvender på modulet. Jeg forsøger at ramme både et professionsrettet og et akademisk niveau og jeg 

har fundet flere internationale forskningsartikler, som jeg anvender i undervisningen. Jeg har gjort mig den 

erfaring, at jeg skal anvende de engelske tekster direkte i undervisningen, ellers fravælger de studerende at 

læse artiklerne – det betyder, at vi skal arbejde med indholdet og ikke bare bruge artiklen som 

baggrundsmateriale i undervisningen. I takt med at jeg selv udvikler mine egne kompetencer er jeg blevet 

mere skarp på, at finde den relevante og opdaterede litteratur. Jeg anvender blandt andet Training 

Decision Makers - Tactical Decision Games (Crichton, Flin, & Rattray, 2000) og The Missing Piece of NIMS: 

Teaching Incident Commanders - How to Function in the Edge of Chaos (Cynthia Renaud, 2012) i min 

undervisning. 

                                                           
6
 ”Bredt” er meget bredt dækkende: Jeg både tænker national og internationalt, den private og offentlige sektor eller 

hændelser med blå blink. Det er også gældende for danske eller engelske tekster osv.    
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Jeg har tidligere reflekteret over den uklare professionsidentitet og jeg oplever, at den laver støj, når de 

studerende bliver frustrerede over, at de siger, de ikke kan se målet med deres uddannelsesforløb – især 

under deres første 2 år er de meget usikre på deres fremtidsmuligheder. For at afhjælpe denne frustration 

planlægger jeg flere sektorbesøg, hvor der er ansat katastrofe- og risikomanagere, for at de herved kan 

møde de færdigt uddannede katastrofe- og risikomanagere i professionen. De studerendes motivation for 

læring øges i takt med, at de selv kan se formålet med deres uddannelse og derfor kobler jeg modulets mål 

for læringsudbytte sammen med muligheden for at møde færdiguddannede. I Knud Illeris tekst i bogen 

”Unges motivation og læring” (Sørensen & Skaalvik, 2013) har han skrevet at ”Læringsmiljø skal skabes - 

motivation skal findes”. Som modulansvarlig forsøger jeg at skabe læringsmiljøet ved at planlægge et 

spændende og relevant modul og samtidigt forsøger jeg at lyse de utallige fremtidsmuligheder op, så de 

studerende selv kan finde deres egen motivation med modulet og gerne også med deres 

uddannelsesforløb. Jeg vil senere komme ind på vigtigheden af dette emne under mit afsnit om motivation. 

3.3.3 Fagindhold og gennemførelse  

Formålet med modul 10 er beskrevet i studieordningen: Genstandsfeltet i modulet er operativ ledelse og 

krisehåndtering i en national og international kontekst. Modulet giver de studerende viden, færdigheder og 

kompetencer til at virke i koordinerende funktioner i beredskabsmæssige sammenhænge. Den 

koordinerende funktion vil være arbejdet i en krisestyringsstab.  Modulet vil indeholde praksisbesøg i 

udvalgte beredskabsfaglige sektorer i en dansk kontekst. Undervejs i modulet indgår dilemma- og 

krisestyringsøvelser, hvor de studerende skal indgå i et tværfagligt samarbejde på et skadested, i stabe og i 

en forvaltning (Professionshøjskolen Metropol, 2015). 

Modulet rummer mange forskellige delemner, hvor hovedparten bliver præsenteret og gennemgået på de 

første 14 dage af modulet. Disse delemner bliver derefter omdrejningspunktet under sektorbesøgene for til 

sidst at blive operationaliseret under krisestyringsøvelserne, som jeg har placeret sidst i modulforløbet. For 

at opfylde modulets mål for læringsudbytte, har jeg valgt at inddele modul 10 i fire hovedområder; 1: 

Operativ ledelse og stabsarbejde, 2: Sektoransvar (Sektorbesøg), 3: Læringsspillet Robust, 4: 

Simulationsøvelser (krisestyringsøvelser). 

I de første to uger af modulet, skal de studerende arbejde med det første hovedområde, ”Operativ ledelse 

og stabsarbejde, hvor jeg har bygget undervisningen op omkring de 5 kerneopgaver i krisestyring
7
 

(Beredskabsstyrelsen, 2009). Jeg har lagt vægt på, at de studerende skal tilegne sig den basisviden der skal 

til, for at kunne virke i til at virke i koordinerende funktioner i en krisestyringsstab. Jeg fokuserer derfor 

hovedsageligt på modulets mål for læringsudbytte i form af viden i de første 14 dage. Som overskriften 

                                                           
7
 Beredskabsstyrelsen anbefaler, at beredskabsplanen er opbygget efter de fem kerneopgaver i krisestyringen. De 

første fire kerneopgaver er generelle og gælder uanset type eller størrelse på organisationen og i relation til 

håndteringen af alle typer af hændelser. 
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hentyder til, så har jeg opdelt dette hovedområde i to underdele, den operative del og stabsdelen. I forhold 

til den operative del, så beskæftiger vi os især med ledelse i den skarpe ende, som jeg også har beskrevet i 

afsnittet om Mål og rammer af undervisningen på modul 10. De studerende skal i grupper, opsætte en 

række kriterier som beskriver den person der fungerer som indsatsleder i den skarpe ende og en person 

som fungere som stabsmedarbejder i en krisestyringsstab. Denne øvelse bruger vi til at sammenligne og 

diskuterer hvilke kompetencer man bør besidde i de forskellige funktioner. Vi anvender disse beskrivelser 

under krisestyringsøvelserne, hvor de studerende selv kommer til at fungere som indsatsleder eller 

stabsleder og ofte ændres deres vurderingsgrundlag, når de selv får praksiserfaring. Det giver altid en god 

diskussion i klassen, fordi vi ser verden forskelligt- for et er, at beskrive hvordan man vil agere og noget 

andet er hvordan man virkelighed handler og derfor er denne undervisningsform en god praksisnær 

undervisningsmetode. I forhold til stabsarbejde, så kunne jeg konstatere efter at jeg havde gennemført de 

første to hold, at vores studerende ikke havde erfaringer med mødeledelse. Det gjorde at vores stabsmøder 

under krisestyringsøvelserne fungerer ustruktureret, fordi de ikke have værktøjer til mødeledelse. Denne 

mangel blev en hindring for at opnå de egentlige mål for undervisningen og derfor er første 

undervisningsdag på modulet, en dag hvor de studerende arbejder med mødeledelse, persontyper og 

teams, alle elementer som giver et godt fundament for den videre undervisning og samtidig giver det også 

mig en mulighed for at få en bedre indsigt i den enkelte, når vi arbejder med persontyper og teams. 

Det er en generel udfordring, at få de studerende til at møde til undervisning, hvor der ikke er mødepligt. 

Der er mange forskellige måder vi undervisere tilgår denne udfordring. Det som virker for mig er, at gøre 

lektionen unik og ikke bare lave ”højtlæsning” af dagens pensum. Jeg bruger derfor mange gruppeøvelser 

under de første 14 dage – hvor jeg giver de studerende mulighed for at opnå viden og erfaring som de ikke 

kan opnå ved selvstudie derhjemme. Det gør jeg ved at lade dem eksperimenterer og efterprøve teorien. 

Jegudfordrer de studerende med forskellige dilemmaer undervejs i forløbet, hvor de studerende får 

mulighed for at vælge andre løsninger end ”skoleløsningen
8
” og jeg bruger samtidig tid på, at debattere de 

forskellige løsningsmuligheder - her bruger jeg min praksiserfaring direkte i undervisningen. At gennemføre 

dette fleksible undervisningsforløb, stiller store krav til mig som underviser, især når jeg lader de 

studerende vælge alternative beslutningsveje under deres opgaveløsning - jeg skal både have et godt 

overblik over målet med lektionen, og samtidig skal jeg overholde tiden. Jeg kan godt være brugt efter en 

sådan undervisningsdag, men den glæde og den motivation, som jeg oplever i undervisningen gør, at jeg 

fastholder konceptet – se Figur 1, som viser situationer fra mine forskellige undervisningssituationer.  

Formålet med sektorbesøgene (Sektoransvar) er at give de studerende indblik i sektorernes opbygning og 

en forståelse for den tværfaglige opgaveløsning. De studerende kommer både ud på dagsbesøg i udvalgte 

                                                           
8
 I professionen opererer med begrebet ”skoleløsning” og den skal ses som den ideelle verden, når alt går efter bogen. 

I den virkelig verden er der altid et eller andet som kan påvirke hændelsen og man bliver nød til at lære at tænke ud af 

boksen. 
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sektorer og så inviterer jeg relevante beredskabsaktører ind for at komme med et oplæg om deres 

krisestyring. Et sektorbesøg kunne være den lokale beredskabsstab, der hører under politiets 

ansvarsområde og en udvalgt sektor vil være repræsentanter for beredskabspræsterne i Danmark, som er 

med til at varetage den psykosociale indsats ved beredskabshændelser. Den største udfordring for mig har 

været at klæde sektorerne på til vores praktikbesøg. I starten gav vores værter ”standardpræsentationen” 

og de studerendes tilbagemeldinger på disse besøg var, at det faglige indhold var ringe. Jeg var enig i de 

studerendes kritik og det var jeg især, fordi disse oplæg hang meget lidt sammen med modulets 

læringsudbytte, hvilket gav mig en reminder om, at jeg skal være bedre til at sætte rammen over for vores 

værter. Jeg har valgt at holde fast i konceptet, fordi jeg ved det er utroligt vigtigt, at vores studerende 

møder praksis og især møder de mange forskellige kulturer som gennemsyrer sektorerne og derved også 

kendetegner professionen – hvilket gør at de studerende selv for mulighed for at udvikle deres egen 

professionsidentitet. Derfor har jeg arbejdet videre med besøgskonceptet gennem flere hold. Konceptet 

går alt i sin enkelthed ud på, at jeg har uddelegeret ansvaret for besøgene til de studerende. Jeg har stadig 

udvalgt sektorerne og aftalt datoen for besøget, og de studerende inddeler sig efterfølgende i mindre 

grupper, og får ansvaret for to af besøgene. Vi har nu bevæget os væk fra publikumssyndromet (Hiim & 

Hippe, 2005), hvor passiviteten i undervisningen, skyldes at de studerende har vænnet sig til at møde 

uforberedte op og være passive i timerne, fordi stoffet alligevel bliver gennemgået. Hiim og Hippe (2005) 

har en pointe om, at de studerende, der er i publikumsrollen, typisk vil gøre modstand, hvis underviserne 

stiller krav om aktivitet i eller uden for timerne. Derfor skal jeg både have fokus på, om de studerede får 

løst de pålagte opgaver og samtidig skal jeg passe på ikke at tage for meget over, så jeg gør dem passive 

igen. Jeg har givet de studerende ansvaret for at facilitere mødet, udarbejde en dagsorden med punkter, 

herunder de spørgsmål og emner som de gerne vil have vendt på under sektorbesøget. Dagsorden skal 

være tilsendt praktikværten senest et par dage før besøget og de skal efterfølgende skrive referat fra 

mødet. Idet jeg har uddelegeret ansvaret, så skal gruppen også sørge for at føre fraværslisten, kontakte 

værten ved ankomst, sørge for at vi får en god dialog med værten under vores møde, herunder svar på 

diverse spørgsmål. Disse simple ændringer har gjort stor gavn for de studerende og jeg oplever, at de er 

meget mere motiverede under besøgene og at vi nu bevæger os indenfor modulets læringsudbytte, hvor 

de studerende selv er med til at tage ansvar for egen læring.  

