
 

 

 

 

 

 

 

University of Southern Denmark

Epistemiske strategier i studieaktivitetsmodellen 09/2015 – 12/2016

Vestbo, Michelle; Steenfeldt, Vibeke Østergaard; Helms, Niels Henrik; Storm, Helle; Hansen,
Tania Erika Aniol; Schmidt, Lene Skytthe Kaarsberg; Nielsen, Tine; Månsson, Hans Bærent;
Dræbel, Tania Aase

Publication date:
2017

Document version:
Forlagets udgivne version

Citation for pulished version (APA):
Vestbo, M., Steenfeldt, V. Ø., Helms, N. H., Storm, H., Hansen, T. E. A., Schmidt, L. S. K., Nielsen, T., Månsson,
H. B., & Dræbel, T. A. (2017). Epistemiske strategier i studieaktivitetsmodellen 09/2015 – 12/2016.

Go to publication entry in University of Southern Denmark's Research Portal

Terms of use
This work is brought to you by the University of Southern Denmark.
Unless otherwise specified it has been shared according to the terms for self-archiving.
If no other license is stated, these terms apply:

            • You may download this work for personal use only.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying this open access version
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details and we will investigate your claim.
Please direct all enquiries to puresupport@bib.sdu.dk

Download date: 24. May. 2023

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/68d7a71c-4ab7-4761-8cc6-20a92f6443a1


 1 

Afrapportering af projektet: 
 

Epistemiske strategier i studieaktivitetsmodellen  
09/2015 – 12/2016 
 
Michelle Vestbo og Niels Henrik Helms 
 
 

 



 2 

 

Indledning ................................................................................................................................. 4 
Projektets konkrete udfoldelse, forankring og arbejdsproces .............................................................. 5 
Projektets faser .................................................................................................................................. 5 
Projektets videnssyn .......................................................................................................................... 6 
Referencer: ........................................................................................................................................ 7 

De 6 delprojekter ...................................................................................................................... 8 

Socialrådgiverstuderendes tilegnelse af professionens kundskabsgrundlag i praktikken ............. 8 
Problemstilling ................................................................................................................................... 8 
Metodologisk afsæt ........................................................................................................................... 9 
Teoretisk begrebsforståelse ............................................................................................................... 9 
Empiriskabelse ................................................................................................................................. 10 
Analytiske fund ................................................................................................................................ 10 
Praktikvejlederens rolle ................................................................................................................... 11 
Modsatrettede forventninger – uddannelsesinstitution og praksis .................................................... 12 
Epistemiske strategier ...................................................................................................................... 12 
Konklusion ....................................................................................................................................... 13 
Anbefalinger .................................................................................................................................... 13 
Referencer ....................................................................................................................................... 14 

Epistemiske perspektiver på studerendes dannelse af professionsidentitet .............................. 15 
Delprojektets videnskabsteoretiske tilgang ....................................................................................... 15 
Genstandsfelt for undersøgelsen. Appreciative Inquiry (AI)-workshop ............................................... 16 
Empiri, generering og analysestrategi ............................................................................................... 17 
Hovedpointer................................................................................................................................... 17 
Anbefalinger – konceptualiseret i forhold til studieaktivitetsmodellen .............................................. 19 
Referencer ....................................................................................................................................... 19 

Relationen mellem curriculum og praksis i pædagoguddannelsen ............................................ 21 
Baggrund ......................................................................................................................................... 21 
Den kvantitative del (spørgeskemaundersøgelsen) ........................................................................... 22 
Den kvalitative del (kvalitative interviews) ..................................................................................... 22 
Anbefalinger .................................................................................................................................... 23 
Referencer ....................................................................................................................................... 24 

Videnforståelse, læreprocesser og didaktiske rum ................................................................... 25 
Baggrund ......................................................................................................................................... 25 
Den intenderede læreproces og de studerendes epistemiske baner .................................................. 25 
Metode............................................................................................................................................ 25 
Et eksplorativt forskningsdesign ....................................................................................................... 26 
Fokusfelter og anbefalinger: ............................................................................................................. 26 
Referencer: ...................................................................................................................................... 27 

Sygeplejerskestuderendes indførelse i professionens vidensgrundlag ...................................... 28 
Delprojektets problemformulering og videnskabsteoretiske tilgang .................................................. 28 
Metode............................................................................................................................................ 28 
Analysens resultater ........................................................................................................................ 29 
Kilder til læring ................................................................................................................................ 29 
Læringssituationer ........................................................................................................................... 29 
Konklusion ....................................................................................................................................... 30 



 3 

Anbefalinger .................................................................................................................................... 30 
Referencer ....................................................................................................................................... 31 

Studerendes oplevede erfaring med uddannelse og deres hverdagsliv ..................................... 32 
Professionsuddannelser og arbejdet med studieaktivitetsmodellen – mulige opmærksomhedspunkter 
og spørgsmål ................................................................................................................................... 33 
Referencer ....................................................................................................................................... 33 

Konkluderende ........................................................................................................................ 34 
Projektets sigte ................................................................................................................................ 34 
Perspektiver .................................................................................................................................... 34 
Projektets resultater i hovedpunkter: ............................................................................................... 35 

Bilag 1: Abstract til IHSRC 2016 ................................................................................................ 36 
Everyday life; Lived Experiences and Designed Learning: Students knowledge cultures and epistemic 
trajectories in a range of professional bachelor educations ............................................................... 36 
Lived experiences of clinical training ................................................................................................. 36 
Students´ lived experience of education and everyday life ................................................................ 36 
Epistemic strategies in becoming a professional ................................................................................ 37 

 

 

 

 



 4 

Indledning  
Projektet har søgt at skabe en større forståelse og udvikle handlingsrum i forhold til de studerendes 

udvikling af en professionsidentitet. Dette sker i forhold til de epistemiske baner, der skabes 

gennem de forskellige aktiviteter i studieaktivitetsmodellens spatiale organiseringer af 

læringsaktivitet. Det der er i fokus, er udviklingen af en forståelse af de epistemiske kulturer, der 

udfolder sig i de studerendes aktiviteter, såvel som i de hensigter, der ligger bag og udtrykkes 

gennem uddannelsernes planlagte aktiviteter. Der har været fokus på, hvordan aktiviteten 

iscenesættes, og indgår i de studerendes forståelse. Det teoretiske afsæt er en tilpasset udvikling af 

Knorr Cetinas begrebssæt om epistemiske kulturer og epistemiske maskiner. I projektet afdækkes 

de forskellige professionsuddannelsers forståelses- og handlingsrum i indramning af 

studieaktivitetsmodellen med henblik på at skabe et videns- og muligt handlingsgrundlag for videre 

udvikling. 

Projektet har således adresseret lærings- og videnperspektivet i forhold til disse udviklinger. Det vil 

(bl.a.) ske med en særlig professionssociologisk – og professionsdidaktisk optik, der sætter fokus 

på, hvordan læring forstået som videntilegnelse, videndeling og videnudvikling finder sted. ”Finder 

sted” skal forstås bogstaveligt, idet det her er antagelsen, at der er sammenhæng mellem de spatiale 

formationer og de læringsstrategier og dermed epistemiske baner, der udfoldes. Antagelsen er 

endvidere, at professioner er videnbaserede, hvor den måde, viden foregår i forskellige professioner 

set ud fra et metaperspektiv, kan forstås som værende udtryk for nogle generelle mekanismer. Disse 

mekanismer er beskrevet i forskellige former for professionssociologi som enten netop den særlige 

professionelle viden, der gør, at professionerne har en særlig funktion i et komplekst samfund 

(Parsons, 1968) eller som en professionsbefæstning af særlige privilegier, og ”lukning” i forhold til 

andre (Pfadenhauer, 2003). Her er projektets ærinde ikke at anlægge den ”rigtige” fortolkning heraf 

men at undersøge, hvordan videndagsordenen konstitueres i forhold til professionsuddannelsernes 

praksis, og hvordan den kan videreudvikles i forhold til udvikle et professionsdidaktisk rum.  

Afsættet er videre en konstatering af, at professionsfelterne er under forandring, og at de 

konstituerende rationaler eller koder bliver fragile, utydelige og dynamiske fremfor konstante. De 

epistemiske systemer (videnkulturer) bliver dermed også flertydige og henvisningsbetingede frem 

for anvisningsgivende og normative. Vi kan videre konstatere, at vi institutionelt opererer med en 

formalisering af videnarbejdet, der udfoldes generaliseret og standardiseret (auditering af 

uddannelse og professionspraksis, men samtidig udfoldes mere flertydige og emergerende formater 

for videnudvikling; hvor en forståelse af disse forskellige systemer og deres interaktion antages at 

have betydning for, hvorvidt de netop kan interagere, og samtidig er forskningsmæssigt interessante 

ift. en moderniseringsdiskurs – og udvikling af profession og professionsfelt. Videre er baggrunden, 

at de forskellige videnkulturer nok beskrives standardiseret i de formelle vidensystemer, men i 

deres tradition, historie og selvforståelse er forskellige fra profession til profession, og også med 

indbyggede flertydigheder. Det skaber netop behov for forskning i, hvordan viden forstås, udvikles 

og ’bruges’ i forskellige professionsuddannelser og professioner.  

Videndagsordnen udgøres af en konstatering af, at der i dag tillægges viden og videngrundlag en 

stadig større betydning i forhold til en professionspraksis, hvilket vil sige, at de handlinger, der 

udfoldes skal være baseret på valideret viden, og at de skal kunne legitimeres gennem referencer til 

denne, og videre også, at professionernes praksis bliver stadig mere ”epistemisk”. Det betyder 

således, at ”vidensamfundet” med Knorr Cetinas formulering kendetegnes af:  
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“..more than the presence of more experts, more technological gadgets, more 

specialist rather than participant interpretations. It involves the presence of knowledge 

processes themselves (…), it involves the presence of epistemic practice” (Knorr 

Cetina 2001, p. 177).  

 
En forståelse af, hvordan disse epistemiske processer konstitueres i uddannelserne, må antages at 

være af afgørende betydning for den fortsatte udvikling af vores professionsuddannelser, herunder 

hvordan det kan ses i forhold til studieaktivitetsmodellen som både didaktisk refleksions- og 

planlægningskoncept og iagttagelsesoptik i forhold til forskellige positioner i en uddannelsesproces.  

 

Projektets konkrete udfoldelse, forankring og arbejdsproces 
UCSJ projektet Epistemiske strategier i studieaktivitetsmodellen har udfoldet sig gennem en vifte 

bestående af seks delprojekter inden for to overordnede tematikker: de studerendes hverdagsliv og 

praktik og praksisrelateringer. Projekterne er forankret i udvalgte professionsuddannelser med 

følgende temaer og nedslag:  

De studerendes hverdagsliv: 

Pædagoguddannelsen og ernærings- og sundhedsuddannelsen. (Hverdagslivsperspektiv, rutiner og 

brud) 

Praktik og praksisrelateringer: 

Socialrådgiveruddannelsen (Praktik og videnformer) 

Pædagoguddannelsen (Modul om bæredygtig pædagogik gennem praksissamarbejde) 

Sygeplejerskeuddannelsen (Praktik og videnformer) 

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Fremtidsværksted om studerendes forestillinger, drømme 

etc.) 

Pædagoguddannelsen (Videnforståelse, læreprocesser og didaktiske rum) 

Projektets faser 
Projektet bevæger sig gennem 5 overordnede faser i projektperioden: 

Fase 1: Består i fælles baggrundslæsning og workshops med oplæg om og diskussioner af projektets 

teoretiske baggrund, mulige forskningsfelter og forskningsspørgsmål samt dannelse af 

projektgrupper. Grupperne er både en-, to- og flermandsgrupper.  

Fase 2: Består i etableringen af sparringspartnere/grupper på tværs, som løbende har haft kontakt 

gennem projektets forskellige faser. I Fase 2 bliver der endvidere formuleret problemstillinger og 

forskningsfelter samt produceret empiri. 

Fase 3: Består af workshops og skrivearbejde, hvor der diskuteres empiri og skrivestrategier for de 

forskellige projekter og på tværs af projekterne, ligesom der arbejdes på abstracts til 

konferencedeltagelse i juli 2016.  
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Fase 4: Består af forberedelse til og deltagelse i IHSRC 20161 med 3 delprojekter på baggrund af 

optagede abstracts2 med paneldiskussion.  

Fase 5: Består af af skrive- og analysearbejde gruppevis og på tværs af grupperne mhp. formidling 

og afrapportering.  

Projektets videnssyn 
Projektet har således været bygget op af seks delprojekter. En tilgang, der har givet mulighed for at 

brede perspektivet ud både i forhold til involvering af flere uddannelser, men i lige så høj grad i 

forhold til at have særlige fokuspunkter. Denne mangfoldighed er blevet fokuseret gennem de 

systematiske workshops, hvor der har været den nødvendige gensidige inspiration og sparring. 

Overordnet har det været hensigten, at der dermed kunne opnås forståelse af forholdet mellem det 

intenderende curriculum (professionsdidaktikken) og det realiserede curriculum (studerendes 

læringsudbytte) set fra forskellige perspektiver.  

