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FORORD
Randi Andersen, videncenterleder UCSJ
Annegrethe Ahrenkiel, lektor RUC
Projekterne i netværket CUPP-praktik handler
om udfordringer i praktik på tværs af professioner. CUPP-praktik har gennem flere år haft en
del projekter som tog udgangspunkt i det øgede
krav til specificeringer af delmål og skriftlighed
som mål til kvalitetssikring af den studerendes
læring. Vi har lavet analyser af det skriftlige
arbejde og interviewet studerende og vejledere
om udbyttet af arbejdet og udfordringer som
følge af den store fokus på skriftlighed. Vi har
i tidligere skriftserier diskuteret, hvordan den
megen fokus på læringsmål og skriftlighed i
praktik understøtter bestemte dele af den viden,
som de studerende lærer i arbejdet under praktikken. I de nye projekter, som man kan læse
resultaterne fra i denne skriftserie, har deltagerne haft lyst til at komme tættere på læring i
arbejdet, og har fundet frem til nogle eksempler
på noget af det ”ekstra” de studerende lærer i
arbejdet (ud over og/eller i modsætning til de
dokumenterede læringsmål). Noget ”ekstra”,
som er en central del af arbejdet og som
sammen med den teoretiske uddannelse bliver
udgangspunkt for den studerendes dannelse af
professionsidentitet?
I projekterne har deltagerne forsøgt at lægge
forestillinger om, hvad man fra uddannelsens side
”skal” lære i praktikken på hylden for en tid – for
at drage i felten og følge studerende i praktik.
Dette har udfordret undervisernes forestillinger
om, hvad de studerende lærer i praktik, og der
er kommet nye perspektiver på læring i praktik
gennem analyserne af det man så.
Så hvad er det egentlig de studerende lærer i
arbejdet, når der sættes fokus på hverdagen i
arbejdet som læringsmedie frem for læringsmål
og skriftlige opgaver?
Den første artikel Jeg vil have mere klasserumsledelse, er skrevet af praktikkoordinatorer
og undervisere fra pædagoguddannelsen og

fra læreruddannelsen og trækker på empiri fra
begge professioner. Der er observeret praktik i
en børnehave og i en skole. Forfatterne fremhæver et tema på tværs af deres observationer,
som handler om at skabe ro i større grupper af
børn. Dette er ikke et tema man undervises i på
uddannelserne, men det ser ud til at være helt
centralt i praksis. I artiklen diskuterer forfatterne
det at skabe ro i et civiliseringsperspektiv og
etablerer en ramme for refleksion omkring den
praksis, de har observeret. Forfatterne illustrerer,
hvordan der kan skabes ny forståelse af arbejdet
ved at ”tænke teoretisk” over erfaringer fra
arbejdet.
Den anden artikel Samarbejdsrelationen
mellem sygeplejerske og læge, er skrevet af
undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen og
fokuserer på sygeplejerskers tværfaglige samarbejde med læger. Selvom dette samarbejde
kun indirekte fremgår som et læringsmål for
uddannelsen, så viser forfatternes observationer
af sygeplejerskers arbejde, at dette samarbejde
er en central del af sygeplejerskers faktiske
arbejde. Artiklen viser, hvordan sygeplejersker
håndterer samarbejdet med lægen på mange
forskellige måder i fht. forberedelse, gennemførsel og opfølgning på stuegang. De forskellige
håndteringer af stuegangen betyder også, at
forskellige dimensioner af fagligheden kommer i
spil, og forfatterne rejser på den baggrund diskussion om, hvordan uddannelsen kan bidrage
til at håndtere de dilemmaer i arbejdet, som
samarbejdet illustrerer.
I artiklen Kontekst & Roller undersøger to undervisere på sygeplejerskeuddannelsen hvordan
studerende med dansk som andet sprog producerer mening i praktikken (det kliniske forløb).