Læringsspillet Robust er et brætspil og det henvender sig til samfundsvigtige virksomheder, der ønsker at 

blive endnu bedre til at forebygge og håndtere kriselignende hændelser. Jeg har valgt at anvende 

brætspillet som en undervisningsform, dels fordi jeg er meget optaget af hvordan gamification anvendes i 

undervisningen og dels fordi forskningen (Ebdrup & Lieberoth, 2015) netop viser, at vi bliver mere 

motiverede og engagerede når vi tror, vi spiller et spil - også selvom det slet ikke er interaktivt. I det 

pågældende læringsspil bliver spillerne skiftevis konfronteret med et beredskabsfagligt dilemma, som de 

skal forholde sig til. De andre spillere skal derpå forestille sig, hvordan personen vil håndtere dilemmaet. 
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Jeg har afsat en uge til dette forløb, hvor jeg anvender en underviser fra Samtænkningssektionen
9
 hvor vi 

kører et parløb, hvor han varetager den generelle Robust undervisning og jeg står for resten af forløbet. Der 

findes andre læringsspil på markedet, men en vigtigste årsag til, at jeg har valgt netop dette spil er, at 

Samtænkningssektionen, som har stået for udviklingen af spillet, anvender studerende fra KRM (praktik på 

modul 11) til at udvikle nye spørgsmål til spillet. Undervisningen i læringsspillet er baseret på principperne 

omkring aktionslæring og i forhold til pensum, så har jegudvidet undervisningen med yderligere litteratur, 

end det de anvender på deres egne kurser - dette for at holde det akademiske niveau. Vi anvender blandt 

andet ”Den professionelle proceskonsulent” af ”Dahl og Granhof” i undervisningen.  De studerende får 

mulighed for at blive certificeret Gamemaster, men det kræver fremmøde til undervisningen. Det er min 

klare opfattelse, at de studerende er meget glade for dette forløb og de fleste bliver også Gamemasters. At 

så mange benytter sig af muligheden for at blive certificeret, ser jeg som et ønske og en mulighed fra de 

studerendes side om, at de gerne vil opnå en synlig kompetence i form at et certifikat. Under dette forløb 

får de studerende mulighed for at anvende deres nyerhvervede certifikat. Det er lykkes mig, at indgå aftaler 

med forskellige driftsområder på Metropol, så på nuværende tidspunkt har de forskellige hold afholdt 

læringsspillet med driftsfolkene, receptionisterne og det kommende holdt skal spille med vores 

bibliotekarer. Det er inspirerende, at se hvor professionelt de studerende håndterer facilitatorrollen og 

hvor let de ansatte ”glemmer”, at det ”bare” er studerende som er deres værter. Det er en af de dage, som 

bidrager positivt til de studerende læring og motivation og det ser jeg især, når de studerende glad 

fortæller om deres oplevelse af, at deres arbejde har værdi for andre. 

Simulationsøvelserne foregår i moduluge 7 til 9 og de består af et forløb ved Beredskabsstyrelsen i 

Hedehusene, hvor de studerende bliver præsentereret for en international krisestyringsøvelse og 

efterfølgende på Metropol hvor konteksten er nationale hændelser.  Jeg har udviklet simulationsøvelserne 

som er indlagt på modulet for at opfylde studieordningens færdigheds – og kompetencelæringsudbytte 

indenfor krisestyring og stabsarbejde
10

 og denne undervisningsform er den bedste mulighed for at øve 

”virkelig hændelser” (Beredskabsstyrelsen, 2009). Da jeg kun har en teoretisk erfaring med internationale 

hændelser, har jeg søgt faglig sparing hos en kollega som besidder praksiserfaring med flere internationale 

operationer via Beredskabsstyrelsen. De nationale simulationsøvelser afholder jeg på Metropol og de tager 

udgangspunkt i Nyborg Kommune og følger Beredskabsstyrelsens koncept for helhedsorienteret 

beredskabsplanlægning.  Den første øvelse er en dilemmaøvelse hvor scenariet er en 

drikkevandsforurening, den næste øvelse er en krisestyringsøvelse hvor scenariet er en vandtandsstigning i 

og omkring Nyborg og den sidste øvelse er ligeledes en krisestyringsøvelse hvor scenariet er et toguheld på 

Nyborg station, hvor det ene togsæt er et godstog med forskellige kemikalier og det andet er et 

                                                           
9
 Samtænkningssektionen, som hører under Hjemmeværnet og samarbejder med beredskab, politi, erhvervsliv og 

forsvar om at støtte samfundsvigtige virksomheder med deres sikkerheds- og beredskabskultur.  
10

 Se læringsudbyttet for modul 10 i mit afsnit om Mål og rammer 
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passagertog. Når jeg har valgt disse scenarier, så er det fordi de studerende skal anvende tidligere mål for 

læringsudbytte, eksempelvis modul 3 færdighed til at udarbejde analyse med fokus på forebyggelse, risiko 

og konsekvens inden for CBRNE-hændelser. Når jeg vælger at anvende en eksisterende kommune som 

Nyborg, så giver det en række fordele, fordi jeg og de studerende ikke skal ud og opfinde hjemmesider, 

virksomheder, beredskabsplaner mv. – alle oplysninger skulle gerne være et klik væk på computeren. Det 

har dog givet nogle udfordringer og det er stadig et af mine opmærksomhedspunkter, at det kan være 

svært at få adgang til de aktuelle informationer, som burde, men ikke umiddelbart findes på nettet. 

Eksempelvis havde de studerende svært ved at få udleveret en gældende beredskabsplan – min vurdering 

var, at medarbejderen godt var klar over at denne ikke var helt opdateret og dette ønskede han ikke at 

reklamere med – denne mulige konklusion, tillader jeg mig at udlede, fordi jeg selv har arbejdet i praksis. 

Det gav en del frustration hos de studerende, at de nu stod og manglede beredskabsplanen, men fremfor 

at gå med deres frustration, valgte jeg at bruge det som et eksempel på de udfordringer, som er i praksis og 

hvordan praksis kan løse dem. Under krisestyringsøvelserne er de studerende inddelt i udvalgte sektorer
11

 

og skal varetage de opgaver der vil være under en beredskabshændelse. På de første hold inddelte jeg 

holdene, men det er jeg gået fra og i dag er det de studerende som selv fordeler sig i sektorerne (jeg 

angiver blot personantallet). Her giver jeg igen de studerende mulighed for at tage ansvar for egen læring, 

hvilken også gerne skulle understøtte de studerendes samarbejds- og ledelsesmæssige kompetencer, som 

netop er et mål for uddannelsen. Jeg inddrager dem i de mange praktiske opgaver under modulet - her 

oplever jeg, at de tager mere ejerskab for opgaverne og selv begynder at tilbyde deres hjælp. Under 

krisestyringsøvelserne varetager jeg facilitatorrollen og til den faglige sparring for sektorerne, deltager 

personer fra praksis
12

. Til at varetage indspil til de forskellige sektorer, bruger jeg en lille indspil-gruppe, 

hvis funktion er, at sende og modtage mails som omhandler hændelsen. Deres rolle er at svarer på de 

mails, som er sendt til de sektorer, der ikke er repræsenteret i stabene. Til at varetage denne funktion, 

bruger jeg enten studerende modul 12 eller 14 – hvis de har tid og lyst, eller også tilbyder jeg 

færdiguddannede studerende at deltage. Vi startede med denne konstellation, fordi vi ønskede at holde 

lønudgifterne nede, men jeg ser en helt anden værdi i at anvende vores studerende i indspil-gruppen. Jeg 

ser både en spejlingseffekt, som studerende kan gøre med indspil-gruppen, at de nu har opnået 

kompetencer til at varetage denne funktion. Jeg ser også den effekt, at indspil-gruppen selv opnår en 

kompetence ved at skulle anvende deres kompetencer fra modul 10 fra indspil-siden og derved ser de 

arbejdsopgaverne fra den anden vinkel. Under krisestyringsøvelser stiger og falder frustrationsniveauet. 

Det kan være en ond spiral, hvor et alt for stort pres, betyder at du mister overblikket, at du glemmer at 

anvende dine værktøjer, som resulterer i dårlig ledelse og manglende kommunikation, hvor flere forsøger 

                                                           
11

 Nyborg Kommune, herunder Beredskab Fyn, Fyns Politi, Sundhed, herunder Region og Embedslægen og det 

supplerende beredskab i form at Hjemmeværnsregionen og Beredskabsstyrelsen. 
12

 Det er ressourcepersoner fra Politi, kommunalt redningsberedskab, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværn og 

regionens sundhedsberedskab. 
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at løse den samme opgave – men i hver deres retning. Som facilitator er min opgave, at sikre at der sker en 

faglig progression, at vi har fokus på læringen og vi stadig er gode venner, når vi går fra øvelsen. For at 

holde fokus på det koordinerende arbejde i en krisestyringsstab, anvender jeg timeouts (fællesmøde) 

undervejs i øvelserne, hvor vi sætter hændelsen på standby. Inden fællesmødet bliver de enkelte stabe 

bedt om at forbedre sig på det kommende fællesmøde, således at de har fokus på de væsentlige 

problemstillinger. Jeg opererer altid med, at de skal udpege deres tre vigtigste fokuspunkter for 

opgaveløsning. Dette fungerer godt, fordi de tvunget til at tale om opgaverne og derefter prioritere dem. 