Overordnet afspejler det, at studieaktivitetsmodellen kan læses og forstås på i hvert fald tre 

forskellige måder: 

En kommunikationsmodel – Et ”politisk svar” 

En didaktisk model – et ”planlægningsværktøj” 

En strukturerende ”optik” ift forskningsspørgsmål 

I en ideel verden kunne dette skabe et dynamisk samspil, hvor den retoriske iscensættelse kunne 

skabe rammerne for en refleksiv fælles dialog i uddannelserne om, hvad professionsuddannelse er i 

en konkret udfoldning, der uddannes til en ukendt fremtid, hvor den didaktiske dialog både er med 

til at skabe fremtiden, men også skaber rum og retning for at udfolde den. En dialog, der er 

kollegial, men også mellem pædagogisk ledelse, medarbejder og studerende. Forskningen vil her 

igen være anledning og input til at tematisere og kvalificere den didaktiske dialog. 

Dialogen er kritisk for den fortsatte udvikling af uddannelserne specifikt og velfærdssamfundet 

generelt. Men dialogen er samtidig udfordret af, at der her nok begrebsligt tematiseres på samme 

måde, men hvor de underliggende rationaler er forskellige. Det kan illustreres med følgende 

oversigt: 

 
 Professionel 

praksisviden 

Professionsfeltets 

refleksionsvidenskab 

Det videnskabelige 

systems viden 

Empirisk viden (det 

politiske systems 

refleksions-teori) 

                                                      
1 International Human Science Research Conference i Ottawa, Canada. http://function2flow.ca/home-7/welcome-to-the-

35th-international-human-science-research-conference-ihsrc-uottawa-july-3-7-2016 

2 De optagede abstracts kan ses bagerst i rapporten som bilag 
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Vidensform Individuel og social 

erfaringsviden om, 

hvordan praksis både 

er og bør være 

Optagethed af 

professionsfeltets 

problemer og 

udfordringer – både 

sensitivitet og afstand 

Videnskabelig viden 

produceret med 

henblik på at 

generere ny 

generaliserbar viden 

Akkumuleret 

generaliseret og 

operationaliseret 

Kode Virker – virker-ikke Vejledende/ikke 

vejledende 

Sand/falsk Virker 

retningsgivende/ ikke 

retningsgivende 

 
I herværende projekt er alle rationaler i spil, hvor det fx for den enkelte underviser er afgørende, 

hvorvidt det der er afdækket eller udviklet virker i den pædagogiske hverdag, og videre er det for 

professionen afgørende, om det medvirker til at placere sig både professionssociologisk og 

professionsprofessionelt. De medvirkende forskere er forskellige, nogle er særligt funderede i 

professionsfeltets refleksionsvidenskab, måske med rødder tilbage i praksisviden, mens andre er en 

del af eller i hvert fald produkter af det videnskabelige system. Her har det i projektet været 

afgørende at undgå hierarkisering af disse vidensformater og netop understrege, at det er forskellige 

vidensformater, der med de rette rum kan befrugte og være gensidigt udviklende. I forhold til 

professionshøjskolesektoren taler vi om bidrag til en politisk kommunikation, som handler om 

status og ressourceallokering, men hvor den genererede viden skal kunne valideres gennem 

henvisninger til både dens videnskabelighed og relevans for praksis. 

Som fremhævet er det netop dialogen og den reciprokke forståelse mellem rationalerne, der er 

nødvendige for den fortsatte udvikling af uddannelserne. 

Referencer: 
Knorr Cetina, K. (2001). Objectual practice. In T. Schatzki, K. Knorr Cetina, & E. von Savigny 

(Eds.). The practice turn in contemporary theory. London: Routledge. 

Pfadenhauer. M.(2003). Professionalität. Eine wissenssoziologische Rekonstruktion 

institutionalisierter Kompetenzdar-stellungskompetenz. Opladen: Leske & Budrich. 

Parsons, T. (1968). Professions i: International Encyclopedia of Social Sciences, Vol 12. 1968, New 

York, s. 536-547. 
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De 6 delprojekter 

Socialrådgiverstuderendes tilegnelse af professionens 
kundskabsgrundlag i praktikken 
Af Tine Nielsen  

 

Problemstilling 
Socialrådgivere kan betegnes som en velfærdsprofession der til stadighed udvikles i et dialektisk 

samspil mellem samfundets, Velfærdsstatens og aftagerfeltets udvikling og forventninger til 

professionens løsning af arbejdsopgaver og professionens egen forholden sig til de forventninger 

med afsæt i professionens kundskabs- og værdigrundlag. 

De seneste års reformer på det sociale område og udfoldelsen af New Public Management (NPM) 

orienterede styringsformer har betydet en ændring i opgavevaretagelsen for 

socialrådgiverprofessionen, såvel som andre velfærdsprofessionelle (Thorup Larsen 2013). I 

konsekvens af  moderniseringerne er der sket en øget målstyring af det sociale arbejde med fokus 

på effekten af de indsatser, der i værksættes, øget regel- og økonomisk herunder indførelse af 

standardiserede metoder og redskaber (Seeman, Antoft & Bang Christensen, 2013).  Der er særligt 

fra politisk og administrativt hold opstået et ønske om, at der gennem forskning skabes viden om og 

dokumentation af kvalitet og effekt af socialt arbejde. Altså en forventning om at kunne skabe 

evident og sikker viden om b.la. kvaliteten og effekten af metoder i det sociale arbejde og tillige at 

udvikle kvaliteten i socialt arbejde gennem udviklingen af ”best practice” (Caswell 2006).  

Udviklingen afspejles ikke direkte i beskrivelsen af Socialrådgiveruddannelsens formål, men indgår 

tydeligt i nye selvforståelser og selvbeskrivelser, hvor særligt to spor kan anspores; en 

akademisering af det sociale arbejde hvor socialrådgivere fra at skulle forstå sociale problemer, nu 

skal kunne ”identificere, beskrive, analysere, vurdere og handle i forhold til livsbetingelser og 

sociale problemer. Her er der fokus på de studerendes systematiske anvendelse af viden og metoder, 

der ligner et videnskabeligt arbejde og dermed en akademisering af det sociale arbejde (Thorup 

Larsen 2013). Det andet spor kan forstås som en bevægelse fra en solidarisering med borgeren til at 

være en kompetent og loyal myndighedsudøver, hvilket fremgår af formuleringer i 

studiebekendtgørelsen som: ”at anvende relevant lovgivning og udøve et fagligt skøn” samt at 

kunne udføre myndighedsopgaver og træffe afgørelser, som tilgodeser lovgivningens krav, 

brugernes situation og forvaltningens praksis samt kunne handle ud fra trufne afgørelser (Thorup 

Larsen 2013). Herværende delprojekt beskæftiger sig med de studerendes professionsdannelse og 

tilegnelse af socialrådgiverprofessionens videns- og kundskabsgrundlag. Projektet tager afsæt i en 

undren over, hvordan en øget akademisering i studiebekendtgørelsen og et øget fokus på 

myndighedsfunktionen i socialrådgiverrollen påvirker de studendes kundskabstilegnelse.  Afsættet 

er en forforståelse af, at den øgede akademisering samt det øgede fokus på myndighedsrollen kan 

være udfordrende for de studerendes kundsskabstilegnelse særligt i praktikker, hvor 

myndighedsrollen ikke er tydelig, eller hvor praksis vedrører andre former for socialt arbejde med 

vægtning af en mere pædagogisk fagdisciplin. Mit ønske med projektet er på den baggrund at opnå 

viden om, hvad de studerende vægter som betydningsfuldt for deres tilegnelse af kundskaber og 

professionsidentitet , hvordan socialrådgiverrollen meningsudfyldes i praktikken samt hvordan vi 
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som undervisere på socialrådgiveruddannelsen kan medvirke til at understøtte denne 

professionsdannelse.  

Det er min erfaring som vejleder i de praktikforløb, at nogle studerende oplever udfordringer i 

forhold til at relatere til praksiskontekster, hvor de ikke tydeligt kan identificere 

kundskabselementer,  der vedrører myndighedsudøvelsen og at dette kan udgøre en barriere i 

relation til de studerendes tilegnelse af det professionsfaglige videns- og kundskabsgrundlag. Disse 

udfordringer kan blandt andet relateres til den ovenfor beskrevne udvikling i socialt arbejdes praksis 

og den parallelle udvikling i formål og læringsmål for socialrådgiveruddannelsen. Praksiskontekster 

der ikke direkte indeholder myndighedsfunktioner kan f.eks. bestå af socialt arbejde på 

forsorgshjem, boligsocialt arbejde o.lign. hvor studerende endvidere i nogle tilfælde vil være i 

praktik, hvor der ikke er ansat en socialrådgiver, men hvor deres læring i praktikperioden 

understøttes af socialfaglige indkald. Min forforståelse af de studerendes udfordringer i tilegnelsen 

af professionens videns- og kundskabsgrundlag i praktikker uden en tydelig myndighedsfunktion, 

understøttes af de studerendes kvantitative evalueringer af praktikken. Her angiver ca. 30 % af de 

studerende, at de kun i nogen grad eller slet ikke har opnået kompetencer i juridisk metode, en 

færdighed der typisk relateres til sagsbehandlerrollen i en kommunal myndighed. Dette uddybes i 

de skriftlige kommentarer, idet nogle studerende skriver, at de grundet et manglende juridisk 

indhold hos aktører, der ikke har kommunal myndighed, ikke oplever at kunne leve op til 

læringsmålet om færdigheder i juridisk metode. Andre angiver i de skriftlige kommentarer, at de 

oplever et behov for at blive klædt på til socialt arbejde, der ikke foregår i en kommunal myndighed 

og nogle angiver endvidere, at de har manglet sparring med en socialrådgiver gennem praktikken 

(Modul 7 evaluering 2015).  

Metodologisk afsæt 
Jeg anlægger her en dynamisk professionsforståelse, hvor professionen opstår, skabes og udvikles i 

et samspil mellem kontekstuelle og tidslige forhold, professionens formelle faglige grundlag samt 

rammer og formål med praksis (Healy 2005, Juul og Pedersen 2013). Jeg medbringer en 

forforståelse af, at studerende oplever udfordringer i kundskabstilegnelsen. Endvidere indgår jeg 

også i projektet som professionsfaglig, præget af erfaringer fra praksis gennem årrække og som 

underviser af kommende  socialrådgivere. Således er også jeg situeret i en historisk kontekst og har 

et værdiggrundlag der er formet at socialt arbejdes praksis (Juul og Pedersen 2013). I empirivalg, 

indsamling og analyse har jeg ekspliciteret min egen placering og introspektivt udfordret den i 

forhold til analyse og konklusioner.  

Teoretisk begrebsforståelse 
Jeg er i analysen været inspireret af Knorr Cetinas udvidede forståelse af kundskab, hvor de 

relationelle, kulturelle og aktive sider af kundskab og kundskabsudvikling fremhæves. Knorr Cetina 

opfatter kundskab som noget, der udvikles gennem aktivitet, gennem konkrete praksisser eller 

processer, hvor kundskab opstår, omformes og deles (Mathisen 2007). Hun anvender begrebet 

epistemisk kultur som en måde at forklare kundskabens relationelle, aktive og transformative 

karakter og hvordan den påvirker og forvandler de involverede parter. Epistemiske kulturer er 

kendetegnet ved tre egenskaber, der gør dem tilgængelige for kvalitative studier: diskontinuitet og 

brud, temporale egenskaber, symbolsk ekspressive kvaliteter. Kulturbegrebet indebærer, at der 

forekommer brud og diskontinuitet indenfor en epistemisk kultur og mellem forskellige kulturer. 

Ved at fokusere analyser på diskontinuitet og brud er det muligt at få øje på ellers usynlige 

komponenter i et domæne, der adskiller sig fra et komparativt domæne.  
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Socialrådgiverprofessionen kan i sig selv siges at være præget af brud og diskontinuitet (Mathisen 

2007).   Professionens vidensgrundlag trækker på flere andre fagdiscipliner herunder jura, 

psykologi, pædagogik, samfundsvidenskab og professionens egne udviklede (praksis) teorier og 

metoder. Herudover er professionens videns- og kundskabsgrundlag karakteriseret ved både at 

inddrage teoretisk og forskningsbaseret viden og praksisbaseret viden i form af praksisteori, opstået 

gennem socialrådgiverens erfaringer i udøvelsen af socialt arbejdes praksis. 

De temporale egenskaber ved den epistemiske kultur kan forstås som væksten i 

kundskabsgrundlaget, herunder den studerendes vækst, underviserens vækst eller væksten i 

professionskundskaben. Ligeledes kan tidsmæssige rammer og frister udgøre temporale  eller 

tidslige egenskaber, der påvirker udviklingen af kundskabsgrundlaget (Mathisen 2007).   

De symbolske egenskaber kan karakteriseres som et historisk videregivet mønster af mening 

indeholdt i symboler (Mathisen 2007) der former socialrådgiverpraksis.   

Empiriskabelse 
Projektets empiri består af fire kvalitative interviews med studerende, der netop har afsluttet deres 

modul 7 praktik. I kriterier for udvælgelse af studerende til kvalitative interviews er det vægtet, at 

de studerende har været i praktik uden myndighed eller at der under de studerendes praktik ikke har 

været en vejleder med socialrådgiverfaglig baggrund. I interviewene har jeg været optaget af de 

studerendes oplevelser i praktikken herunder hvad de har tillagt mening og betydning i udfyldelsen 

af socialrådgiverrollen, hvordan de har oplevet læringsaktiviteter og hvordan og hvilke 

læringsaktiviteter, de ser som meningsfulde i forhold til deres kundskabstilegnelse.  Endvidere har 

jeg spurgt ind til de studerendes forståelse af socialrådgiverrollen inden praktikken og om og 

hvordan deres opfattelse af socialrådgiverrollen har ændret sig under praktikken. Interviewene er 

semistrukturerede og følger således ikke en streng struktur men i interviewene forfølges de 

tematikker, som de studerende selv bringer på banen under interviewet (Kvale og Brinkmann 2015).  

Udover de kvalitative interviews består empirien af de studerendes kvantitative evaluering af 

praktikken og mere kvalitative kommentarer under evalueringen, samt de studerendes udtalelser 

omkring praktikforløbet og deres kundskabstilegnelse i forbindelse med en workshop som led i 

opfølgning på praktikken på socialrådgiveruddannelsens modul 8.  

Interviewene er transskriberet og meningskondenseret og de tematikker, der er gennemgående både 

i interview, evalueringer og udtalelser i forbindelse med opfølgningen af praktikken, er fremdraget 

(Kvale og Brinkmann 2015).  

Interviewene vil i det følgende være udgangspunktet for beskrivelsen af de tematikker, der var 

gennemgående på tværs af interviewene i større eller mindre grad. De studerendes evalueringer og 

udtalelser i opfølgningen af praktikken vil blive inddraget der, hvor det tolkes at understøtte eller 

divergere i forhold til den overordnede tematik.  

Analytiske fund 
De studerendes oplevelser i praktikken tyder på, at der er nogle generelle udfordringer i forhold til 

stilladseringen af modulerne på socialrådgiveruddannelsen inden de studerendes praktikforløb på 

modul 7.  

Generelt for de studerendes oplevelse på tværs af interview og evalueringer er, at de ikke føler sig 

klædt på til praktikker, der ikke foregår i en kommunal myndighed. I en kommunal myndighed vil 

den epistemiske kultur være præget af både temporale og symbolske egenskaber. Historisk set har 
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socialrådgiverprofessionen særligt på myndighedsområdet tilegnet sig legitimitet i kraft af det 

videns- og kundskabsgrundlag som professionen traditionelt set indeholder. Det afgrænser 

professionen fra andre fagprofessioner og giver socialrådgiverprofessionen er særlig rolle i feltet. 

Myndighedsområdet er endvidere præget af symbolske artefakter, der understøtter den rolle som 

professionen skal udfylde i feltet, som eksempelvis skrivebordet, udredningsværktøjer der benyttes i 

sagsbehandlingen osv. De temporale og symbolske egenskaber er med til at meningsudfylde 

socialrådgiverrollen. Når de studerende kommer i praktik indenfor områder hvor 

socialrådgiverprofessionen ikke i samme omfang har opnået legitimitet, oplever de vanskeligheder i 

at meningsudfylde socialrådgiverrollen.  

Oplevelsen er, at undervisningen inden praktikken tager afsæt i socialrådgiveren som 

myndighedsudøver og ikke præsenterer dem for andre roller, socialrådgiveren kan have i praksis. 

Det betyder, at de studerende bruger meget energi på at meningsudfylde socialrådgiverrollen ude i 

praktikken og de kan opleve udfordringer i forhold til at translatere viden fra uddannelseskonteksten 

til en praksiskontekst. De studerendes oplevelse kan forstås som diskontinuitet og brud på den 

epistemiske kultur de gennem uddannelsen socialiseres ind. Indenfor socialrådgiverprofessionen vil 

flere epistemiske kulturer eller subkulturer være i spil og socialrådgiverrollen vil meningsudfyldes 

forskelligt alt efter hvilken praksiskontekst, den udspiller sig i. Det kan for nogle studerende give en 

tilpas udfordring hvor kundskabsudviklingen drives frem af et ønske om at udfylde manglen på 

viden i kundskabsgrundlaget. Noget tyder på at udfordringen også kan udgøre en barriere i forhold 

til de studerende udvikling af kundskabs- og professionsdannelse. De studerende kan have en 

forventning om, at komme ud i en færdig praksis, et prædefineret felt, de som 

socialrådgiver(studerende) skal udfylde en bestemt rolle i. En forventning de muligvis socialiseres 

ind i gennem en epistemiske kultur i undervisningsfeltet. I stedet kommer de ud til en praksis, hvor 

de oplever selv at skulle forhandle om og give socialrådgiverrollen mening, hvilket for nogle 

studerende kan opleves som en uoverkommelig barriere for kundskabsudviklingen.  

Praktikvejlederens rolle 
De studerende har alle været i praktikforløb hos en aktør uden kommunal myndighed. I institutioner 

uden kommunal myndighed vil socialrådgiveren ofte indgå i det pædagogiske arbejde, en 

fagdisciplin der traditionelt set også er en del af socialrådgiverprofessionens kundskabsgrundlag 

(Henriksen 2015). Her er de studerende på forskellig vis blevet udfordret i at meningsudfylde 

socialrådgiverrollen i en kontekst hvor socialrådgiverprofessionen typisk ikke har monopol på det 

sociale arbejde, men hvor særligt den pædagogiske disciplin har været dominerende. 

Praktikvejlederens evne til at give socialrådgiverrollen mening og betydning vægtes her af de 

studerende som afgørende i forhold til udviklingen af deres kundskaber og ligeledes i forhold til at 

understøtte deres identitetsdannelse. Praktikvejlederens evne til at understøtte den studerendes 

socialisering ind i den epistemiske kultur synes afgørende for de studerendes oplevelse af læring i 

deres praktik. I praksisfelter hvor den pædagogiske fagdisciplin er dominerende, vil forventninger 

om den studerendes kompetencer i relationsdannelse være et omdrejningspunkt, og her synes de 

studerende at mangle viden og færdigheder de kan transformere til en praksiskontekst. Det kunne 

tyde på at kompetencer i relationsdannelse ikke i tilstrækkelig grad fremhæves i 

uddannelseskonteksten som en væsentlig del af socialrådgiverprofessionens kundskabsgrundlag.  

Endelig har praktikvejlederens og uddannelsesinstitutionens understøttelse af de studerendes 

kompetencer, i forhold til at afgrænse professionen fra andre og måske mere dominerende 

fagprofessioner i feltet, betydning.  
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Modsatrettede forventninger – uddannelsesinstitution og praksis 
Under praktikken er de studerende meget optagede af at leve op til de forventninger som 

uddannelsesinstitutionen stiller til deres udbytte af at være i praksis. Det handler om at indfri de 

fastlagte læringsmål beskrevet i studiebekendtgørelsen, ligesom de flere skriftlige opgaver.. De 

studerende har vanskeligt ved at transformere læringsmål, til de arbejdsopgaver de står midt i. . 

Flere af de studerende oplever, at de ikke få den relevante støtte til at omsætte læringsmålene til 

praksiskonteksten. Den afsluttende praktikopgave, som de skal aflevere umiddelbart inden 

praktikkens ophør, fylder også meget under praktikken. Samtidig er der en forventning fra 

praktikstedet om deltagelse i den praksis som de nu er en del af. Forventningerne fra 

uddannelsesinstitutionen opleves som barriere og forstyrrelse i forhold til at finde deres ben i 

praktikken og de studerende oplever, at forventninger fra henholdsvis praktikinstitution og 

uddannelsesinstitution er divergerende, hvilket afføder frustration.  

Oplevelsen hos de studerende er, at de læringsaktiviteter uddannelsesinstitutionen igangsætter under 

praktikforløbet mangler mening og er noget de studerende skal indgå i, ikke som en del af deres 

læring, men for at kunne bestå deres praktikforløb. De opfattes derfor mere som forstyrrende end 

som understøttende.  

De studerendes optagethed af læringsmålene for praktikken og deres udfordringer i at transformere 

læringsmålene til den praksis de er en del af i praktikken, kan ses som spejlinger af den epistemiske 

kultur de er socialiseret ind i de første moduler af deres uddannelse. Gennem deres undervisning er 

de opdraget til at vægte læringsmålene, som afsæt for og evaluering af deres læring. Her er det 

uddannelsesinstitutionen, der meningsudfylder læringsmålene for de studerende, hvorfor de 

studerende ikke får ejerskab til målene eller opøver kompetence i at skabe meningsfyldt 

sammenhæng mellem mål og aktiviteter. Her udnyttes potentialerne i studieaktivitetsmodellen ikke, 

idet et større fokus på rolleskift i modellens kvadranter ville kunne stilladsere de studerendes 

udvikling af forståelsen af sammenhængen mellem ansvar, aktivitet og læringsmål. Når de starter i 

praktikken, forventes det, at de studerende nu selv skal afveje og vurdere deres læringsbehov samt 

meningsudfylde læringsmålene med afsæt i praktikinstitutionens arbejdsopgaver, hvilket altså er et 

brud med den epistemiske kultur, de er socialiseret ind i gennem de første moduler på uddannelsen. 

Dette kan opleves som en stor udfordring for de studerende.  

Epistemiske strategier 
De studerende oplever på forskellig vis udfordringer i relation til at translatere deres viden fra 

uddannelseskonteksten til praksiskonteksten og anvender forskellige strategier i tilegnelsen af 

kundskabsgrundlaget. Fælles for de studerende er, at de fremhæver deres modenhed og 

livsverdenserfaringer, som afgørende for at leve op til de forventninger de mødte i praktikken. Her 

trækker de i på erfaringer, de har fra tidligere arbejde og fra familiære forhold. De studerende har 

endvidere udvist stor kreativitet i forhold til at opsøge socialrådgiverspecifik viden samt selv at 

skabe arbejdsopgaver, hvor de kunne udvikle de læringsmål, de ikke oplevede som en del af 

praktikinstitutionens arbejdsområde. Selvom de studerende ikke nødvendigvis giver udtryk for det i 

interviews, er dette ligeledes en del af den læring, de medtager fra praktikken. I alle de kvalitative 

interviews har der været tale om studerende med en vis modenhed og livserfaring som de har kunne 

bringe i spil under praktikken. Bekymringen kan således være, at der hvor studerende ikke har 

samme grad af modenhed, vil de ikke på samme måde være opsøgende i forhold til at opnå og 

skabe løsninger i tilegnelsen af kundskabsgrundet. Samtidig kan der udtrykkes en nervøsitet for, 

hvorvidt referencen til egen livserfaring er en overlevelsesstrategi, der udløses af, at de studerende 

ikke har udviklet professionsbaserede strategier, hvor teoretisk viden, borger- og systemperspektiv 

og egne livserfaringer kobles i relevante og dokumenterbare repertoirer. Igen må 
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studieaktivitetsmodellen fremhæves, idet den her ville kunne bringe to sammenhængende 

dimensioner i spil. Designede aktiviteter, der giver de studerende mulighed for at lave disse 

koblinger gennem aktivitet og refleksion. – Og videre, modellen som selv-iagttagelsesoptik for de 

studerende i forhold til at skabe forståelse af forskellige positioner i både et uddannelses- og 

professionsperspektiv. 

De studerende fremhæver andre studerende, som væsentlige i forhold til at indgå i 

praksisfællesskaber, hvor de har kunne reflektere over og udvikle deres kundskaber. Nogle 

praksisinstitutioner har haft flere studerende i praktik samtidigt og her er det blevet oplevet som en 

stor støtte for de studerende. Der hvor det ikke har været tilfældet, er det dog også oplevelsen, at de 

studerende har følt sig alene med de udfordringer de har oplevet under praktikforløbet.  

Konklusion  
Undersøgelsen synes at understøtte forforståelsen af, at udviklingen generelt i forhold til et større 

fokus på socialrådgiveren som myndighedsudøver, gør det vanskeligt for de studerende at 

translatere kundskabsgrundlaget i uddannelseskontekstens epistemiske kultur til den epistemiske 

kultur de møder og bliver en del af i deres praktik. Samtidig peger undersøgelsen også på nogle 

udfordringer i uddannelseskonteksten, i forhold til at give de studerende redskaber til at 

meningsudfylde socialrådgiverrollen i praksiskontekster i det hele taget og særligt i 

praksiskontekster uden en tydelig myndighedsrolle. De studerende synes endvidere at have en 

opfattelse af socialrådgivergiverpraksis som en konstant størrelse, hvilket betyder, at de udfordres 

når de møder praksis hvor de skal indgå i forhandlinger omkring deres rolle som socialrådgivere. 

De studerende møder udfordringer på forskellig vis og udvikler epistemiske strategier i forhold til at 

imødekomme særligt uddannelsens forventninger til tilegnelsen af deres kundskabsgrundlag. 

Forventninger der kan divergere med den praksiskontekst de møder og som kan give dem 

udfordringer i forhold til at transformere de formulerede læringsmål til læringsmål i praktikken. 