Som udgangspunkt er det de studerende som afholder fællesmødet, hvor jeg blot er observatør og det er 

min erfaring, at de lærer mere ved at arbejde på denne måde og at de tager opgaven seriøst – og de fleste 

finder også ud af, at man kan indgå kompromiser, som en mulighed for at komme videre. Når man arbejder 

med krisestyringsøvelser, så bliver hændelsen pludselig meget ”virkelig” og de studerende lever sig helt ind 

i rollen. Det betyder, at der kan falde uhensigtsmæssige kommentarer, som opfattes personlige og negative 

– hvilket også forekommer ude i praksis og selv om jeg ikke må glæde mig over konflikterne, så giver det 

mulighed for at arbejde med et af modulets vidensmål for læringsudbytte, som er at give de studerende 

viden om konflikthåndting. I de kritiske situationer går jeg ind og vurderer situationen og hjælper de 

studerende med at komme videre.  

I afsnittet om ”Mine undervisningskompetencer” har jeg tidligere reflekteret over forskellen på at måle og 

bedømme en kompetence. Udprøvningen på dette modul består af en mundtlig prøve, hvor den 

studerende trækker et spørgsmål og derefter bliver den studerende udprøvet i pensum med udgangspunkt 

i det udtrukkede spørgsmål, der er afsat 30 minutter til denne prøve. Tidligere har udprøvningen bestået af 

en skriftlig prøve - med ca. 15 til 20 spørgsmål. Desværre oplevede jeg, at flere af de studeredne måske 

havde en tendens til at svare i en anden retning, end den jeg havde tiltænkt og angivet i rette vejledningen 

– det var især ved de spørgsmål hvor de skulle demonstrere deres færdigheder eller kompetencer. I 

samarbejde med min uddannelsesleder valgte vi derfor at ændre formen til en mundtlig prøve. Dette valg 

har jeg ikke fortrudt og den mundtlige form giver os en større mulighed for at bedømme den studerendes 

kompetencer og formen hænger også godt sammen med den dialog baseret undervisningsform og de 

gruppe aktiviteter vi anvender under modulet. De studerende har også modtaget den nye eksamensform 

positivet.  

3.3.4 Evaluering 

Metropol har udarbejdet faste generelle retningslinjer for evaluering af alle moduler i relation til 

akkrediteringen og har den praksis, at de studerende evaluerer undervisningen anonymt og skriftligt. 

Evalueringsskemaet er blevet delt i to dele, hvor undervisningen bliver evalueret før udprøvningen og selve 

prøven bliver først evalueret efter udprøvningen er afholdt. 
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Jeg har et lidt ambivalent forhold til de anonyme evalueringer, jeg er utroligt glad for, at de studerende 

bruger tid på at give feedback, så jeg kan udvikle uddannelsen, men det skurer i mine ører, hvis det bliver 

en fribillet til at kritisere personer på ubehagelige måde. Jeg har læst flere evalueringer hvor mine kollegaer 

bliver kritiseret meget personligt og det har påvirket personen meget. Hvorvidt de studerendes kritik af 

undervisningen hænger sammen med den læring, de har opnået sammenholdt med deres egen indsats er 

et godt spørgsmål. Herskin (2001) fremhæver, at der ikke er noget videnskabeligt belæg for, at der er 

sammenhæng mellem de studerendes tilfredshed og læring. Illeris (2015) er inde på en lignede 

problemstilling. Han fremfører, at evalueringer ofte er kritiske, hvilket ikke nødvendigvis skyldes dårlig 

undervisning, men kan skyldes at læring kan være ubehagelig for dem, idet der stilles krav til, at der skal 

ydes en indsats og dette kræver forandringer af deres tilvante måder at tænke, føle og handle på. Man skal 

ikke altid ændre på undervisningen på grund af dårlige tilbagemeldinger og evalueringer, men undersøge 

hvad der ligge bag udtalelserne. Hvis der er tale om modstand mod læring, så må vi hellere bruge denne 

indsigt til at hjælpe de studerende frem til at forstå, at baggrunden for modstanden måske skyldes, at de 

faktisk lærer noget. 

Jeg opfordrer altid de studerende til at holde den positive tone i deres evaluering og fortæller, at jeg lytter 

til deres kommentarer og modtager gerne nye ideer til at udvikle modulet (Hiim & Hippe, 2003). Desværre 

er deltagerprocenten i de elektroniske evalueringer meget varierende, på modul 10 er deltagerprocenten 

på lidt over 50 procent. Det er min generelle oplevelse, at jeg ikke altid kan anvende tilbagemeldinger så 

aktivt, som jeg kunne ønske.  Det skyldes, at svarene let bliver overfladiske, såsom at de studerende selv 

syntes at de har gjort en stor arbejdsindsats og at kravene enten er alt for høje eller det modsatte, men en 

egentlig årsag i kommentarfeltet, er sjældent sammenholdt med deres kryds i evalueringsskemaet. Set i 

lyset af denne problemstilling, har jeg valgt en supplerende evalueringsform, hvor jeg oplever en mere 

fyldestgørende og for mig brugbar tilbagemelding fra de studerende. Jeg giver de studerende den mulighed 

for (gerne i grupper) at skrive det man kan kalde for ”Lenes huskeliste” – her kan de skrive de punkter, som 

jeg bør huske til næste modul (se bilag 5.3). Min erfaring er, at studerende er gode til at være konstruktive 

og give mig brugbar feedback, som jeg kan arbejde videre med, når jeg udvikler og tilretter modulet. 

Eksempelvis var de studerende medvirkende til at kommunikationsdelen i modulet er blevet tilpasset mål 

for læringsudbytte. Det samme er gældende for sektorbesøgene, her har de bidraget med gode forslag til 

flere opgaver som de gerne vil arbejde med under besøgene. Ud over deres feedback på huskelisten, så 

anmoder jeg også de studerende om at skrive en kort velkomsthilsen til det kommende hold, hvor de 

præsenterer modulet for det næste hold. Det er altid gode og konstruktive præsentationer, hvor gør 

opmærksom på det som de finder vigtigt eller spændende for modulet – det kan være vigtigheden i at 

møde op til praktikbesøgene, da de ellers vil gå glip af mange informationer som man ikke kan læse sig til. 

Det er min klare opfattelse, at de nuværende studerende er glade for denne feedbackmulighed, fordi de 

oplever at de bliver hørt og ser at jeg anvender deres forslag. Det er min erfaring at de kommende 
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studerende oplever at modulet bliver mere nærværende for dem og i relation til deres motivation, så er det 

også en medvirkende faktor. 

3.4 Transfer 

Dette afsnit handler om transferproblematikken. Transfer betyder overføring af viden og kunnen fra en 

situation til en anden (Wahlgren & Aarkrog, 2012). I professionsuddannelserne er formålet med læring at 

sikre, at de studerende har den viden, de færdigheder og de kompetencer, de skal bruge i deres 

professionelle arbejdsliv. Derfor er det vigtigt at reflektere over, hvordan viden lært i en sammenhæng, kan 

kvalificere handling i en anden sammenhæng og samtidig at holde sig for øje, at læring på skolebænken 

ikke kan overføres direkte til det professionelle virke. Transfer sker ikke automatisk. Det at have lært noget 

er ikke det samme som at kunne anvende det, man har lært i praksis (Wahlgren & Aarkrog, 2012). Praksis er 

en handlemåde, man lærer at mestre i den givne situation med de givne ressourcer, herunder ikke mindst 

håndteringen af de faktiske og uundgåeligt varierende omstændigheder (Vikkelsø & Kjær, 2014). Således er 

langt størstedelen af de handlinger, den professionelle fortager i sit virke, basseret på erfaringer, som er en 

mere eller mindre tavs form for viden, man lærer af og i situationen (Wahlgren & Aarkrog, 2012). 

Læring i praksis knyttes dermed sammen med såvel et erfarings- som et handlingsaspekt, hvilket knytter 

transferbegrebet tæt sammen med kompetencebegrebet (Illeris, 2012). Det refererer, som tidligere nævnt i 

anmodningen, direkte til kompetencernes situations- og handlingsrelaterede karakter. Dog refererer Illeris 

her ikke kun til erhvervsmæssig praksis, men også til menneskelig og social praksis i det hele taget. 

Kompetence har dermed karakter af et helhedsbegreb, idet kompetencer omfatter en persons 

dispositioner og potentialer, der viser sig i bestemte situationer, hvor der er krav om at udføre en 

hensigtsmæssig handling for at klare en udfordring (seFigur 3). Kompetence kommer altså til udtryk som 

konkrete handlinger i bestemte situationer og omfatter såvel en persons viden og holdninger som 

personens egenskaber som eksempelvis kreativitet, kombinationsevne og empati (Illeris, 2015). Dermed 

omfatter det at have kompetence meget mere end at have viden, færdigheder eller kvalifikationer, da 

kompetence er forankret i såvel personligheden som i den måde viden og færdigheder anvendes i 

situationen.  

Formålet med professionsbacheloruddannelserne er, at den studerende udvikler en handlingskompetence 

til at kunne varetage arbejdet med sin profession og derfor er transfer et omdrejningspunkt for hele 

uddannelsen (se også afsnit 2.4 om professionsidentitet). Når anvendelsesaspektet er omdrejningspunktet, 

så må spørgsmålet være, hvordan min undervisning, kan give de studerende kompetencer, som de kan 

anvende i erhvervssammenhænge? For at kunne vurdere dette er det først nødvendigt, at udrede hvilke 

opgaver i professionen, der anvender læringsudbyttet opnået under modul 10. Jeg har brugt vores 

dimittendundersøgelse (se bilag 4.3) til at søge denne viden, hvor vores bachelorer nævner, at de anvender 
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kriseledelse, krisestyring, konflikthåndtering, risikokommunikation og mødeledelse. Det er netop disse 

kompetencer, der indgår i modulet operativ ledelse og krisehåndtering og som vi særdeleshed har fokus på 

under deres deltagelse i krisestyringsøvelserne, hvor de studerende får til opgave at håndtere diverse 

beredskabsfaglige hændelser i udvalgte beredskabsfaglige krisestyringsstabe. Jeg vil i det efterfølgende 

reflektere over transfer i forhold til krisestyringsøvelserne.  