Anbefalinger 
Undersøgelsen giver anledning til at rette blikket mod, hvordan socialrådgiverrollen italesættes og 

gives mening i undervisningen generelt. Det anbefales, at socialt arbejde i højere grad end det synes 

at være tilfældet nu, understøtter de studerendes tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer 

indenfor socialfaglig praksis, der ikke indeholder en myndighedsrolle. Her kunne et fokus være på, i 

højere grad at opøve de studerende kompetencer i forhold til kommunikation og etablering af 

relationer. Kompetencer der særligt kommer i fokus når de indgår i praksiskonteksten, hvor en 

pædagogisk fagdisciplin er dominerende. Samtidig anbefales det, at den epistemiske kultur der 

synes gældende i uddannelseskonteksten, i højere grad afspejler det de studerende forventes at 

kunne, når de kommer til praktikmodulet. Her tænkes særligt på at understøtte de studerende aktive 

deltagelse i at formulere selvstændige læringsmål med afsæt i deres motivation og drive for læring 

og nedtone fokus på underviseres meningsudfyldelse af læringsmål for modulerne. Dette vil betyde 

at større grad af inddragelse af de studerende i undervisningstilrettelæggelsen, også på de tidlige 

moduler i uddannelsen.  

Undersøgelsen sætter fokus på et behov for at give de studerende plads til at finde sig til rette i 

praktikken, ved at nedtone det de forventesat levere til uddannelsesinstitutionen. Samtidig 

italesættes et behov for et øget samarbejde mellem praktikinstitution og uddannelsesinstitution, for 

at understøtte en fælles kultur i forhold til de studerendes kundskabstilegnelse. Her lader det til at 

undervisere mangler viden om hvad de studerende møder af forventninger i praktikken og 

praktikvejledere ligeledes mangler viden om hvilke og hvordan læringsmål kan transformeres til 



 14 

deres praksiskontekst. Her synes de studerende i høj grad ladt alene i forhold til at skabe forbindelse 

mellem, hvad der for dem kan opleves som to (eller flere) meget forskellige epistemiske kulturer.   

Endelig giver undersøgelsen anledning til overvejelser om hvordan de studerende bedst muligt 

understøttes i en dynamisk forståelse af professionsfagligheden, hvor de ligeledes understøttes med 

kompetencer til at indgå i de forhandlinger af socialrådgiverrollen som en forskelligartet praksis 

fordrer.  

Her vil jeg igen fremhæve behovet for en systematisk udfoldelse af studieaktivitetsmodellen både 

som didaktisk værktøj for underviserne, og som professionsoptik for den studerende i forhold til 

egen læreproces. 
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Epistemiske perspektiver på studerendes dannelse af 
professionsidentitet 
Nye veje til identitetsarbejde 

Af Tania Hansen og Helle Storm 

Dette delprojekt har fokuseret på, hvordan det er muligt at facilitere og understøtte studerende i 

deres udvikling af professionsidentitet. Det sker gennem en undersøgelse af, hvordan der skabes 

fælles læring og udvikles en epistemisk praksis i et læringsrum, der både tager udgangspunkt i det 

institutionelt intenderede og studerendes samt underviseres etablering af en fælles epistemisk 

kultur.  

Projektet er rammesat af en konstruktivistisk epistemologisk tilgang med teoretisk inspiration fra 

Knorr Cetina (2001), Jensen et al (2012) og Wenger (2004). De er i deres teoretiske begrebsramme 

på hver deres måde optaget af, hvordan epistemiske kulturer, processer og baner konstitueres. Den 

teoretiske tilgang perspektiverer, hvilken betydning en epistemisk praksis har i relation til, hvordan 

viden produceres, cirkulerer og forhandles afhængig af specifikke kontekster og professioner.  

Som genstandsfelt for delprojektet er valgt Ernærings- og sundhedsuddannelsens modul 7 

“Videnskabsteori og metode” på studieretningen Ledelse, fødevare og service med afsæt i en ‘AI-

Workshop’, hvor der blev foretaget deltagende observationer i undervisningen. Integreret i AI-

workshoppen blev semistrukturerede gruppeinterviews gennemført, hvor de studerende, deres 

studie, fag og professionsidentitet var i fokus.  

Delprojektets videnskabsteoretiske tilgang 
Et af de analysestrategiske greb, der ligger i en konstruktivistisk epistemologisk tilgang, er en 

forståelse af ’viden’, som noget der skabes, bearbejdes, forkastes, rekonstrueres eller nyskabes 

gennem epistemisk praksis. Det sker i fællesskaber, situationelt og under indflydelse af globale 

samfundsmæssige sammenhænge, der fordrer aktiv deltagelse og aktiv ’forhandling’ mellem 

deltagerne (Hansen M 2011, Jensen et al 2012). I undersøgelsen repræsenteres deltagerne af 

studerende og undervisere. Det er således i selve anvendelsen af viden, at viden tager en form, der 

forener besiddelse af viden (i dens forskellige former og udtryk) og handlekapacitet, som også 

knytter sig til ideer, afprøvninger, eksperimenter og refleksiv tænkning og relationsskabendende 

egenskaber (Ibid.). 

Det vigtigste set i et uddannelses- og professionsperspektiv er på den ene side, at viden defineres, 

skabes og valideres afhængig af kontekst og paradigme, og derfor skal ses i tæt sammenhæng med 

et samfundsmæssigt behov for adækvate kompetencer og handlinger. Viden om professionen 

påvirkes således af vidensarbejdere, studerende og de muligheder, der eksisterer i og uden for 

studiet for at håndtere en allerede eksisterende viden og skabelse af ny viden (Knorr Cetina 2001). 

På den anden side er det uddannelsernes udfordring at møde de studerendes forventninger og 

stimulere deres nysgerrighed på en måde, der forbinder dem til den professionelle viden; - også 

selvom de studerende endnu ikke har fuldt oplyst viden om feltet (Jensen et al 2012). Videnskabelse 

set i denne optik kan viden således både være noget bagudvisende, baseret på den akkumulerede og 

distribuerede viden, der allerede er produceret; og tillige fungere dynamisk og fremadrettet; 

foregribende i et forsøg på at fange fremtidens udfordringer (Ibid.). 
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Genstandsfelt for undersøgelsen. Appreciative Inquiry (AI)-workshop 
Undersøgelsen tager afsæt i et konkret nedslag på uddannelsen Ernæring og Sundhed, modul 7: 

“Videnskabsteori og metode” på studieretningen Ledelse, fødevarer og service. Dette modul er de 

studerendes første modul efter at have valgt specialeretning. Integreret i modulets undervisning 

ligger et mål om at skabe forståelse for og udvikle handlingsrum i forhold til de studerendes 

identitet som studerende og professionelle. Det sker gennem studieaktiviteter, hvis ”fokus ligger på 

anvendelsesorienterede aspekter både i forhold til metoder, design, generering af empiri og analyse 

i relation til natur- og sundhedsvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab. I denne 

sammenhæng arbejdes der problemorienteret med praktisk anvendelse og vurdering af relevante 

metoder.” (Modulbeskrivelse, modul 7). I dette indgår, at der i studieaktiviteterne er indlejret viden 

om forskellige undersøgelsesmetoder på forskellige paradigmatiske, ontologiske, epistemologiske 

og metodologiske grundlag.  

Til at initiere denne proces er udviklet et undervisningsformat, der baserer sig på viden om 

planlægning og afholdelse af en workshop ud fra en Appreciative Inquiry tilgang, hvor 

værdsættende udspørgen og undersøgelser anvendes som primær metode (Cooperider 1998; 

Haslebo 2007). Som fælles afsæt for AI-workshoppen er udarbejdet en drejebog for forløbet med 

tidsplan, oversigt over de enkelte faser, organisering i skiftende grupper, energiskabende spørgsmål 

i forhold til studiemiljø og karrieredrømme samt skiftende produktkrav (post-it, collage, idekatalog 

o.l.). 

AI-workshoppen udgør 4 lektioner med deltagelse af undervisere, der repræsenterer forskellige 

fagdiscipliner og de studerende. Fokus er på udvikling af epistemisk praksis og kultur, 

professionsidentitet og de studerendes studiemiljø.  

 

 
Figur 1. De fem faser i AI-workshop 

 
Underviserrollen som facilitator er væsentlig både i forhold til at identificere felter og emner, som 

skal drøftes (fx det gode studiemiljø) og i forhold til at understøtte de studerende til at deltage aktivt 

i læringsfællesskabet om det pågældende emne. Dagens resultater munder dels ud i en række 

konkrete anbefalinger til samvær og udvikling af studiemiljø. Dels er dagen med til at studerende 

genererer videns- og metareflekterende spørgsmål fx til aktionsforskning og AI. Samlet bidrager 

dette til at, der etableres en epistemisk kultur og opfylde målet med undervisningen, som præciseres 

i det efterfølgende. 
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Det institutionelt intenderede mål med undervisningen har været tredelt. Målet har på den ene side 

været at engagere de studerende til at skabe, afdække og forhandle de studerendes idealer for 

udvikling af epistemisk kultur og læringsfællesskab: Hvad rummer det gode studiemiljø for os? 

Hvad fremmer vores læring og videnskabelse? På den anden side handlede det om at italesætte og 

skabe billeder på den fremtidige professionsidentitet som lønarbejder/selvstændig og identificere 

arbejdsfelter og funktioner relateret til personlige ønsker og samfundsmæssige behov -  og frem for 

alt synliggøre, at de studerendes interesser og mål kan bruges som afsæt for kommende 

studieaktiviteter, herunder den tværfaglige modulopgave, der er en del af dette moduls produktkrav.  

Endelig var fokus rettet mod at eksemplificere og diskutere, hvorvidt AI-Workshoppen er velegnet 

som undersøgelsesmetode i forhold til generering af empiri og tillige kan være velegnet til at få blik 

for handlemuligheder og implementere forandringer for deltagerne i AI-workshoppen. Som sådan 

kan en AI-workshop fungere eksemplarisk, i og med det kan koble viden om videnskabsteori og 

metode i til en specifik tilgang som aktionsforskning og -læring med fokus på udvikling af 

handlekapacitet. Fremadrettet kan AI-workshoppen understøtte refleksiv tænkning, når erfaringerne 

fra workshoppen forkastes, rekonstrueres eller nyskabes.  

Empiri, generering og analysestrategi 
Generering af empiri er foretaget i forbindelse med AI-workshoppen og er baseret på interaktioner 

og iagttagelser mellem underviser, deltagende observatører og studerende, hvor underviser og 

observatør betragter og interagerer med henblik på at opnå beskrivelser af, hvad der sker, når 

studerende ‘mødes’ i workshop-baseret undervisning samt er suppleret med korte semistrukturerede 

interviews. 

For at fastholde processen i workshoppen, har observatøren taget feltnoter undervejs. Feltnoter og 

beskrivende observationer fungerer derfor som primær datakilde (Kristiansen og Krogstrup 2015). I 

og med at størstedelen af de studerende tog notater i forbindelse med undervisningen, kunne 

feltnoter noteres samtidig med deltagelse i undervisningen. Det betød, at der var ikke behov for 

pauser til notatskrivningen, men kunne ske synkront. Det gav ligeledes mulighed for at notere 

længere og ordrette udsagn fra underviser, studerende og observatør uden, at det synes at påvirke 

interaktionen og dynamikken i undervisningen. 

Feltnoterne indeholder både observationer, observatørens egne indtryk og stemninger samt de 

refleksioner og diskussioner, der fandt sted mellem de studerende indbyrdes og mellem observatør, 

underviser og studerende (Ibid.). Feltnoterne blev umiddelbart efter deltagelse renskrevet på pc, 

hvor kortere feltnote-beskrivelser blev ‘fyldt ud’ til mere detaljerede og udtømmende beskrivelser. 

Efterfølgende er feltnoterne gennemlæst i sig selv af observatør og underviser. 

Selve analysearbejdet har bestået af åben gennemlæsning af feltnoter med henblik på umiddelbare 

fund. Af denne gennemlæsning udsprang temaer omhandlende professionsidentitet, fremtidsbilleder 

og faglighed; fx hvad vil jeg som studerende gerne vide noget om: Hvad er min kernefaglighed? 

Efterfølgende gennemlæsning var fokuseret på disse temaer samt epistemisk praksis og kultur, som 

betød en rekonstruktion af analysen. 

Hovedpointer 
Det er et eksistentielt vilkår som studerende ikke på forhånd at have den fulde viden og indsigt, om 

hvad der konstituerer den profession, som uddannelsen retter sig mod, eller hvad den specifikke 

studieretning indeholder. (Storm et al. 2012, Storm 2015). Derfor er det væsentligt, at der i studiet 

pågår et vedvarende integreret arbejde ikke kun med videnskabelse, men også med aktiviteter, der 
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på en anerkendende måde spørger ind til denne ikke fulde viden og indsigt, til usikkerheden, til de 

studerendes forforståelse og idéer; til det der med et samlet begreb kan kaldes de studerendes ’ikke-

viden’. (Jensen og Christiansen, 2012, Darsø 2013). Et af undersøgelsens resultater er, at når 

undervisere forholder sig aktivt og inviterende til de studerendes usikkerheder, forforståelser og 

idéer om professionen, kan det fungere fremadrettet innovativt og dynamisk både i forhold til de 

studerendes arbejde med videnskabelse og arbejdet med professionsidentitet, hvilket også 

underbygges af forskningsresultater i forbindelse med innovations- og 

entreprenørskabsundervisning (Bager et al. 2010, Junge og Lustrup 2011, Darsø 2013). 

Vi har fundet, at netop workshop-baseret undervisning med udgangspunkt i fx Appreciative Inquiry 

er et velegnet format til at arbejde med udvikling af de studerendes professionsidentitet. Det 

fremgår, at når studerende bringer deres erfaringsbaggrund, livshistorie og hverdagsliv i spil med 

hinanden og uddannelsen -  fx gennem de styrede spørgsmål, der ligger i AI-workshop-formatets 

faser -  fører dette for mange studerende til, at de tydeliggør egne ønsker til faglighed og mål med 

studiet. 

En sådan tydeliggørelse og aktiv studenterdeltagelse er med til at legitimere den studerende i 

uddannelsen her og nu, og er tillige med til at afklare forskellige roller i læringsfællesskabet, men er 

også med til, at den studerende får en styrket forståelse for, hvordan det professionsfaglige 

fællesskab inviterer til en afklaring af ’hvem kan/vil jeg blive i fremtiden’ (Wenger 2004, Hansen 

2013). 

Det fremgår af undersøgelsen, at når studerende forholder sig aktivt til egne og andres 

ideer/muligheder, så bidrager de til en epistemisk studiekultur og praksis på en måde, der befordrer, 

at de studerende ikke alene er medskabere af en studiekultur med engagement, men i høj grad også 

medskabere af viden. Yderligere tillægger en sådan epistemisk studiekultur de studerende en aktiv 

rolle i forhold til at påvirke såvel egen uddannelse som profession (Jensen et al. 2012, Thrane og 

Bak 2011).  

Som pædagogisk metode fordrer AI-workshoppen, at de studerende ‘tør’ og er villige til at afsøge 

det endnu ikke kendte. For de studerende, som både tør og evner dette, skabes der et dynamisk 

‘læringsliv’, hvor de har mulighed for at arbejde med konstruktion af et for dem potentielt og ideelt 

professionsfelt. Endvidere understøtter det de studerendes proces mod til at blive bevidst om 

vidensområder i relation til feltet og deres billede af deres faglige profil og dermed deres udvikling 

af professionsidentitet.  

Omvendt viser undersøgelsen også eksempler på enkelte studerende, som forholder sig ikke-

deltagende; de deltager ikke i processen og indgår ikke aktivt i det læringsrum, som AI-

workshoppen tilbyder. De giver fx udtryk for, at de ikke har nogle spørgsmål at stille i forbindelse 

med, at de skal gennemføre et interview med en medstuderende, de har ikke idéer til, hvad de kan 

bruge uddannelsen til og udtrykker tvivl om, hvorvidt de overhovedet skal fortsætte på 

uddannelsen. Oplevelsen af meningsløshed understreges af kropssproget, der signalerer 

resignation/ligegyldighed. På baggrund af denne undersøgelse kan der ikke siges noget om 

årsagerne til denne ikke-deltagelse. Men det, at der er studerende, der ‘trækker sig’ illustrerer, at der 

er ‘noget på spil’ for de studerende, som er i tvivl om deres plads i såvel studiet som det 

professionelle fællesskab (Hansen 2013). Det stiller således krav til undervisere om netop at 

facilitere processerne tæt i de enkelte faser og i de forskelligt konstruerede grupper undervejs i AI-

workshoppen og være opmærksom på, om det er de studerendes læringsstil, der er udfordret. 
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Anbefalinger – konceptualiseret i forhold til studieaktivitetsmodellen 
Det kan anbefales, at undervisere vedvarende skaber læringsrum i den formaliserede undervisning 

med det formål, at studerende får mulighed for at inddrage egne erfaringer, livshistorier og 

hverdagsliv. En metode hertil er, at der bevidst arbejdes med fænomener som ‘ikke-viden’, da det 

styrker udviklingen af den studerendes professionsidentitet ved at være et middel til at skabe de 

studerendes retning og deres egen profil i uddannelsen. 

AI workshop og andre workshop-formater har vist sig at være velegnede til dette ved at rammesætte 

studerendes spørgsmål og tilhørende narrativer, så de rummer både fortid, nutid og fremtid – hvem 

jeg var, er og kan blive - og dermed kan synliggøre, hvordan den formaliserede uddannelseskultur 

gensidigt konstituerer studerendes og underviseres produktion af viden, og der som sådan arbejdes 

med en identitetsskabende samtidig med en videnskabende uddannelseskultur.  

AI-workshoppen danner således en anderledes/ny ramme for både at arbejde med de studerendes 

evne til professionelt (sam)- arbejde og til identitetsarbejde, som betyder, at de studerende forholder 

sig undersøgende og reflekterende til uddannelsens og professionens vidensgrundlag.  

Ses denne case/undersøgelse i lyset af studieaktivitetsmodellens opbygning, tages der udgangspunkt 

i modellens 1. kvadrant, hvor det som udgangspunkt er underviseren, der initierer undervisningen. 

Ved at anvende workshop som rammesætning muliggøres og inviteres til, at de studerende i høj 

grad kan være med til at sætte dagsordenen i undervisningsrummet. Didaktisk kan det fx ske via en 

AI-workshop eller andre undervisnings- og praksis-formater, der skaber rum, processer samt 

epistemisk kultur og praksisformer for ansvarlig kollektiv vidensproduktion med de studerende i en 

position som deltagere. Det kan derfor anbefales, at lignende studieaktiviteter anvendes tidligt og 

løbende igennem uddannelsen. Argumentationen herfor er, at der i netop denne undersøgelse, hvor 

AI-workshop formatet er anvendt som pædagogisk og didaktisk metode, blev etableret et 

læringsrum mellem det institutionelt intenderede og studerendes og underviseres etablering af en 

fælles epistemisk kultur og praksis. 
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Relationen mellem curriculum og praksis i pædagoguddannelsen 
Af Hans Månsson 

 

Baggrund 
Delprojektet handler om betydningen af anvendelse af praksisrelatering i forhold til gennemførelse 

og kvalificering af formel uddannelse, konkret i forhold til pædagoguddannelsen. Dette relaterer 

samtidig til aktiv og dynamisk anvendelse af studieaktivitetsmodellens forskellige kategorier – 

spændt ud i et kontinuum med skolastisk vidensformidling som det ene yderpunkt og de 

studerendes selvstændige læreproces i konkrete pædagogiske praksisfællesskaber som det andet. 

 

Projektets grundhypotese er, at meningsfuld og effektiv læring bedst finder sted, når en formel 

uddannelses curriculum aktivt udfoldes i de praksisser, som professionen udspiller sig i, og derfor 

opstilles følgende forskningsspørgsmål: 

Hvordan synergerer studieaktivitetsmodellens fire grundkategorier (kvadranter) i et 

vidensbaseret aktionslæringsforløb, hvor de studerende forventes selv at være medskabere af 

professionsviden? 

Hvordan påvirker studerendes aktive medvirken til skabelse af professionsviden deres 

forestillinger om fremtidige studievirksomhed – og deres forestillinger om 

professionsudøvelse efter gennemført professionsuddannelse? 

 

Undersøgelserne i delprojektet har omfattet pædagogstuderendes studieaktivitet i forbindelse med 

forløbet det tværprofessionelle valgmodul Bæredygtig pædagogik – som brobygger3 på 

pædagoguddannelsens femte semester. Forløbet er gennemført i forårssemestret 2016 og blev 

udbudt som et studieforløb af syv ugers varighed, dvs. fra og med uge 5 til og med uge 11 i 2016. 

Forløbet har vekslet mellem aktivitet på uddannelsesstedet og praksisstedet. 

 

Det empiriske materiale 

Nærværende afrapportering bygger på et materiale sammensat af kvalitativt såvel som kvantitativt 

data fra henholdsvis: 

Spørgeskemaundersøgelse med de studerende som informanter, initialt i og efter forløbet 

(gennemført i uge 5 og uge 11).  

Kvalitative interviews med de studerende efter forløbet (gennemført i uge 12-13). 

1. Spørgeskemaerne 
I det initiale spørgeskema, der blev anvendt ved modulets påbegyndelse, skulle de studerende 

estimere deres viden om centrale faglige begreber og tematikker (dvs. inklusion, tillid, mening, 

social bæredygtighed, resiliens, aktionslæring, bæredygtig pædagogik og social kapital) fra 

                                                      
3 Modulets faglige indhold bygger på Månsson, 2014. 
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modulets curriculum, sådan som de skønnede, at deres vidensniveau var ved modulstart.  

Det finale spørgeskema indeholdt tilsvarende spørgsmål om deres vidensniveau i forhold til samme 

begreber og tematikker ved modulets afslutning. Derudover blev de studerende spurgt om, hvad de 

skønnede har betydet mest for deres videnskabelse på modulet, hvor der var fire svarmuligheder, 

som repræsenterer en forenklet version af studieaktivitetsmodellen. 

 
2. De kvalitative interviews 

Efter gennemførelsen af det finale spørgeskema blev fem studerende bedt om at deltage i et mere 

dybtgående, semistruktureret interview. Udvælgelsen af informanter var ikke repræsentativ, men 

byggede på interviewers kendskab til de studerendes evne til mundtligt at redegøre for og reflektere 

over deres studievirksomhed. De fem interviews blev efterfølgende transskriberet. 

 

Resultater 

Den kvantitative del (spørgeskemaundersøgelsen) 
Undersøgelsen viser, at de studerende oplever en markant vidensforøgelse undervejs i 

studieforløbet, ikke mindst i forhold til de begreber og tematikker, de ikke kendte så meget til forud 

for forløbet. Det er en generel opfattelse blandt de studerende, at den interaktive kobling mellem 

teori og praksis er stærkt medvirkende til vidensforøgelsen – kvantitativt og kvalitativt. 

Betydningen af forskellige studieaktivitetsformer fordeler sig meget jævnt, som vist i følgende 

oversigt, der repræsenterer en forenklet udgave af studieaktivitetsmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kvalitative del (kvalitative interviews) 
Der er en solid sammenhæng mellem modulets faglige grundbegreber og temaer på den ene side og 

praksisrelateringen på den anden, en sammenhæng, der kan savnes i andre studieenheder. 

Bæredygtig pædagogik er et godt grundlag for at reflektere over egne allerede opnåede erfaringer, 

som sætter egen praksis i relief, og derfor ville bæredygtighedsdimensionen i pædagogikken med 

fordel kunne have været tilbudt tidligt i studieforløbet. 

Bæredygtig pædagogik påvirker de studerendes måde at tænke og praktisere relationsarbejde på i 

retning af at skabe gensidigt forpligtende relationer mellem målgruppe og professionel.  

Tænkningen om bæredygtig pædagogik synes at inkarneres dybere end andre faglige input på 

uddannelsen. 

Kilde til videntilegnelse/-skabelse % 

Læsning af litteratur mv. 29,26 

Undervisningen på uddannelsesstedet 22,22 

Sparring med underviser undervejs 19,26 

Gennemførelse af aktionslæringsprojekt 29,26 

Procent i alt 100,00 
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Der er bred konsensus om, at den tætte relation mellem teoriformidling og praksisrelatering i form 

af aktionslæring er meget vigtig for videnstilegnelsen / vidensskabelsen. 

Der er ligeledes en generel tilfredshed med samspillet mellem de fire studieaktivitetskategorier, 

hvor de studerende oplever relationen mellem dem som meningsfuld og synergerende. 

Relationen mellem det faglige indhold og den umiddelbare kobling til processer i praksis har 

ligeledes betydning for læringens kvalitet og holdbarhed. Relationen mellem modulets faglige 

indhold og aktionslæringsforløbet synes endvidere at styrke den faglige inkarnation.  

Mens koblingen mellem teori og praksis generelt opfattes positivt, udtrykker mange studerende, at 

den valgte aktionslæringsmodel (Krogh & Smidt, 2014) har nogle betydelige svagheder. Dels er den 

alene målrettet dagtilbud og matcher følgelig ikke alle pædagoguddannelsens specialiseringer, dels 

tager den alene afsæt i praksisstedets egne undringer og udviklingsbehov, og inkluderer derfor ikke 

spørgsmålet om, hvordan en formel uddannelses curriculum kan indgå aktivt og med tilstrækkelig 

fylde i aktionslæringsforløbet. 

Det er helt tydeligt, at de studerende har oplevet modulet Bæredygtig pædagogik – som brobygger 

som meningsfuldt og brugbart som grundlæggende tilgang til egen studievirksomhed fremadrettet.  

Mange studerende udtrykker, at gennemførelsen af modulet har tilført dem et stærkt kvalitativt løft, 

som vil få betydning for tilgangen til resten af studiet – og det efterfølgende arbejdsliv.  

Det udtrykkes samstemmende, at forløbet har impliceret de studerendes professionsidentitet. Dvs. at 

modulet ikke alene har medført viden og kunnen, men i høj grad også vilje til at gøre en 

meningsfuld og betydningsfuld forskel som professionel pædagog. 

Anbefalinger 
Projektet har vist, at tilegnelse af en formel uddannelses curriculum styrkes markant, når 

uddannelsens forskellige faglige elementer kobles med aktionslæringsforløb, kvantitativt såvel som 

kvalitativt. Læringen får tydeligvis karakter af at være transformativ, som defineret af Illeris, dvs. at 

den ikke blot er en simpel, passiv tilegnelse af pensum, men derimod en mere dynamisk, aktiv og 

robust skabelse af viden, der samtidig bidrager til de studerendes selvstændige professionsidentitet. 