Det er ikke muligt at sende vores studerende ud i praksis for, at opnå erfaring med aktiv deltagelse i 

krisestyringsstabe, idet nedsættelse af krisestyringsstabe ikke er en hverdagssituation og de studerende 

sandsynligvis ikke vil komme til at opleve, at staben bliver nedsat under deres praktikforløb. Derfor 

tilrettelægges krisestyringsøvelser også i praksis, fordi praksis også har behov for at øve og derfor skal 

øvelsesformen ses som et beskyttet læringsrum, hvor konsekvenser af uhensigtsmæssigt dispositioner ikke 

er katastrofale og hvor det er muligt, at sætte fokus på de emner man gerne vil øve. Under KRM 

krisestyringsøvelserne er jeg meget opmærksom på, at skabe ligheden mellem læringssituationen og 

anvendelsessituationen, for jeg kan se, hvis de studerende ikke ”tror” på, at hændelsen er en virkelig 

hændelse eller oplever hændelsen urealistisk, så bliver deres reaktion ofte en modstand (Wahlgren & 

Aarkrog, 2012) mod læring, faget og måske også mod mig som person, hvor de mener, at de ikke kan bruge 

det, de har lært undervejs – for virkeligheden ser jo anderledes ud. Derfor tager jeg udgangspunkt i Nyborg 

kommune og deres beredskabsplaner og scenarier taget fra virkelige hændelser, så de studerende ikke skal 

bruge energi på at tvivle på objektiviteten.  Samtidig har jeg også inviteret forskellige ressourcepersoner ind 

fra praksis, hvis opgave er at rådgive de studerende undervejs i hændelsesforløbet.  

Som jeg tidligere har beskrevet, så er min rolle er at faciliteter øvelserne - jeg er gamemasteren og skal 

både have fokus på de studerendes læring og målet med øvelsen. Den rolle har jeg mange års erfaringer 

med
13

 og jeg er bevidst om, at holde helikopterblikket og ikke lader mig rive med at den intense stemning, 

som ofte opstår under disse øvelser, fordi deltagerne lever sig så meget ind i rollerne, at hændelsen bliver 

til virkelighed for dem. De studerende har ikke altid overskud til, at holde den gode tone og her forholder vi 

os til de mange forskellige persontyper
14

 , som virkelig kommer i spil. Det medfører personkonflikter, som vi 

også skal forholde os til - alt imens at menneskerne dør på Nyborg station. Jeg oplever både vredesudbrud 

de studerende imellem, og der er også situationer, hvor studerende kommer til at reagere 

uhensigtsmæssigt over for os undervisere, eksempelvis har enkelte studerende bedt os om at ”holde kæft” 

eller nægtet at løse opgaven, hvorpå personen har forladt lokalet med en smækket dør bag sig. Det er ikke 

altid lige let, at komme videre under disse konfliktsituationer – og jeg kunne også vælge at ignorere 

hændelsen, men et af modulets kompetencemål for læringsudbytte er netop at indgå i et tværprofessionelt 

samarbejde, med streg under samarbejde. Derfor er jeg og de studerende nød til at forholde os til de 

                                                           
13

 Fra tidligere jobfunktioner – både fra operative hændelser og fra øvelsessituationer, hvor jeg blandt har afholdt 

tværfaglige øvelser for indsatsleder Politi, Redningsberedskab og Sundhed i Nordsjællandspolitikreds  
14

 Vi arbejder med de forskellige persontyper og teamroller under modulet.  
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konflikter, vi møder undervejs, for de studerende vil også opleve, at der opstår konflikter i praksis – så her 

har de en oplagt mulighed for, at opnå erfaringer med konflikthåndtering i praksis. Hvis situationen virker 

fastlåst og de studerende ikke selv kan komme videre, så taler jeg med de involverede parter. Jeg er bevidst 

om, at jeg bruger min intuition i konfliktsituationerne, men jeg bruger også min teoretiske viden, især den 

jeg har opnået under min masteruddannelse, hvor jeg har fået flere redskaber til at håndtere situationen 

med og jeg vælger den tilgang som passer bedst til den pågældende situation. Det kan være, at jeg skal 

coache den studerende inden et stabsmøde, hvor den studerende føler sig provokeret af en anden 

studerende og derved kommer den første studerende til at virke enten meget passiv eller modsat 

aggressivt. Det kan være situationer, hvor den studerende har nogle personlige udfordringer i privatlivet og 

mangler overskuddet til at arbejde under pres – hvilket også kan ses i praksis - her vil jeg i samarbejde med 

den studerende finde den løsning, som både passer ind i kravet om opfyldelse af læringsmål, men jeg vil 

også inddrage det menneskelige aspekt, som er at hjælpe personen. Min erfaring har vist mig, at du kan 

være nok så faglig kompetent, men hvis du ikke besidder kompetencen til at kunne arbejde under pressede 

situationer og agere uhensigtsmæssige i disse, så bør du fravælge disse jobs. De praktiske øvelser er med til 

at opnå opfyldelse af modulets læringsudbytte, se Figur 4 – og med det for øje, så mener jeg det også er 

vigtigt, at den enkelte studerende har kendskab til egne evner og hvordan han/hun anvender dem bedst 

muligt.  

Tre forhold der fremmer transfer, er i følge Wahlgren og Aarkrog (2012); de personrelaterede - og 

undervisningsrelaterede faktorer, samt de faktorer knyttet til anvendelseskonteksten. Modellen viser i al 

sin enkelthed, at samspillet mellem de tre faktorer har en indflydelse på graden af transfer og hvis der 

arbejdes med alle tre faktorer, så forøger det effekten af transfer. 

 

Figur 5 Model over faktorer der fremme transfer – Wahlgren & Aarkrog (2012) 

Min rolle som underviser spiller altså en aktiv rolle i forhold til transfer og jeg er meget bevist om at udfylde 

denne rolle. Det gør jeg ved at være til stede i undervisningen, både fysisk og mentalt, og jeg forsøger at 

være opmærksom på den enkelte studerendes behov. Jeg giver plads til dialog, både under og efter 

undervisningen og jeg har flere studerende som bruger mig som en mentor, hvor jeg også bevæger mig 
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over i praktikvejlederrollen, det bliver så mine erfaringer fra praksis den studerende eftersøger. Jeg har haft 

enkelte situationer, hvor jeg efterfølgende har været i tvivl om jeg skulle have håndteret situationen 

anderledes og det har givet mig stof til eftertanke. Jeg tror på det jeg gør og dette suppleres ved, at jeg kan 

læse i evalueringerne, at mange studerende oplever en positiv effekt af den tilgang jeg har valgt og 

samtidig giver de studerende også en personlig feedback til mig, hvor de fortæller at jeg er med til at gøre 

en forskel for dem, på deres studie og dette understøttes af Wahlgren og Aarkrog(2012) som nævner fire 

forhold ved underviseren, der har den største indflydelse på transfer: 

o Underviserens diskussion med den studerende om anvendelsen af det lærte 

o Underviserens involvering, dvs. personlige engagement i læreprocessen 

o Positiv feedback fra underviseren til den studerende 

o Underviserens kendskab til praksis 

Den eksisterende viden om transfer giver mig mulighed for, at kvalificere læreprocesserne i uddannelsen og 

den giver mig mulighed for, at overveje og udvælge konkrete sammenhænge, hvor jeg kan arbejde med 

transfer. Udover at udvise det personlige engement, så er det også vigtigt for mig at holde mit kendskab til 

praksis vedlige. Jeg forsøger at deltage i forskellige former for øvelser i praksis, det kan være 

krisestyringsøvelser eller fuldskala øvelser og så holder jeg mig også opdateret om hvad rør sig i praksis – 

både det i medierne, men også det på vandrørene, og den viden har jeg adgang til via mit netværk.  

Hvordan arbejder jeg så med transfer under modulet? Jeg har især været optaget af at styrke den transfer, 

der gerne skulle opstå under krisestyringsøvelserne, hvor målet er, at de studerende kan anvende det 

tidligere lærte. Samtidig skulle de også gerne kunne se ligheden mellem læringssituationen og 

anvendelsessituationen – både under krisestyringsøvelsen, men også gerne i fremtidige jobs. Jeg oplever, at 

krisestyringsøvelserne er med til at øve de studerende og give dem gode kompetencer, som de senere kan 

anvende i deres arbejdsliv. Den læring, der indgår under deres krisestyringsøvelser, er på et meget højt 

niveau i relation til John Biggs SOLO-taksonomi og Benjamin Blooms taksonomi over indlæringsmål 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2012). Så når jeg anvender problembaseret læring under 

krisestyringsøvelserne, så bevæger vi os inden for de to øverste niveauer i SOLO taksonomi
15

, og det 

samme er gældende for Blooms taksonomi
16

 . Problemorienteret vil netop sige, at de studerende bliver 

stillet over for flere problemstillinger, som de skal være i stand til at nedbryde i deres bestandsdele 

(analyse), kreativt finde på måder, at løse de problemstillingerne på og kritisk vurdere, om det nu også er 

den rigtige metode, der er brugt eller den bedste løsning på problemstillingen.  

                                                           
15

 som svarer til at analysere, reflektere og anvende begreber 
16

 som svarer det til analyse, syntese, vurdering og handling 
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3.5 Læring og motivation 

Jeg har valgt at fokusere på motivation som er særligt emne, fordi jeg ser resultatet af undervisningen som 

et samspil mellem underviserens egen intention med undervisningen og de underviste personers vilje og 

intention med undervisningen. Dette samspil eller gensidige viljes-forhold betyder, at det ikke altid er 

muligt at planlægge undervisningen og udføre den som intenderet (Qvortrup et al., 2013). Jeg har oplevet 

en vis modstand fra de studerende, der især ytrer sig i relation til de aktiviteter, som de studerende selv 

skal stå for, såsom præsentationer eller skriftlige opgaver, og samtidig jeg har en oplevelse af, at de 

studerende generelt kun læser en meget lille del af pensum, eller ikke får læst den information der er sendt 

ud. Eksempelvis har jeg studerende som kommer til at møde for tidligt til et sektoroplæg. Det sker fordi de 

ikke læser min lektionsbeskrivelse i lektionsplanen, hvor jeg giver information om at lektionen først starter 

f.eks. 09:45 - hvilket skyldes, at den eksterne oplægsholder først kan være fremme på det tidspunkt. 

Desværre kan Metropols skemaprogram kun operere med skemabrikker som starter xx:15, og derfor vil 

den uforberedte studerende miste min information om den halve time. Det har givet en vis irritation blandt 

enkelte studerende, som mener at jeg ikke bør anvende skæve tidspunkter i min planlægning, men holde 

mig til xx:15 starttidspunktet. Jeg har valgt at fastholde de skræve tidspunkter, men jeg har, måttet justere 

på mine egne intentioner om ikke at servicere de studerende alt for meget og giver derfor løbende 

mundtlige informationer om skemaet. Denne ekstra service har elimineret utilfredsheden. Jeg vil med mine 

refleksioner over emnet motivation gerne blive klogere på, hvad dette kan skyldes, og om jeg eventuelt kan 

ændre praksis for at øge motivationen og dermed læringen. I dette afsnit vil jeg derfor søge at forstå 

sammenhængen mellem læring og motivation og reflektere over motivationsfaktorer, der er i spil i 

undervisningen.  

Jeg vil starte med at give to eksempler fra mine første år som underviser på KRM. Det er eksempler hvor jeg 

blev udfordret på min intention om, at have en positiv tilgang til de studerende, men på det tidspunkt 

havde jeg ikke nok indsigt eller kompetence til at handle på situationerne på fornuftig vis.  Det første 

eksempel omhandler en studerende, som var italesat som lidt af et brokhovede og det andet eksempel 

omhandler en studerende, som havde et ry af at være doven og mindre egnet til uddannelsen.   

Jeg har en telefonsamtale med en studerende, som skal deltage på mit kommende modul. Jeg forstår ikke 

hvad han gerne vil fortælle mig og min umiddelbare tanke er, at han bare er utilfreds og negativ over den 

kommende praktik og vil forsøge at slippe for at deltage. Jeg har ikke tidligere haft dette hold, så jeg kender 

kun til det kedelige ry, som holdet har fået blandt undervisere. Jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal tackle 

situationen, så jeg vælger den strategi, at han kan få lov at brokke sig og så må jeg se, hvad der sker når han 

er færdig med at tale. Efter 15 minutters konstant tale, så er jeg klar til at afslutte samtalen, men han 

insisterer på, at jeg skal lytte til ham – og det gør jeg så, fordi jeg kan høre, at han er frustreret og 

tilfældigvis får jeg sagt, at han nok skal blive en god Katastrofe- og risikomanager........ efterfølgende 
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stilhed..... og derpå et overrasket, men et glad ”tak” fra den studerende og kort tid efter, kan vi afslutte 

samtalen i ro og mag. Efterfølgende havde jeg en glad og imødekommende studerende, som var motiveret 

for at deltage i undervisningen og jeg selv fik en aha oplevelse, om hvad anerkendelse kan gøre og en 

reminder om ikke at være forhåndstaget. 

Vi havde en studerende som fungerede dårligt på holdet, han var meget fraværende og vi undervisere har 

afskrevet ham utallige gange, fordi han var dumpet til flere udprøvninger. Han havde fået et kedeligt ry 

blandt medstuderende og blandt os undervisere. Han blev både fravalgt når der skulle laves gruppearbejde 

og i det sociale fællesskab. Heldigvis lykkes det ham, at holde fast i uddannelsen, på trods af flere 

orlovsperioder og på et tidspunkt kom han så tilbage på et nyt hold, og her skete der en transformation. 

Han blev inkluderet i klassens fællesskab og blev optaget af en gruppe mandlige studerende, som fandt en 

plads til ham i deres gruppe og det endte med han fik en super god bacheloreksamen og er i dag i gang med 

en kandidatuddannelse. Dette er et godt eksempel på hvor meget det betyder at være en del af 

fællesskabet, at ”nogen” regner med at man møder op og at der bliver lagt mærke til, når man ikke er til 

stede (på den positive måde). 

Vores studerende er en skøn blanding af unge og voksne mennesker. Studerende som lige har forladt 

gymnasiet og studerende som har alder og en vis livserfaring bag sig - hver især, med hver deres måde at 

tilgå ny viden. Det betyder, at der aldrig er to hold, der er ens. Når jeg skal planlægge min undervisning, så 

kan jeg ikke bare fokusere på målet med undervisningen, jeg skal også tænke vejen frem til målet og 

planlægge for dette.  Det gør jeg ved at anvise forskellige veje. Jeg er bevidst om, at læreprocessen kræver 

min opmærksomhed og at indlæring ikke sker automatisk (Herskin, 2001). Læring kan være en meget 

krævende proces, fordi læring finder sted i mødet mellem nye impulser og den viden, kunnen eller 

forståelse der allerede er etableret i mentale skemaer i hjernen. Al læring hos unge eller voksne er læring, 

der enten udbygger eksisterende viden eller overskrider eksisterende mentale skemaer og det fører til ny 

forståelse og nye kompetencer. For at lære skal man derfor tilsidesætte det, man troede man vidste, hvilket 

er forbundet med vilje og anstrengelse. Derfor kræver denne form for læring en ekstra indsats og betydelig 

mobilisering af psykisk energi, og vi er derfor tilbøjelige til at undgå denne læring. Tilegnelse af læring 

omfatter derfor flere dimensioner. Den indholdsmæssige side og læringens drivkraft – eller motivation. 

Motivation kan både relatere sig til den sammenhæng læringen indgår i, men vedrører også den lærendes 

indre betingelser (Illeris, 2007; Illeris, 2012; Illeris, 2015). Der er i læringssammenhænge derfor et behov for 

at forstå motivationens forskellige aspekter og tilrettelægge læringsaktiviteter i forhold til dette. Dette vil 

jeg reflektere over i det følgende.  

Det kan være problematisk, hvis vi blot antager, at alle vores studerende møder op til undervisningen for at 

lære. Det kan meget vel være, at de bare kommer, fordi det er planlagt og ikke for at lære (Herskin, 2001). 

Herskin´s (2001) pointe er, at de studerende kun lærer, hvis de ser et behov for det. Jeg er meget enig i, at 
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det vil være optimalt for indlæringen, at lære noget om et emne, når behovet opstår, men jeg mener 

samtidig, at det stiller store krav til os undervisere, at skulle ”skabe” et behov for samtlige studerende. 

Studieordningen har allerede fastsat de overordnede rammer for hvad de studerende skal lære på de 

enkelte moduler, så det bliver ud fra disse rammer, der skal skabes et behov og hvem har egentlig ansvaret 

for at skabe behovet for at lære? Blandt nogle underviser er der en forventning om, at de studerende selv 

tager ansvaret for egen læring og de går ind i klasserummet og gennemfører lektionen. Dette udspringer 

meget vel af, at læring kræver noget af den enkelte. Jeg tror, der er stor forskel på, hvordan vi undervisere 

opfatter det at tage ansvar for egen læring. Qvortrup og Wiberg (2013) er ret forbeholdne overfor begrebet 

om ansvaret overfor egen læring, da der er tendens til at fokusere på studieinitierede og – centrerede 

aktiviteter til fordel for underviserinitierede aktiviteter. Jeg gør mig umage med, at tilrettelægge et 

spændende undervisningsforløb, hvor jeg løbende italesætter studieordningens læringsudbytte og samtidig 

drager paralleller til praksis. Jeg undrer mig gang på gang over at de studerende, på deres 10. modul virker 

overaskede over, at der er beskrevet et læringsudbyttet for de enkelte moduler, men jeg tænker, at de 

endnu ikke har følt behovet for at kende deres værdi og det behov forsøger jeg så at skabe. Jeg ved at det 

kan være svært, at se den røde tråd på den første dag på modulet, så jeg forsøger, at gøre den røde tråd til 

et gennemgående emne, som vi løbende tager op under modulet og jeg lader de studerende være aktivt 

deltagende i samtalen om, hvorfor og hvordan vi bruger tiden på, at lære de forskellige emner. Jeg kan godt 

blive usikker på, om jeg har valgt den rigtige måde at italesætte de undervisningsinitierede aktiviteter på, 

om de aktiviteter jeg har planlagt giver værdi for de studerende – men en god ledetråd for mig selv er, hvis 

jeg ikke kan se den røde tråd eller hvis jeg har svært ved at se værdien med indholdet, så er det heller ikke 

sikkert de studereden kan og så bør jeg ændre på konceptet. 

Jeg har tidligere beskrevet, at vi også oplever udfordringer med fremmødet. Jeg har valgt den taktik, at 

stille krav til de studerende. Jeg fortæller de studerende, at jeg er glad for at undervise med voksne 

mennesker, men jeg undgår, at anvende den kliche om, at jeg selvfølgelig også forventer at de opfører sig 

som voksne, for det kan virke provokerende og jeg kan derved opnå den modsatte effekt. Jeg fortæller at vi 

har brug for alles deltagelse under forløbet, for det første, er det umuligt at gennemføre 

krisestyringsøvelser med halv styrke, for det andet, så er vi gæster hos praksis og det er ganske enkelt 

uhøfligt ikke at møde op uden afbud – sådan vil de heller ikke gøre, hvis der var tale om et job, hvilket de 

giver de mig ret i og det er kun ganske få, som ikke imødekommer mit ”krav” om at melde afbud ved 

fravær. Udover at italesætte ovennævnte, så forsøger jeg også at deltage i alle skemalagte aktiviteter. Det 

er en meget tidskrævende opgave, som er aftalt med min uddannelsesleder, da vi er begge enige om, at 

min deltagelse har så stor værdi, at vi har valgt at fastholde den. Den giver både effekt på fremmødet (som 

var den egentlig årsag til denne beslutning) og samtidig medvirker min deltagelse til, at de studerende får 

et højt fagligt relevant besøg, idet jeg kan supplere med faglige spørgsmål undervejs og sikre, at vi også har 

fokus på mål for læringsudbytte. En sideeffekt er, at jeg samtidig har lettere ved at håndtere 
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problemstillinger undervejs, fordi jeg som regel også har set eller hørt hvad der er sagt og sket under en 

lektion, hvor jeg ikke har undervist. Eksempelvis havde jeg en situation hvor en sektorvært fik indledt sig i 

en diskussion med en studerende om arbejdstidsregler, hvor den studerende fik sagt til værten ”siger du 

min ven lyver?” Det var en noget akavet situation, men heldigvis havde jeg mulighed for at tale med værten 

i pausen og den studerende efterfølgende. Der var selvfølgelig nogle omstændigheder, som kunne forklare 

begges reaktioner – men i forhold til modulets læringsudbytte, så er konflikthåndtering også en del af 

udbyttet og hvor det er muligt, så forsøger jeg at bringe situationen ind som læring, i stedet for at stå 

tilbage med en træls eller pinelig situation som vi ikke lærer noget af. De studerendes tilbagemeldinger er, 

at jeg er nærværende og udviser interesse for dem. 