Derfor synes en interaktiv kobling mellem teori og praksis, som er tilfældet i modulet Bæredygtig 

pædagogik – som brobygger, at være en meningsfuld og effektfuld måde at udfolde 

studieaktivitetsmodellen, og derfor kan en sådan kobling anbefales – også i forhold til andre af 

pædagoguddannelsens studieenheder, ligesom andre professionsuddannelser og vekseluddannelser 

formentlig vil kunne drage nytte af at koble teori og praksis mere interaktivt. Det samme vil gælde 

professionsuddannelsernes efter- og videreuddannelsestilbud, fx pædagogiske diplomuddannelser. 

Det er vigtigt, at der anvendes en aktionslæringsmodel, der tilgodeser den pågældende uddannelses 

vidensgrundlag såvel som det udvalgte praksissteds udviklings- og forandringsbehov. Der er med 

afsæt i projektet udviklet en ny aktionslæringsmodelaktion – ION-modellen – der netop vægter en 

ligestilling mellem uddannelsens curriculum og praksisstedet udviklingsbehov (Månsson, 2016). 
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Videnforståelse, læreprocesser og didaktiske rum 
Af Niels Henrik Helms og Michelle Vestbo 

 

Baggrund 
I dette delprojekt er der særligt fokus på, hvordan viden foregår i pædagoguddannelsen. 

Delprojektets primære nedslag er foretaget i pædagoguddannelsens modul ”Bæredygtig pædagogik 

som brobygger”4. Det konkrete nedslag sker i forhold til det samlede projekts (Epistemiske 

strategier i studieaktivitetsmodellen) overordnede mål - at skabe en større forståelse og udvikle 

handlingsrum i forhold til de studerendes udvikling af en professionsidentitet. Dette sker i forhold 

til de epistemiske baner, der skabes gennem de forskellige aktiviteter i studieaktivitetsmodellens 

spatiale organiseringer af læringsaktivitet. Det der er i fokus, er udviklingen af en forståelse af de 

epistemiske kulturer, der udfolder sig i de studerendes aktiviteter, såvel som i de hensigter, der 

ligger bag og udtrykkes gennem uddannelsernes planlagte aktiviteter. Der vil være fokus på, 

hvordan aktiviteter iscenesættes, og indgår i de studerendes forståelse. Det teoretiske afsæt er en 

tilpasset udvikling af Knorrs begrebssæt om epistemiske kulturer og epistemiske maskiner (Lahn 

2012, Knorr 1999).  

 

Den intenderede læreproces og de studerendes epistemiske baner  
Afsættet er her forholdet mellem den intenderede læreproces og de studerendes epistemiske baner, 

altså, hvordan de designede aktiviteter forstås og udfoldes i blandt de studerende. Her indgår 

således de studerendes forståelse af viden, og hvordan denne transformeres og udvikles gennem 

både de planlagte curriculære aktiviteter, og i de fortolkninger som de studerende foretager i deres 

dialoger og handlinger i øvrigt. Vi iagttager her den interaktion, der foregår i den del af 

studierummet som enten er didaktiseret med deltagelse af en underviser eller uden deltagelse af en 

underviser, sidstnævnte konkret i forhold til projektaktiviteter i praksis, men uden tilstedeværelse af 

en underviser. Men empirien rummer også indblik i de rum, som er organiseret semiformelt eller 

uformelt af de studerende, der typisk er rammen for mange af de meningsskabende dialoger, som de 

studerende har. 

Vi har undersøgt dele af pædagoguddannelsens intenderede læringsbaner, hvor modulplaner, 

undervisningsplaner mv. er anvendt som empirisk grundlag. Herefter har vi lavet deltagende 

observation i undervisningen, læsninger af de studerendes gruppeportfolier og gennemført 

gruppeinterviews for at få forståelse af de studerendes epistemiske baner.  

Metode 
Vi har taget afsæt i den opstillede teoriramme for det samlede projekt, hvor især begreberne 

epistemisk kultur og epistemiske baner har været fortolkningsbærende. Metodisk har vi med dette 

afsæt valgt at anlægge en dataindsamling og analyse, der er inspireret af Ricoeurs hermeneutiske 

fænomenologiske tilgang (Ricoeur 1979, 1991). Det vil sige, at den indsamlede empiri først er 

blevet læst og udfoldet i en såkaldt naiv læsning, hvilket betyder, at vi har fremhævet de semantiske 

elementer, der umiddelbart har vagt vores interesse i forhold til den overordnede projektramme og 

                                                      
4 http://ucsj.dk/fileadmin/user_upload/Paedagog/Studieordning_paedagoguddannelsen_UCSJ_2016.pdf. Se p. 176 

http://ucsj.dk/fileadmin/user_upload/Paedagog/Studieordning_paedagoguddannelsen_UCSJ_2016.pdf
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udfoldede problemformuleringer. Vi har dernæst analyseret videre på disse, og udfoldet dem i form 

af narrativer. Narrativer, der således ikke er de studerendes narrativer, men vores konstruktioner og 

forståelser af empirien. De danner så igen afsættet for de anbefalinger, der kan udfoldes i forhold til 

uddannelsens udvikling og studieaktivitetsmodellens anvendelse. 

Et eksplorativt forskningsdesign 
Forskningsdesignet er eksplorativt. Det vil sige, at vi ikke indledende har færdige billeder eller 

forståelser af, hvordan vi skal kunne forstå og analysere fænomenet. Derfor har vi anlagt en tilgang, 

hvor vi lærer gennem forskningsprocessen og ikke kun i forhold til det afsluttende resultat.  

Indledende er den intenderede læreproces analyseret, således som den er udlagt og artikuleret i 

modulbeskrivelsen, hvordan den iscenesættes, justeres og evalueres af underviseren. Her er 

underviserens didaktiske begrundelser i fokus, forstået som de refleksioner, underviseren tager i 

forhold til dennes valg af aktiviteter og indhold. Det empiriske grundlag for denne analyse er de 

tekstninger, der er lavet i form af beskrivelser og oplæg, de medier, der indgår – og situerede 

samtaler med underviseren. Samlet forstås dette som den institutionaliserede intenderede 

epistemiske bane.  

Den institutionaliserede intenderede læreproces/epistemiske bane bringes i spil i forhold til de 

studerendes fortolkning og translation af denne. Her er empirien de studerendes portfolier, der er ét 

af de medievalg, der er anlagt. Indledende laves en naiv læsning af de bidrag, der konstituerer 

portfolioen. Her vil vi som fortolkere være åbne og modtagende i forhold til det vi ser i teksten, 

altså det der berører os. Berøre betyder her både undren og gætning. Den naive læsning fører os 

frem til de spørgsmål, som vi vil stille de studerende i gruppeinterviews, og som skal hjælpe os 

videre i forhold til en forståelse af de studerendes forståelse og fortolkning af deres aktiviteter, og 

dermed også deres læringsbane.  

Vores forskningsmæssige bevægelse er her fra en før-figurering, gennem konfigurering og til ny-

figurering, hvor sigtet har været at bevæge os fra en intenderet overfladefortolkning til 

dybdefortolkning – eller mere populært sagt - fra forklaring til forståelse - af de studerendes 

læringsbane(r).  

I forlængelse af dette har vi særligt set på, hvilke teoretiske positioner og teorivalg, de studerende 

giver udtryk for. Især, hvordan de bruger og fortolker de teorier, der er curriculumfastsat i modulet 

og hvordan de tilvælger og re-konfigurerer andre teorier forhold til de særlige udfordringer, de 

møder i praksisfeltet. – Og hvordan de selv betragter og forstår disse rekonfigureringer. 

Herigennem skaber vi billeder på de studerende epistemiske baner. 

Efterfølgende er der foretaget en samlet analyse i forhold til ovenstående med henblik på at 

afdække relationerne mellem dem, så det bliver muligt at belyse: De studerendes oplevede 

rollefordeling og forståelse i studieaktivitetsmodellen, hvordan de arbejder i modulet og hvordan vi 

kan forstå det i perspektivet af studieaktivitetsmodellen – ikke som dens formelle rammesætning, 

men som analytisk greb i forhold til de aktiviteter, de studerende indgår i og iværksætter 

Fokusfelter og anbefalinger: 
Herunder præsenteres de konstruerede narrativer, som vi er nået frem til i forhold til dette 

delprojekt og som angiver fokusfelter og konkrete anbefalinger til det fremadrettede 

udviklingsarbejde med studieaktivitetsmodellen: 
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Læringsøer: Det intenderede curriculum tilbyder moduler med oplevet relevant indhold. Det 

anerkender de studerende, men de har vanskeligt ved at skabe sammenhæng mellem de enkelte 

moduler, bygge bro mellem teorier og refleksioner og dermed konstituere professionsidentiteter 

løbende gennem uddannelsen. Modulerne, som vi kalder læringsøer, fremtræder for de studerende 

som isolerede aktiviteter, som på sin vis oplevet at have ’sin egen ontologi’ og som de studerende 

derfor har vanskeligt ved at integrere i en samlende epistemisk kultur såvel som i deres egen 

samlede udvikling som studerende og som professionel.  

Anbefaling: Uddannelsen kunne med fordel iværksætte aktiviteter, hvor de enkelte moduler forstås 

og udvikles som konstituerende for samlede epistemiske baner, hvor de studerende i højere grad får 

præsenteret samlede fortolkningsrum og hvor uddannelsen samtidig i højere grad udfolder, 

udfordrer og involverer de rum, som de studerende selv udvikler. 

 

Brobygning: Portfolioer er medier, som kunne fungere brobyggere i forhold til at skabe 

sammenhæng mellem modulerne og mellem de aktiviteter, der udfoldes på uddannelsesinstitutionen 

og i praksisfeltet (i forskellige formater). Der er imidlertid på pædagoguddannelsen ikke én samlet 

model for, hvordan portfolioer kan indgå i de studerendes læringsbaner. Portfoliopædagogiske 

værktøjer fremstår som enkelte tiltag, der har forskellig form og sigte fra modul til modul og fra 

underviser til underviser.  

Anbefaling: Uddannelsen bør sætte fokus på, hvordan portfolioen kan udvikles som en 

sammenhængsskabende stilladsering i uddannelsen, herunder, hvad og hvordan portfoliopædagogik 

og professionsudvikling gensidigt kan være konstituerende. 

 

Videnformer: De studerende er meget optaget af begrebet viden. For dem er viden de teorier, der 

er oparbejdet i den formaliserede uddannelse. De rekonfigureringer, de må foretage i forhold til 

anvendelse i praksis, er for dem problematisk og kunne undgås ved, at de dels havde mere tid i 

uddannelsesdelen til at få bedre forståelse af teorierne, dels ved at have mere rum til udfoldelse i 

praksisfelterne. 

Anbefaling: I denne sammenhæng kunne der være behov for, at både undervisere og 

repræsentanter for praksis arbejder med, hvordan der kan arbejdes med viden som et processuelt 

begreb og herunder hvordan studieaktivitetsmodellen kan anvendes som en dialogisk teknologi 

mellem både undervisere, studerende og praksis.  
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Sygeplejerskestuderendes indførelse i professionens vidensgrundlag 
Af Vibeke Østergaard Steenfeldt 

 

Delprojektets problemformulering og videnskabsteoretiske tilgang 
I dette delprojekt undersøges følgende: Hvad kendetegner sygeplejerskeprofessionens produktion, 

akkumulering, distribuering og anvendelse af viden i klinisk undervisning belyst ud fra 

sygeplejerskestuderendes oplevelser af modul 4. 

En undersøgelse af produktion, akkumulering, distribution og anvendelse af viden i de studerendes 

kliniske undervisning retter sig mod, hvordan de studerende dels føres ind i professionen af andre, 

og dels selv agerer i forhold til at finde sig til rette i professionen. Det er en undersøgelse af de 

studerendes levede erfaringer med den kliniske undervisning. Den overordnede tilgang er en 

livsverdensfænomenologisk tilgang, hvor mødet mellem studerende og repræsentanter for 

sygeplejerskeprofessionen er møder mellem erkendende subjekter – og møder mellem livsverdener. 

Livsverdenen er den konkrete virkelighed, vi i dagligdagen møder og forholder os til, og som vi 

deler med andre Bengtsson (2006). I vores livsverden findes der ikke isolerede ting eller situationer. 

Et menneske kan fx ikke bare erfares som en person, der handler på en bestemt måde i en given 

situation. En sygeplejerskestuderende kan ikke kun ses som en person, der har en 

refleksionssamtale med sin vejleder. Hun er også indfældet i verden i mange andre sammenhænge. I 

livsverdensfænomenologisk forskning kan man ikke indfange det hele. Derfor er det nødvendigt at 

afgrænse til det, der er en forskningsmæssig interesse i at studere. Bengtsson taler om regionale 

livsverdener (2006). Vores samlede livsverden udgøres af alle de regioner, vi befinder os i. Denne 

undersøgelse fokuserer således på de regionale livsverdenserfaringer, der knytter sig til de 

studerendes kliniske læring.  