Jeg bedriver ikke passiv ”tankpasser” undervisning, hvor man bare fylder viden på de studerende. Jeg er 

mere optaget af, at aktivere de studerende i og omkring deres undervisning og jeg forsøger hele tiden at 

tilpasse mine undervisningsformer, så der er en god balance i forhold til, hvem der skal initierer 

undervisningen og hvordan den initieres. Men der er en udfordring som Hiim og Hippe (2005) påpeger, vi 

kan ikke forvente, at de studerende har indsigt i læreprocessen til, at tage ansvar for egen læring – det er 

noget, de skal lære først. Det har jeg gjort mig flere erfaringer med, det er især ærgerligt, når de 

studerende ikke fortæller mig, at de ikke forstår opgaven, men bare går ud i grupper og håber på der nok 

var en i gruppen, som forstod opgaven. Jeg er i dag meget bevidst om den risiko og forsøger derfor, at give 

de studerende større indsigt i læreprocessen. Jeg plejer at sige, at det også er en lederuddannelse, så de 

skal også selvfølgelig have kendskab til læreprocesser og det virker som om det er mere motiverede, at 

hænge læreprocesser op på en lederuddannelse, fremfor at sige det handler om deres egen læring. Hvor 

det er muligt, så lader jeg de studerende arbejde med gruppeprocesser, hvor jeg stiller en opgave eller en 

problemstilling og efterfølgende lader klassen få til opgave at finde frem til en handling/resultat. Et af de 

eneste krav jeg stiller er, at de skal tage udgangspunkt i dagens pensum/teorier. Efterfølgende er der rig 

mulighed for at diskutere læring i forhold til proces og til teorier. For at understøtte denne læring, så tager 

jeg både billeder, se Figur 1 eller optager små videoklip, som blandt andet kan vise de dynamikker eller 

mangler på samme under en gruppeproces – det kan være billeder af de ekstroverte, som har overtaget 

tavlen mens de introverte sidder afventende på deres pladser -det er meget svært at argumentere mod et 

billede. Som jeg ser det, så kræver det, at både jeg og de studerende foretager systematisk refleksion over 

læreprocessen og det har jeg forsøgt at bringe ind i planlægningen, afholdelsen og evalueringen af 

modulet. Det kan eksempelvis være, når jeg anvender evalueringerne i min planlægning, eller når jeg 

gennemgår læringsudbyttet på modulet eller beder de studerende om at reflektere over de handlinger og 

dispositioner gruppen har foretaget under en krisestyringsøvelse. Jeg kan se i evalueringerne og hører i de 

mundtlige tilbagemeldinger fra de studerende, at de er glade for den aktive undervisning, hvor de oplever 

at de anvender deres viden og færdigheder – og er vi så ikke ved at være derhenne, hvor de studerende 

opnår kompetencer i deres undervisning! 
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4. Kompetencer i forhold til efter- og videreuddannelse 

Som det fremgår af min adjunktplan, så har jeg søgt dispensation for efter- og videreuddannelses delen i 

min lektoranmodning. Dette skyldes, at det ikke tilbydes på Katastrofe- og risikomanageruddannelsen. 

5. Faglige kompetencer i forhold til forskningsaktiviteter 

Dette afsluttende afsnit omhandler forskning. Indledningsvis vil jeg redegøre for Metropols relativt nye 

rolle som forskningsinstitution – og reflektere over dette i forhold til uddannelsens forskningsprofil og de 

ansattes forsikringsmæssige opgaver. Dernæst tager jeg fat på det primære formål – nemlig at redegøre for 

mine forskningskompetencer. Afslutningsvis vil jeg kort reflektere over, hvordan uddannelsen og de 

studerende kan få gavn af min viden og forskningskompetencer. 

5.1 Metropol som forskningsinstitution   

Professionshøjskolen Metropol opnåede tillige med de øvrige professionshøjskoler forskningsstatus i 

slutningen af 2012, hvor regeringen besluttede at afsætte over en milliard kroner til udvikling- og 

evidensbasering af uddannelser og forskning på professionshøjskoler og erhvervsakademier i perioden 

2013-2015. Udviklings- og evidensbasering på professionshøjskoler og erhvervsakademier skal bidrage til, 

at institutionerne i samarbejde med blandt andet universiteterne kan styrke vidensgrundlaget for 

uddannelserne og udvikle uddannelsernes kvalitet (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013). Jeg tror, 

at der er mange årsager til, at regeringen tog dette skridt. Dels er det et led i den generelle 

professionalisering og kvalitetssikring af den offentlige sektor (her kendt som ”new public management”), 

som er den proces, der har været i gang i de sidste 10-20 år, men som for alvor er slået igennem med ”Den 

Danske Kvalitetsmodel” indført på sygehusene i 2009 og siden har bredt sig til flere professioner (Bregn, 

2006; Vikkelsø & Kjær, 2014). Dels tror jeg, at det er et led i tilpasning til et arbejdsmarked, der kræver 

stadigt større kompetencer hos de unge, der både skal være professionelle, men også have evnen til at 

tænke nyt og innovere. En øget smidighed, i ønsket om at professionsbachelorer skal kunne fortsætte på en 

overbygning på universitetet, har sikkert også været en vigtig bevæggrund i forhold til at tilpasse det 

danske uddannelsessystem til det øvrige Europa. 

Hvordan vil forskningen så påvirke professionsuddannelserne? Bliver vi ”miniuniversiteter”? Og 

underkendes betydningen af praksisviden og erfaring med øget ”akademisering” af uddannelserne? Ifølge 

Frascati-manualens rammesætning af forskning samt udviklings- og evidensbasering for 

professionshøjskolerne og erhvervsakademierne er målet ikke, at professionshøjskolerne skal varetage 

samme form for forskning som universiteterne. I manualen understreges, at ”det er aktiviteterne anvendt 

forskning og udviklingsarbejde, der med en særlig orientering mod praktiske mål og anvendelsesformål 

fremstår relevante i forhold til professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes formål og arbejde med 
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viden” (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, 2012). Det 

anvendelsesorienterede perspektiv er også i fokus i Metropols 2020 strategi (Professionshøjskolen 

Metropol, 2013), hvor der står: ”Vi vil have undervisere, der forsker... og ...forskning skal bidrage til at øge 

vidensniveauet i undervisningen... og videre... alle resultater af forskning- og udviklingsarbejde er relevante 

for praksis”. Med billedet nedenfor, se Figur 6, der tydeligt illustrerer, at forskningen skal ud af 

elfenbenstårnet og tæt på praksis, understreges det, at der er tale om anvendelsesorienteret og ikke fri 

forskning (Professionshøjskolen Metropol, 2013) 

 

Figur 6 Alle resultater af forsknings- og udviklingsarbejder på Metropol er relevante for praksis og uddannelserne og formidles 

ad alle relevante (Professionshøjskolen Metropol, 2013) 

Metropol gik i 2013 i gang med at implementere varetagelsen af den nye rolle som forskningsinstitution, 

godt understøttet af regeringens finansielle støtte til forskningen. Målet er, at alle faste lærere
17

 inden 

2020 skal have deltaget i Forsknings- og Udviklingsaktiviteter (FoU-aktiviter). Jeg blev ansat i 2011 og 

dengang havde jeg ingen idé om, at jeg skulle indgå i forskningen på dagværende tidspunkt. Jeg husker 

tydeligt at flere af mine kollegaer på instituttet frygtede, at der ville komme et A- og et B-hold ved at 

implementere forskning i Metropols regi, fordi de frygtede, at de ikke alle fik muligheden for at deltage i 

FoU-aktiviteterne. Talen gik især på, at alle fremtidige kollegaer vil blive ansat med en 

forskningsmæssigbaggrund og det ville lade de nuværende undervisere stå tilbage med ”kun’” at skulle 

undervise de studerende. Jeg kan se der er forskel på, hvordan de forskellige uddannelser har valgt at 

implementere forskning. Hos KRM har alle adjunkter fået adgang til at deltage i forskning, idet det er et led 

i deres lektorkvalificering, og det har heller ikke udelukket vores lektorer, som ikke har ph.d. baggrund, alle 

har fået mulighed for at deltage i FoU og jeg oplever at vi i dag er godt inde i processen og på nuværende 

tidspunkt er der ikke er tale om et A- eller B-hold. Der er ansat flere undervisere og de fleste med ph.d. 

baggrund og samtidigt er der også igangsat ph.d. forskningsprojekter og pr. 1. oktober 2016 blev der ansat 

en docent. I forhold til praksis har det også været relativt nemt at få lavet samarbejdsaftaler med nogle 

områder, hvor andre områder har været mere afventende eller afvisende. Men det tager tid at opbygge 

institutionaliseringen af en ny forskningspraksis og at få opbygget en konsistent praksis omkring 

godkendelse af forskningsprojekter.  

                                                           
17

 Dette gælder både adjunkter og lektorer 
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På KRM fokuserer vi ved ledelsesbeslutning på følgende forskningsområder: 

o Det nationale beredskab 

o Det internationale beredskab 

o Beredskab i den private sektor 

Indenfor ovennævnte områder, skal vi som undervisere på uddannelsen iværksætte og gennemfører 

forsknings- og udviklingsprojekter, i samarbejde med praksis, der: 

o Styrker den beredskabsfaglige profession og dermed borgernes sikkerhed  

o Stimulerer udviklingen inden for (rednings)beredskabet og medvirker til at kvalificere debatten 

herom  

o Understøtter kompetenceudviklingen inden for professionen med nye efter- og 

videreuddannelsestilbud, herunder diplom- og masteruddannelser 

o Udvikler professionsrettede forskerkompetencer gennem ph.d.-forløb og – programmer. 

o Bidrager til den faglige og didaktiske videreudvikling af Metropols professionsbacheloruddannelse i 

Beredskab, katastrofe- og risikomanagement. 

o Bidrager til udviklingen af Metropols uddannelses- og projektportefølje 

o Forsknings- og udviklingsarbejdet med professionel risikostyring skal udvikle ny viden om 

risikostyring og respons og derigennem udvikle KRM-uddannelsen.  

 

KRM fokuserer på forebyggelse af utilsigtede hændelser og udbredelsen af risikostyring, som skal kunne 

håndtere samfundets forskellige risikoelementer. Målet er at opbygge viden og angive anvendelige 

tilbagemeldinger til praksis omkring forebyggelse, risikostyring og håndtering af beredskabshændelser. 

Udover at praksis er aftagere af FoU resultater, så er de også en vigtig samarbejdspartner i selve projektet, 

det gælder både indhold og ressourcer. For at igangsætte et projekt for KRM, så er det et krav vi har praksis 

med. 

5.2 Redegørelse for mine forskningskompetencer 

I forbindelse med min ansættelse ved Frederikssund- Halsnæs Brand og Redningsberedskab, deltog jeg i et 

EU medfinansieret projekt ”ANSFR” – Accidental, natural & social fire risk assesment og management & 

management project. Projektforløbet var et partnerskab mellem 6 organisationer fra 4 lande og dette 

samarbejde løb over 2 år fra 2009 til 2010. Det involverede fire workshops og en international konference i 

England. Northumberland Fire and Rescue Service havde projektlederrollen og vi øvrige organisationer var 

deltagende, hvor hvert land havde planlægnings- og afholdelsesansvaret for en af de fire workshops. Når 

jeg i dag reflekterer over dette projekt, så kan jeg se, at deltagerne deltog i dette projekt med forskellige 

forudsætninger. Projektlederen og Northumberland Fire and Rescue Service havde erfaringer med lignende 
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projekter. Min egen og min organisations tilgang var novicens og jeg ved, at vi til tider mistede overblikket 

over konceptet – men vi var også bevidste om, at vi var med for at lære. I projektets tidlige stadie 

arbejdede vi sammen for at udvikle et glossarium for terminologi og definitioner til brug under alle vores 

aktiviteter. Udviklingen og implementeringen af et glossarium skulle gøre os i stand til, at anvende et fælles 

sprog og udvikle en fælles forståelse. Undervejs i projektet kunne jeg konstatere at min danske 

forforståelse ikke bare kan anvendes til andre landes forhold og jeg oplevede også at andre havde den 

samme oplevelse med deres forforståelse. En note til mig selv vil være, at blive bedre til at vende tilbage og 

huske at anvende et glossarium under et projekt – jeg tror, vi glemte alt om glossariet efterfølgende. 

Projektet udgav ”Retningslinjer til forbedring af brandrisikovurdering og -håndtering i Europa” (European 

Commission - Humanitarian Aid and Civil Protection, 2011), hvor anbefalingerne primært var udviklet som 

en reaktion på de komplikationer, der på daværende tidspunkt eksisterede inden for de fire ANSFR-lande. 

Fra start til slut var det overordnede mål med ANSFR-projektet: ”At mindske de menneskelige, økonomiske 

og miljømæssige omkostninger ved brande i samarbejdsregionerne og over hele Europa.” For at opnå dette 

mål, udtænkte projektpartnerne fem nøglemålssætninger og planlagde at producere fire resultatmål. De 

fem projektmålssætninger var at:  

1. Foretage en sammenligning af de redskaber og teknikker inden for vurdering og administration af 

brandrisiko, som projektpartnerne lige nu anvender.  

2. At udvikle disse redskaber og teknikker inden for brandrisikovurdering forud for implementering i 

alle europæiske lande.  

3. Identificere og dele brugbare redskaber, teknikker og procedurer inden for vurdering og 

administration af brandrisiko fra hele Europa.  

4. Udarbejde en innovativ og tilgængelig løsning på opbevaringen af reference- og oplæringsmateriale 

og lette udveksling af god praksis på tværs af Den Europæiske Union.  

5. Trække på, udbrede og implementere god praksis inden for vurdering og administration af 

brandrisiko. 

De fire resultatmål for projektet var at:  

1. Afholde fire workshops. Hver partnerorganisation skulle være vært for en.  

2. Organisere og afholde en konference for udøvere fra hele Europa 

3. Skabe en online videns- og oplæringsportal.  

4. Udvikle og udbrede retningslinjer angående god praksis inden for vurdering og administration af 

brandrisiko. 

Empiriindsamlingen har primært været kvalitativ med fokusgruppeinterview, som i databearbejdelsen og 

analysen blev sammenholdt med kvalitative og kvantitative data fra forskellige offentlige myndigheder og 
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private interesseorganisationer. Analyserne blev præsentereret på de forskellige workshops, hvor de 

efterfølgende blev afrapporteret i en delrapport. Et opmærksomhedspunkt var, at sikre at vores fælles data 

var sammenlignelige, idet der er forskel på hvordan og hvilke delelementer der er i registrering af 

brandårsager i de forskellige lande. Dette var min første deltagelse i et internationalt udviklingsprojekt og 

dengang var min oplevelse, at formålet var noget uklart og manglede ledelse og det gjorde at vi var usikre 

på, hvor vi skulle bevæge os hen. Med den viden jeg har i dag, har jeg revurderet min opfattelse af forløbet. 

Jeg syntes faktisk, at projektlederen gjorde et godt stykke arbejde med den flok novicer, som vi andre 

repræsenterede, med mange forskellige kulturelle baggrunde og sproglige forudsætninger, som gav nogle 

udfordringer, som ikke ville være opstået, hvis vi alle havde det samme sproglige udgangspunkt og samtidig 

var mere erfarende med den form for projekter.  

På Professionshøjskolen Metropol har jeg erhvervet mig forskningskompetencer i forbindelse med et 

forskningsprojekt som var finansieret af Forsvarsakademiet (FAK) og blev til et samarbejdsprojekt med It-

Universitet i København (ITU). FAK gav med deres forskningsopgave, mulighed for at sammensætte en eller 

flere tematikker i ét større eller flere mindre projekter, og formålet med deres opslag var gennem en 

forskningsmæssig indsats at indhente viden om cybersikkerhed og informations- og 

kommunikationsteknologisk (IKT) infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner i Danmark. 

Hermed ønskede de problemstillinger omkring cyberoperationer, cyberangreb og cyberforsvar belyst, med 

henblik på at styrke beredskabet i Danmark. Projektet havde til formål at levere resultater, der kan fungere 

som vejledende grundlag for myndigheder med beslutningsansvar inden for cybersikkerhedsområdet. Min 

uddannelsesleder havde set opslaget, men han var bevidst om, at vi ikke besad den tekniske indsigt, så han 

kontaktede ITU og de var også interesserede i projektet, men manglede den beredskabsfaglige indsigt som 

vi besad. Derfor valgte vi, at søge et projekt sammen indenfor tematikken: Kortlægning af IKT-infrastruktur, 

som understøtter samfundsvigtige funktioner i Danmark. Projektet bestod både af en It teknisk del – 

procesteknologi (ITU) og en beredskabsfaglig del (KRM), en perfekt kombination til et tværfagligt 

samarbejde. Projektets faglighed lå indenfor vores studieordning - både de tekniske og de 

samfundsvidenskabelige fag, som er beskrevet i vores studieordning. Det var et krav, at projektet skulle 

have deltagelse fra praksis, hvilket gav os nogle udfordringer, da praksis var noget tilbageholdende med at 

indgå i projektet. Den officielle tilbagemelding lød på, at de ikke havde ressourcer i øjeblikket, den 

uformelle tilbagemelding gik mere på, at de ikke kunne overskue, at give os indsigt i deres eventuelle fejl og 

mangler – hvilket ikke var formålet med projekt, men det kan være svært at overbevise om det modsatte, 

når man først har indtaget en holdning. Vi endte med at have BaneDanmark og DSB med i projektet. Vi 

oplevede store udskiftninger i deltagerfeltet fra praksis, og jeg kunne konstatere, at de ikke følte sig særligt 

forpligtede i deres tilsagn om deltagelse. Derved en note til mig selv om, at jeg i fremtiden skal være 

opmærksom på den problemstilling, at praksis kan vælge at springe fra et projekt, og at jeg skal have 

alternative muligheder i baghånden, for at imødekomme eventulle problemer med at gennemføre et 
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projekt. Formålet med vores projekt var robustheden i en beredskabsplan. Vi ønskede at undersøge 

driftssikkerheden i de fastlagte procedurer, som ofte afhænger af, om vi gør tingene i en bestemt 

rækkefølge. Vi valgte at tage udgangspunkt i dette års Storebæltsøvelse
18

. Til vores analyse valgte vi, at 

anvende programmet Dynamic Condition Response Graphs (DCR-Graphs
19

), som kan opfattes som en 

Knowledge Work flow gps, og som er udviklet til at kunne finde alle mulige veje (dispositioner) gennem en 

hændelse. Vi ønskede at se om programmet også kunne anvendes til at teste beredskabsplaner for at 

udpege de svagheder, der kan være i de beskrevne procedurer. Et overblik som i dag kræver utroligt mange 

tests- og alligevel vil der være situationer hvor vi kan overse en svaghed i planen. Det var vores ønske at 

undersøge om DCR-graphs kunne give os det overblik. Et eksempel: hvis der sker en hændelse på 

banelegemet, som kræver at togtrafikken bliver stoppet på en bestemt strækning, vil rækkefølgen af de 

dispositioner der forventes at blive iværksat have en betydning, for de handlinger der skal udgøres 

efterfølgende? Vil man kunne komme til at stoppe strømmen for tidligt, så man ikke kan udføre andre 

nødvendige dispositioner? Vi fik programmeret scenariet fra øvelsesdrejebogen I DCR-Graphs og 

efterfølgende foretog vi to krisestyringsøvelser. Den ene øvelse var med udvalgte fagpersoner fra DSB, som 

gennemførte øvelsen og responderede som de ville gøre i en virkelig situation. De var meget begejstrede 

for programmet og kunne se muligheder i at anvende programmet til at øve sikkerhedsprocedurer med 

deres ansatte, de havde nogle gode tilbagemeldinger til fremtidige tilføjelser til programmet.  Den anden 

øvelse var med KRM studerende fra modul 10, som fik mulighed for at være kontrolgruppe i projektet og 

samtidig fik jeg mulighed for at bringe forskning direkte ind på uddannelsen, ved at lade dem deltage i mit 

forskningsprojekt, jeg vil uddybe mine refleksioner i afsnittet forskning og undervisning. 