 

Metode 
En undersøgelse af menneskers livsverdener består i at søge indblik i deres beretninger om det 

levede liv (Bengtsson 2006). Metodisk indebærer undersøgelsen dataindsamling og 

databearbejdning (Sievert & Chaiklin 2010). For at generere data, der rummer indsigt i de 

studerendes levede erfaringer, gennemføres interviews med fire studerende ca. midtvejs i modulet. 

På dette tidspunkt er de igennem introduktionsperioden. De er på vej i den indføring i professionen, 

som den kliniske uddannelse indebærer. Interviewene gennemføres som narrative interviews, da 

denne form er velegnet til at søge indblik i levnedsbeskrivelser (Hopf 1991). Det er en tilgang, der 

lægger op til at berette om det levede liv. Den tyske sociolog Harry Hermanns har beskrevet en 

metode til narrative interviews gennem fem faser: Hvervefasen, der ligger forud for interviewet, den 

indledende fase, hvor forskeren ansporer til fortællingen, hovedfortællingen, hvor informanter har 

hovedrollen som fortæller, uddybende spørgsmål, hvor forskeren spørger uddybende ind til noget af 

det, der er fortalt, og endelig afbalanceringen, der er den afsluttende fase, hvor der genskabes en 

udligning af forsker- og informantrollerne (Hermanns 1991; Steenfeldt 2004). For at bringe de 

studerendes erfaringer ind i et synergistisk rum gennemføres interviewene gruppevis. Dermed 

følges det narrative interview ikke slavisk, men nogle af de metodiske greb fra den narrative 

interviewform udnyttes til at bringe erfaringer i spil imellem de studerende. 
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Også de studerendes klinikforberedende undervisning er relevant at se på som en del af det samlede 

billede af, hvordan de lærer sygepleje. De studerende introduceres til den kliniske undervisning ved 

en klinikforberedende undervisning den første dag på modulet. En nærliggende mulighed for at 

søge indsigt i dette ville være at observere denne introduktion Bengtsson (2006). Det lader sig af 

praktiske grunde ikke gøre. Som alternativ interviewes underviseren om, hvordan hun gennemfører 

denne undervisning. Portfolio indgår også som empirisk materiale. Måden portfolio anvendes på i 

sygeplejerskeuddannelsen varierer fra den ene studerende til den anden. Hos nogle studerende kan 

det fx være en slags logbog over uddannelsen; hos andre en samling filer med skriftlige 

refleksioner. Atter andre laver oversigter, mindmaps og andet. I datagenereringen skelnes ikke 

mellem hvilken form portfolioen har for de respektive studerende. 

Interviewene transskriberes ordret uden tegnsætning. Efter gennemlæsninger af det samlede 

materiale brydes teksten op i betydningsbærende enheder. Disse betydningsbærende enheder 

omskrives til en sproglig og grammatisk sammenhængende tekst, hvor informanternes særlige 

sprogtone og udtryk bevares (Steenfeldt 2013). De dekontekstualiserede enheder ordnes i 

analysegrupper, hvor enheder, der har noget med hinanden at gøre, samles (Dahlberg et al 2011). 

Inden for hver analysegruppe samles enheder, der har mere med hinanden at gøre end andre, i 

subgrupper. For hver subgruppe skrives såkaldte fantasifulde variationer af teksten for at finde frem 

til repræsentative beskrivelser, der i en intern valideringsproces afprøves i forhold til den 

oprindelige sammenhæng, udsagnene udspringer af (Malterud 2006). Disse variationer har karakter 

af små kreative nonfiktive fortællinger (Sparkes 2002). Denne fænomenologiske analyse viser to 

temaer, kilder til læring og læringssituationer, der beskrives i det følgende. 

 

Analysens resultater 

 

Kilder til læring 
Der er forskellige personer, den studerende er i interaktion med i sine læringsprocesser. Den mest 

centrale person er den ansvarlige kliniske vejleder. Hun er overordnet ansvarlig for 

uddannelsesforløbet i afdelingen, og hun afholder fastlagte refleksionssamtaler. Andre 

sygeplejersker har en rolle som daglige vejledere – det vil sige, at de følges med den studerende i 

det daglige arbejde, og nogle af dem afholder refleksionssamtaler ved dagens slutning. Social- og 

sundhedsassistenter er en gruppe af personer, som de studerende støtter sig en del til i det daglige. 

Det foregår ved, at de studerende spørger assistenterne til råds, og assistenterne siger til de 

studerende, hvad de skal gøre og hvordan. Patienter udgør ligeledes en kilde til læring på den måde, 

at de tilkendegiver, om den studerende har gjort sit arbejde godt nok. Endelig er de studerende også 

hinandens kilder til læring ved, at de gensidigt fungerer som jævnbyrdige sparringspartnere. Ud 

over personer bruger de studerende også skriftlige læringsressourcer som lærebøger, lokale, 

regionale og nationale retningslinjer og procedurebeskrivelser. Desuden producerer de studerende 

skriftlige kilder i form af nedskrevne refleksioner og portfolio, der tjener til løbende repetition og 

refleksion. 

Læringssituationer 
Læringsprocesserne  er kendetegnet af fire typer af interaktioner: 

Den studerende arbejder på egen hånd – der er kendetegnet af, at den studerende selv sætter sig ind 

i patientens journal for at kende til patientens sygdoms- og/eller livssituation. Hun sparrer måske 

lidt med kollegaer om, hvad de vil foreslå, og hvis den studerende ikke er enig i et forslag, søger 
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hun en second opinion hos en anden kollega. Når den studerende arbejder på egen hånd, reflekterer 

hun over situationen for at finde frem til det rette at gøre.  

Den studerende observerer og reflekterer – der er kendetegnet af, at den studerende gerne vil se en 

sygeplejerske udføre handlinger flere gange, inden hun er klar til selv at handle. Den studerende 

lærer ved at iagttage og forholde sig til det, hun ser. Sygeplejersken kommer herved til at fremstå 

som en rollemodel, hvis eksempel er værd at følge – eller ikke værd at følge. Den studerende finder 

gennem sine refleksioner både frem til, hvilken slags sygeplejerske hun gerne selv vil være, og 

hvilken hun ikke ønsker at være. 

Sygeplejersken demonstrerer, opmuntrer og guider – der er kendetegnet af, sygeplejersken viser den 

studerende, hvordan noget skal gøres. Herefter overlader hun handlingen til den studerende, 

samtidig med at hun står ved siden af og hjælper den studerende tilrette. Hun opmuntrer den 

studerende til at prøve igen og igen, selv om den studerende begår fejl. Sygeplejersken giver rent 

praktisk en hånd med, hvis det hjælper den studerende til at kunne gennemføre en handling. 

Klinisk vejleder inviterer til refleksioner og evalueringer – der er kendetegnet af, at den kliniske 

vejleder på bestemte dage – typisk en gang om ugen – følger med den studerende og afholder 

refleksionssamtaler. Det varierer, hvordan refleksionssamtaler foregår. En gennemgående måde er 

at tage udgangspunkt i kompetencekort, hvor de slavisk gennemgår indholdspunkter inden for et 

klinisk område. Det kan fx være en procedure som blodtryksmåling. Den studerende har så udført 

proceduren i praksis, og til samtalen drøftes anatomiske og fysiologiske forhold i relation til 

blodtryksmåling og reaktioner på målinger, der falder uden for normalværdierne. I refleksionerne 

inddrages teorier og også forhold som den studerendes handlemuligheder, kompetenceområder, 

etik, jura og andet relevant. Disse refleksionssamtaler kan nogen gange have karakter af overhøring, 

evaluering eller ligefrem eksamination. 

Konklusion 
Det kan konkluderes, at produktion, akkumulering, formidling og anvendelse af viden finder sted på 

vidt forskellige måder. Viden samles op fra forskellige ressourcer og transformeres forskelligt – 

nogle gange gennem studier af skriftlige ressourcer, og andre gange i interaktion med 

ressourcepersoner. I nogle læringssituationer får relationen mellem den studerende og 

ressourcepersonerne karakter af et mesterlæreforhold, hvor et personalemedlem fortæller den 

studerende, hvad hun skal gøre og hvordan, og hvor den studerende ikke indføres i professionens 

viden gennem reflekterende dialoger. Dette gør sig især gældende i relationen til social- og 

sundhedsassistenterne, hvorimod reflekterende dialoger finder sted i relationer med de daglige 

vejledere eller den ansvarlige kliniske vejleder.  

Anbefalinger 
Studieaktivitetsmodellen er ikke fremtrædende i de studerendes egne beskrivelser af deres 

uddannelsespraksis. I modul 4 ligger hovedvægten af studieaktivitet (73%) inden for kategori 2, der 

er studier initieret af underviser og med deltagelse af studerende. Denne vægtning kan genfindes i 

de studerendes beskrivelser, dog er der meget forskellige beskrivelser, når man ser på, hvordan 

undervisningen er initieret af de kliniske undervisere. Nogle studerende indgår i forløb, hvor en stor 

del af undervisningen er direkte initieret af vejlederne. Andre studerende må selv finde ud af, hvad 

de skal lave, og hvordan sygeplejen skal udføres. Nogle studerende oplever, at det er op til dem selv 

at opsøge hjælp. Analysen giver ikke grundlag for at sige noget om, i hvilket omfang det sker, eller 

hvilke konsekvenser det har for de studerendes læring i de tilfælde, hvor den studerende er usikker 

og mindre selvstændig. Omfanget af studieaktivitet i kategori 1 er 7 timer for modulet, hvilket 
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udgøres af den klinikforberedende undervisning. Analysen giver dog grundlag for at antage, at en 

større del af studieaktivitet foregår med deltagelse af både underviser og studerende, altså inden for 

rammerne af kategori 1. Men vægtningen i studieaktivitetsmodellen kan være med til at legalisere 

en lav grad af deltagelse af underviserne.  

Kategori 2 signalerer, at den kliniske underviser kan lægge studieaktiviteter tilrette fx i form af at 

uddelegere plejen af en patient til den studerende, og så overlade den studerende til sig selv som 

deltager i studieaktiviteten. Analysen viser, at læringssituationer, der på forskellige måder 

involverer deltagelse af både studerende og undervisere (kliniske vejledere og andre uddannede 

sygeplejersker) opleves som læringsmæssigt mere frugtbare end læringssituationer, hvor kun den 

studerende arbejder på egen hånd. Dette delprojekt kan derfor give anledning til at anbefale at 

revurdere studieaktivitetsmodellen og gennem en højere vægtning i kategori 1 signalere 

betydningen af læringsaktiviteter, hvor både studerende og underviser er deltagende.  

Analysen giver desuden anledning til at anbefale en øget opmærksomhed på, hvem der indgår som 

kliniske undervisere eller læringsmæssige ressourcepersoner i den kliniske undervisning. Analysen 

indikerer, at der i den studerendes relation med social- og sundhedsassistenter ikke foregår samme 

transformation af den professionelle viden, som i relationen med den professionsuddannede 

underviser.  
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Studerendes oplevede erfaring med uddannelse og deres hverdagsliv  
Af Lene S. K. Schmidt, Tania Dræbel, Tania A. E. Hansen, Helle Storm, UCSJ    

Inden for rammerne af projektet ”Epistemiske strategier i studieaktivitetsmodellen ” bidrager dette 

kvalitative studie til at udforske hvordan forskellige professionsbachelorstuderende gør deres 

hverdagsliv til et studieliv og ad den vej at se den `lille´ historie i den `store´ historie. I forhold til 

studieaktivitetsmodellen giver studiet indsigt i de mange aspekter i studerendes hverdagsliv, som 

ofte upåagtet får betydning for, hvordan de forsøger at skabe mening på tværs af de sociale rum og 

uddannelsesmæssige aktiviteter, som omgiver deres dagligdag. Dvs. hvordan de studerende som led 

i at blive studerende på forskellig vis forsøger at strukturere deres daglige rammer for hverdagen, 

og hvad de oplever som muligheder og barrierer i et liv som studerende.  

Formålet med studiet er at belyse studerendes oplevelse af at starte et studieliv, og undersøge 

hvordan forskellige studerende bliver studerende og deres varierede erfaringer med hvilke 

muligheder de har for at kunne deltage i et studieliv. Inspireret af en sociologisk fænomenologisk 

tilgang ved Alfred Schütz, bidrager studiet til viden om hvordan studerende forsøger at gøre deres 

hverdagsliv til studieliv (Schütz 1975). Studiet viser, hvordan de studerende oplever, at starte på et 

studieliv skaber små forskydninger, større brud eller alvorlige skred på deres hverdagslivs orden og 

hverdagslivets selvfølgeligheder, og hvordan de tolker og handler, når de forsøger at (gen)etablere 

orden i deres hverdag. I studiet kombineres deltagende observationer og semi-strukturerede 

interviews, som udforsker forskellige livsverdener for 8 studerende, der er ved at uddanne sig 

indenfor hhv. Sundhed og Ernæring samt pædagog professionen5 (Jakobsen & Kristiansen 2014). 