 

Figur 7 DCR-Graphs - skærmbillede af Work flowet i forbindelse med øvelsen 

                                                           
18

 Toguheld på lavbroen. 
19

 Se eventuelt denne video, som beskriver DCR-graphs https://www.youtube.com/watch?v=VukVTiIV0fw 
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Vi afsluttede projektet med at få udgivet en artikel (Debois, Sandberg, & Hildebrandt, 2016), og vi deltog i 

The International WorkShop on Safety & Security aSSurance for Critical Infrastructures Protection
20

 i 

Madrid 2016, hvor det blev mig, som gav oplægget om projektet. Jeg var usikker på om mine egne evner 

slog til at holde oplægget på konferencen, så jeg meddelte min projektgruppe, at jeg gerne ville observere 

på min første konference. Heldigvis nåede jeg at ombestemme mig, efter at jeg havde overværet 

førstedagen på konferencen, hvor jeg kunne konstatere, at mine kompetencer som underviser sagtens 

kunne bære mit oplæg og derfor blev det mig som gav oplægget i Madrid. Jeg var meget nervøs, især fordi 

den tid som var afsat til vores session, allerede var overskredet da jeg skulle på.  Min projektkollega fra ITU, 

var mere rolig end jeg og vi fik installeret mine PowerPoint præsentation og derefter kunne jeg afholde mit 

speak – og til min store overraskelse, så stillede tilhørerne mig faktisk spørgsmål og udviste interesse for 

vores projekt.     

Mine kompetencer med forskning bliver hele tiden udviklet, hvor mit projekt med ITU har givet mig lyst til 

at deltage i andre projekter, jeg oplever selv, at jeg har noget at byde ind med. Jeg har været anvendt som 

faglig sparring i forbindelse med en lang række møder med Universitet i Lund, hvor vi har arbejdet med 

flere idéer til mulige fælles forskningsprojekter. Desværre er vores samtaler endnu ikke mundet ud i 

konkrete idéforslag – men jeg har lært rigtig meget om de processer, som sker inden man har et konkret 

projekt. Derfor forsøger nu, om jeg kan udvikle et nyt projekt, hvor jeg gerne vil se på det man i fagsproget 

kalder ” Det fælles situationsbillede”
21

 – eller måske mere manglen på samme. Jeg har sat en 

litteratursøgning i gang via vores bibliotek og den er ved at forme sig, og jeg håber at kunne fordybe mig i 

dette projekt og samtidigt at kunne finde samarbejdspartnere og finansiering til projektet.   

5.3 Forskning og undervisning 

Det er vigtigt for såvel dannelsen af uddannelsens professionsidentitet og for professionens udvikling at 

den forskning, der bliver bedrevet på Metropol beriger såvel uddannelsen som praksis. Forskningen skal 

altså kobles til undervisningen og læringsaktiviteterne. Der er ingen tvivl om, at de forskningsaktiviteter, jeg 

har været med til i min ansættelsesperiode, som at tale med samarbejdspartnere om forskningsrelaterede 

problemstillinger, at lave litteratursøgninger i forbindelse med mine projekter, herunder læsning af 

forskellige artikler samt deltagelse i mit forskningsprojekt, herunder artikelskrivning og deltagelse i 

konferencerne har bibragt mig ny viden.  

                                                           
20

 Workshoppen var en del af; International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies 
21

 At opretholde et løbende overblik over situationen – et fælles situationsbillede – er en forudsætning for, at man kan 

træffe de rigtige beslutninger under en krise. Under krisen skal organisationen indhente, bearbejde og fordele 

relevante informationer om krisen i alle dens faser, for at alle relevante dele af organisationen skal agere efter samme 

situationsbillede. Det er krævende både at levere og modtage store mængder information. Informationsstrømmen 

skal derfor organiseres, så vigtige informationer ikke går tabt. 



 Anmodning om lektorbedømmelse 

 

Professionshøjskolen Metropol | Lene Sandberg 

 

40 

I relation til min undervisning i operativ ledelse og krisehåndtering, har jeg bragt egen forskning og andres 

relevante FoU-projekter ind i undervisningen. Jeg forsøger, at få adgang til aktive projekter og ellers 

anvender jeg videnskabelige artikler eller andre forskningsleverancer i form af værktøjer mf. Jeg har blandt 

andet haft mulighed for, at anvende træningsprogrammet Disaster
22

 i undervisningen. Disaster er udviklet 

under et EU-projekt, hvor den danske projektdeltager var Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut - som er 

en del af vores praksis. Projektets formål var, at udvikle en datamodel til at hjælpe beredskaberne med at 

kommunikere bedre. De studerende fik mulighed for at afprøve og teste programmet og efterfølgende fik 

de en gennemgang af blandt projektets design, deres empiriindsamling, formidling og evaluering og give en 

tilbagemelding på deres oplevelse. Det er vigtigt, at inddrage de studerende i forskningsprojekterne, så vidt 

det er muligt og relevant. Det understøttes også af at det er en vigtig komponent af FoU aktiviteterne på 

Metropol (Scheel & Skaanning, 2015). I de situationer hvor jeg har haft mulighed for, at bringe de 

studerende i spil i diverse forsknings – og udviklingsprojekter, oplever jeg at flere studerende udviser en 

helt særlig interesse og engagement og jeg kan se at det gør en utrolig stor forskel for dem, at vi gør 

forskning nærværende. Vi får også mulighed for, at klæde vores studerende bedre på til eksempelvis selv at 

arbejde med, at indsamle og bearbejde empiri eller erfaringer med, at gennemfører analyser med henblik 

på at belyse en faglig problemstilling – alle kompetencer som de allerede skal kunne anvende under deres 

kommende bacheloropgave. Hvis man er usikker på hvordan man inddrager de studerende eller hvordan 

medarbejderens forskningserfaring kan forankres bedre i uddannelsen, så har vores tidligere prodekan 

udgivet en inspirationskilde i teksten ”Forskning ind i undervisning og uddannelse – i 

professionsuddannelser” (Scheel & Skaanning, 2015).  

Sluttelig vil jeg reflektere over mit tidligere udsagn om mig selv ”som praktikeren som blev akademisk med 

årene”. Tænk engang, at jeg i dag kan bruge alt den praksiserfaring som jeg har opnået gennem årerne og 

nu har mulighed for, at fordybe mig i teorierne og være med til at bringe ny viden i spil hos de kommende 

katastrofe- og risikomanagere. Jeg føler mig privilegeret og ydmyg i rollen som underviser og er meget 

bevidst om, at lade de studerende få så meget del i min læring – de må gerne vide at jeg har sommerfugle i 

maven over at skulle tale på en konference, jeg ser blot at denne viden er med til at opbygge mine 

relationer til de studerende og jeg håber på, at de kan bruge mine erfaringer i deres fremtidige arbejdsliv 

og give dem mod og lyst til selv at prøve kræfter med de muligheder arbejdslivet giver – det ser jeg som 

værende styrken i at være på en professionsbacheloruddannelse.  

6. Perspektivering 

Det har som nævnt været en givtig proces, at få lejlighed til gennem denne lektoranmodning at fordybe mig 

endnu engang i læringsteorier og samtidig også foretage refleksioner over min undervisningspraksis, de 

                                                           
22

 http://disaster-fp7.eu/ 
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studerendes læring og motivation, samt forskningens rolle på Metropol og min egen rolle heri. Specielt har 

det været en interessant proces at genfinde mine nedskrevne noter og refleksioner fra min 

masteruddannelse og reflektere over min deltagelse i ANSFR i 2009-2010. Jeg har både været godt 

underholdt og været overrasket over, at jeg åbenbart har ”glemt” gode værktøjer som jeg ellers mente, 

ville gøre den store forskel i min undervisning. Jeg oplever mig selv som værende en faglig kompetent og 

nærværende underviser og mine evalueringer fra de studerende er også ganske gode. Men i forbindelse 

med min lektoranmodning, er det også blevet tydeligt for mig, at man ikke kommer sovende til den 

position, der kræver at jeg står på tæer og det har jeg også tænkt mig at blive ved med.  

Jeg er bevidst om, at jeg har en alder, hvor jeg har opnået en vis faglig respekt qua min livserfaring, men jeg 

bliver også ældre og kan nemt overgå til kategorien ”overskredet sidste salgsdato”. Det er derfor vigtigt for 

mig, at forblive autentisk, det er der, jeg er bedst. Jeg ville engang redde hele verden, det kan ikke lade sig 

gøre – jeg har forsøgt. Men jeg kan være med til at gøre en forskel for de studerende, som vi har på vores 

uddannelse og jeg kan give dem plads til at udvikle sig. Derfor må vi ikke give dem mærkater på som ”gode” 

eller ”dårlige” studerende og behandle dem derefter. De skulle hver især gerne udvikle sig på 3½ år.   

Det bliver spændende at følge vores forskning på uddannelsen, jeg tænker, at man som docent skal holde 

hovedet koldt, når alle gerne vil forske og nogle gerne vil undervise mindre. Jeg ser frem til, at vi også får 

skabt et godt forskningsmiljø og glæder mig til at blive forme denne. 
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