Studiet bidrager med indsigt i, hvordan forskellige studerende i bestræbelser på at skabe orden i de 

brud, som de oplever at studiet skaber, forsøger at etablere både sociale og faglige rutiner og 

ritualer, som ofte er upåagtede. De rutiner og ritualer, som de studerende etablerer, skaber samtidig 

bestemte selvtypificeringer og typificeringer af medstuderende. Dette omfatter studerendes 

oplevelser af om de er en del af det de selv kalder for det sociale og faglige i studielivet eller om de 

oplever at være udenfor studielivet eller stå ved siden af. Endelig, er de studerendes oplevelser af 

dem selv og hinanden med til at forme de studerendes oplevelse af om studielivet opfattes som 

tilgængeligt for dem og om de brud som de oplever studielivet skaber opleves meningsfulde eller ej.  

På baggrund af studiet og konferencedeltagelse er en artikel til et fagfællebedømt tidsskrift under 

udarbejdelse.  

Ved konferencen: International Human Science Research Conference (35th), 2016 indgik delstudiet 

i en plenum præsentation: ”Everyday life; Lived Experiences and Designed Learning: Students 

knowledge cultures and epistemic trajectories in a range of professional bachelor educations”. 

                                                      
5 Der var 8 studerende som meldte sig til deltagelse i projektet efter at forskellige hold af studerende ved Sundhed & 

Ernæring samt pædagoguddannelsen var blevet spurgt om der var nogle af dem, som ville vise og fortælle os om, hvad 

der betyder noget for dem i deres hverdag. De studerende er hver fulgt på to forskellige dage ved semi-strukturede 

interview og observationer på multisited steder, dvs. i alt fra kollegiebolig eller anden boligform, i transport til og fra 

campus, i fredagsbaren, på en lokal bar uden for campus. Lektorer har ved interviews og observationer ikke fulgt 

studerende, som de selv havde til undervisning eller eksamen. De studerende er anonyme og fordeler sig på køn og 

alder (20’erne til midten af 40´erne), og deres bopæl varierer fra at være på selve uddannelsesstedet i form af et 

kollegieværelse til egen bolig sammen med kæreste eller alene med børn (sidstnævnte ca. 1/2 - 3 timers transport fra 

uddannelsen). Interviews er lydoptaget og transskriberet, samt observationer er noteret i form af feltnoter. 
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Abstract for delstudiet til konferencen fremgår nedenfor. Dernæst uddybes, hvilke mulige 

pejlemærker og spørgsmål dette rejser i forhold til professionsuddannelser og arbejdet med 

studieaktivitetsmodellen. Bemærk metoden for studiet er ud over i abstractet uddybet i fodnoten.   

Professionsuddannelser og arbejdet med studieaktivitetsmodellen – mulige 
opmærksomhedspunkter og spørgsmål  
Studieaktivitetsmodellen kan ses som professionshøjskolernes svar ift. en uddannelsespolitisk 

diskussion om videregående uddannelser. Studieaktivitetsmodellen stiller krav til studerende om at 

kunne relatere forskellige uddannelsesmæssige og sociale rum til hinanden, når de organiserer deres 

studieliv og prioriterer deres studieaktiviteter og involvering på tværs af flere arenaer. Dette øger 

kravene til den enkelte i forhold til at kunne relatere forskellige sociale rum og aktiviteter til 

hinanden og skabe mening og orden på tværs af disse. I forhold til studieaktivitetsmodellen kan 

mulige opmærksomhedspunkter være: Hvilken ”ideal” studerende formidler 

studieaktivitetsmodellen? I hvilket omfang er der studerende, som finder udfordringer i at gøre eller 

begribe det som modellen foreskriver som ideal, og hvad hvis modellen ikke er noget som alle 

studerende kan identificere sig med? På hvilke måder kan de studerende foruden 

studieaktivitetsmodellen, også blive præsenteret for fortællinger om forskellige studerende og deres 

oplevelser og erfaringer med at gøre hverdagsliv til et studieliv? De sociale og faglige aspekter 

spiller sammen på mere komplekse og dynamiske måder end en model i sig selv kan indfange, og 

ved også at give en variation af fortællinger plads, kan dette måske formidles?  

I forhold til de studerende formidler studieaktivitetsmodellen, at uddannelse skaber sammenhæng. I 

andre studier af studerendes hverdagsliv er undersøgt hvordan overgange fra gymnasie til 

ungdomsuddannelse er oplevet, altså hvordan de studerende oplever de store overgange mellem 

uddannelsens institutioner og de mulige omvæltninger dette kan skabe i deres liv. Imidlertid er der 

færre studier af de mange ”små overgange” i studerendes dagligdag, når de først er i gang med en 

videregående uddannelse, og forsøger at bevæge sig mellem forskellige sociale rum, relationer og 

aktiviteter. Trods at de deltagende studerende i dette studie er af et mindre antal indfanger 

kombinationen af interviews og observationer en ”lille” historie i den ”store” historie og som 

handler om det, der ofte overses.  Nemlig at i de studerendes oplevede livsverden skaber uddannelse 

ikke kontinuerligt sammenhæng, men snarere vedvarende små forskydninger, brud og ind imellem 

alvorlige skred på deres hverdagsliv orden og selvfølgeligheder. Hvordan kan de brud på orden og 

selvfølgeligheder, der opstår i forbindelse med at starte i uddannelse, og som viser sig vedvarende 

undervejs i uddannelsesforløbet imødekommes, og er der potentialer i det som de studerende 

oplever som brud på orden og selvfølgeligheder? Fx når de oplever brud på deres tidligere kendte 

opfattelser af viden, og hvordan man bedst tilegner sig viden, sammen med hvem, hvornår og 

hvordan? Eller når de oplever brud på hvad det vil sige at være professionel? Hvordan kan 

erkendelser som disse gøres fælles og ikke kun individuelle?  

Referencer   
Hvid, M. J. & Kristiansen, S. (2014). Hverdagslivet – sociologier om det upåagtede. Hans Reitzels 

Forlag. København  

Schütz, A. (1975). Hverdagslivets sociologi. Hans Reitzels Forlag. København.  
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Konkluderende  
 

Projektets sigte 
Projektet har haft til hensigt at skabe en større forståelse og udvikle et handlingsrum i forhold til de 

studerendes udvikling af en professionsidentitet. Det er sket i forhold til de epistemiske baner 

(videnbaner), der skabes gennem de forskellige aktiviteter i studieaktivitetsmodellens spatiale 

organiseringer af læringsaktivitet. Det, der har været i fokus, har således været udviklingen af en 

forståelse af de epistemiske kulturer, der udfolder sig i de studerendes aktiviteter såvel som i de 

hensigter, der ligger bag og udtrykkes gennem uddannelsernes planlagte aktiviteter. Der har været 

fokus på, hvordan aktiviteten iscenesættes og indgår i de studerendes forståelse. 

Perspektiver 
I projektet er forskellige professionsuddannelsers forståelses- og handlingsrum afdækket i 

indramning af studieaktivitetsmodellen med henblik på at skabe et viden- og et muligt 

handlingsgrundlag for videreudviklinger. En forståelse af, hvordan disse epistemiske processer 

konstitueres i uddannelserne, er af afgørende betydning for den fortsatte udvikling af vores 

professionsuddannelser, herunder hvordan det kan ses i forhold til studieaktivitetsmodellen som 

både didaktisk refleksions- og planlægningskoncept og iagttagelsesoptik i forhold til forskellige 

positioner i en uddannelsesproces. Den udviklede viden har stor betydning for udvikling af 

relevante læringsaktiviteter, og for samspillet mellem de studerendes hverdagsliv, deres 

læringsoplevelser og de didaktiske hensigter uddannelser og undervisere har. En øget forståelse 

heraf vil både øge læringsudbytte og reducere risikoen for frafald. 

Resultaterne af de enkelte delprojekter viser, at for de studerende er der mange forhold på spil, og 

for mange er der en usikkerhed om og i forhold til, hvad der er uddannelsernes hensigter. Alene 

tranmissionen fra at være i ungdomsuddannelse eller måske midlertidigt job til at være studerende 

med et omfattende ansvar for valg af indhold og retning, som igen er med til at definere ikke alene 

hvilken profession, de er på vej til at blive en del af, men også hvordan de vil folde denne profession 

ud, skaber usikkerhed og udfordring. Det mødes af nogen med afvisning, men mange af de 

studerende vi har haft involveret i projektet tager aktivt denne udfordring op, diskuterer  og 

forsøger at fortolke, hvad sigte og relevans er. Her kan vi samtidig efterfølgende konstatere, at en 

øget samhandlen og udvikling af forståelsesramme mellem underviserne og også den pædagogiske 

ledelse, ville kunne skabe større gennemskuelighed for de studerende, og dermed også mere 

hensigtsmæssige handlings- og refleksionsrum.  

En øget anvendelse af studieaktivitetsmodellen, ikke som et normativt, men refleksivt medie, vil 

kunne understøtte den gensidige forståelse mellem uddannelse forstået som formel rammesætter, 

undervisere som didaktiske designere med specifikke hensigter og studerende som aktører i egne 

læreprocesser på vej mod professionsidentiteter. 

Projektet har således været meget lærerigt for de involverede specifikt og generelt for institutionen. 

Ligesom den videnskabelige produktion (mv) som projektet har afstedkommet giver andre aktører 

adgang til den udviklede viden. 
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Projektets resultater i hovedpunkter: 
 

Beskrivelser, der indgår i uddannelsernes udviklings- og vidensgrundlag fremadrettet 

En øget forståelse og modeller for etablering af medarbejderskab af SAM hos de studerende 

Forståelse og afsæt for større samspil mellem de studerendes hverdagsliv og de SAM definerede 

aktiviteter 

Forståelse for og øget fokus på behovet for samarbejde på tværs ift. videreudvikling af SAM 

Dokumentation og vidensmæssig meritering af ovenstående 
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Bilag 1: Abstract til IHSRC 2016 
 
 

Everyday life; Lived Experiences and Designed Learning: Students knowledge 
cultures and epistemic trajectories in a range of professional bachelor educations
    
Helms, N.H., Vestbo, M., Steenfeldt, V.O., Dræbel, T.A., Hansen, T.A.E., Storm, H., and Schmidt, 

L.S.K. (University College Zealand) 

In this panel the use of different methodological approaches to answer questions about 

students’ knowledge cultures and epistemic trajectories is discussed. The context is qualitative 

empirical educational studies in a range of professional bachelor educations; Nursing, Social 

Education and Nutrition and Health. 
 

This research is a part of a greater national (Danish) research programme, the general objective is to 

generate knowledge about how professional bachelor educations and profession didactics can be 

developed to help in realizing learning objectives and educational policy goals.   

 

This specific project seeks to create a deeper understanding and development of a space for action 

in relation to the students' development of professional identity. This understanding is generated 

through analysing their epistemic trajectories. The theoretical basis is a development of Knorr 

Cetina’s concepts of epistemic cultures and epistemic machines. In this panel, we will unfold three 

subprojects representing different educational contexts and research approaches:  

 

Lived experiences of clinical training  
Vibeke Østergaard Steenfeldt 

 

Within the framework of life world phenomenology, this study examines nursing students’ lived 

experiences of their clinical training. The purpose is to develop knowledge about how 

transformation, translation and application of professional knowledge are incorporated during 

clinical training programmes. Data is generated by narrative interviews with nursing students four 

weeks after the beginning of their first clinical training. The narrative interviews focus on the 

students’ experiences of actions, instructions, reflections and discussions taking place in interaction 

with the clinical nurses. The analysis seeks to identify and describe ways of getting access to 

professional knowledge. 

 

Students´ lived experience of education and everyday life  
Tania Dræbel, Lene S. K. Schmidt, Tania A. E. Hansen, Helle Storm  

The study´s purpose is to explore students’ lived experience of entering a study life and examines 

how different students become students and their variated experiences of possibilities of 

participating in study life. Inspired by sociological phenomenological approach, the study uses 

participant observations, interviews and a workshop to explore the life-worlds of daily living of 
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students who train to become professionals of social education or nutrition and health education. 

The study contributes to knowledge about how students attempt to turn their everyday life into a 

study life and which interruptions of the common-sense of their everyday-life this creates. The 

study gives insight into how the students in order to make sense of the experienced interruptions 

seek to establish social and academic rituals and routines. In turn, rituals and routines established by 

the students also create selftypifications and typifications of fellow students, with implications for 

students’ perceptions of standing outside, next to or becoming part of “the social” and “the 

academic” in study life. Finally, students’ perceptions shape their experiences both of study life as 

potentially accessible and of interruptions the study life create as meaningful or not.  

 

Epistemic strategies in becoming a professional 
Niels Henrik Helms and Michelle Vestbo 

 

The project analyze how students perceive knowledge in a professional context. The research 

questions are: How do students understand and apply knowledge in different contexts with a special 

emphasis on how intended institutional trajectories (curriculum) transforms into the learning 

trajectories of individual students or groups of students. This includes how portfolios or similar 

biographic technologies scaffolds epistemic trajectories in different kinds of study activities and are 

constitutive of the construction of the student’s professional identity. How and when are portfolios 

experienced meaningful and/or challenging in becoming a professional? How is knowledge 

translated between the different study activities? How do students articulate learning processes? 

Data generated through participant observations, semantic studies of portfolios and semi-structured 

group interviews is analysed through a hermeneutical phenomenological approach. The study 

contributes to knowledge about how students translate and transform knowledge in various ways 

and how they establish professional competencies and identities and about the potential coherence 

between portfolio pedagogies and other educational activities. 
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