Gennem observationsstudier viser forfatterne,
hvordan to studerende med dansk som andet
sprog har svært ved at tilkæmpe sig en rolle
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som aktive studerende, og i stedet ender i
”biroller”. En af de studerendes udfordringer
er at jonglere mellem de forskellige sprog, der
anvendes i forskellige kontekster i arbejdet. Forfatterne peger på at der er tendens til, at det er
tabubelagt for vejlederne at italesætte sproglige
udfordringer.
I artiklen Noget af det fedeste jeg nogensinde
har gjort har to undervisere fra henholdsvis
ernæring og sundhed og læreruddannelsen lavet
en tværprofessionel undersøgelse af praktikker
i udlandet. Underviserne har særlig fokus på,
hvordan praktik i udlandet påvirker de studerendes professionsidentitet. De studerende pegede
selv på, at praktikkerne havde bidraget til personlig udvikling – ikke til den faglige. De skelner
som udgangspunkt skarpt mellem personlig og
faglig udvikling, og den faglige udvikling er tæt
knyttet til deres formelle læringsmål. Konsekvensen af den ensidige fokus på læringsmål
er, at de studerende ikke anser den læring, som
ikke er i overensstemmelse med læringsmålene,
som faglig eller legitim. Den bliver beskrevet
som personlig udvikling frakoblet uddannelsen.
Ikke desto mindre kan de studerende, berette
om, hvordan de har brugt deres erfaringer i uddannelsen, såvel som i efterfølgende praktikker.
Forfatterne tolker det således, at den kritiske
refleksion som skete i interviewet bidrager til
at de studerende kan omsætte deres erfaringer
til viden.
Fælles for projekterne er et ønske om, at
uddannelsen skal blive bedre til at gøre det der
sker i praktikken til en del af uddannelsen. Det
skal den både fordi de studerendes faglighed
er eller skal være til stede i alle dimensioner af
arbejdet, og for at undgå en blind tilpasning til
eksisterende eller ureflekterede normer i praksis.
Hvis de studerende skal opleve en sammenhæng mellem de teoretiske og praktiske dele af
uddannelserne kræver det, at uddannelserne ser
alle dimensioner af arbejdet som relevante for
bearbejdninger i uddannelserne. De fire artikler
repræsenterer bud på dette.
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JEG VIL GERNE HAVE MERE KLASSERUMSLEDELSE
Helle Arnskov og Gitte Riis, pædagoguddannelsen, samt
Susanne Tønneskov, læreruddannelsen

Artiklens grundlag og afsæt
Artiklen beskriver resultater af et projekt, der
fokuserede på det særlige, der kan læres i gennem arbejdet i praktikken i daginstitutioner og
skoler. Artiklen fokuserer på to særlige fænomener. Det ene er at balancere mellem på den ene
side at skabe ro og på den anden side sikre aktiv
deltagelse. Dette diskuteres som forskellige ci
viliseringsidealer. Det andet er at bruge kroppen
som et vigtigt kommunikationsmiddel, som
diskuteres som brug af gestisk viden.
Grundlaget for artiklen er feltobservationer i
henholdsvis en kommunal skole og en daginstitution. Vi kommer fra henholdsvis læreruddannelsen og pædagoguddannelsen og har
lavet observationerne på tværs af vores egne
professionsuddannelsestilknytninger. Således
har en underviser fra læreruddannelsen lavet
feltarbejde i daginstitutionen, og undervisere fra
pædagoguddannelsen har lavet observationer
i skolen. Denne tilgang er valgt for at imødegå den forforståelse og forudindtagethed, vi
forventer at have, når vi laver observationer i en
profession, vi selv til dagligt er undervisere i.
Observationerne i læreruddannelsen er foretaget over en periode på 2 dage i slutningen af
den studerendes 3. års praktik. De timer, vi følger den studerende, er engelsktimer i henholdsvis
3. klasse og 6.klasse. Som observatører har vi
noteret, hvad vi så ske undervejs i undervisningen. Der er afholdt et indledende møde med
den studerende 2 uger inde i dennes praktik.
Observationerne fandt sted 2 uger senere, altså
i slutningen af den studerendes praktik. Observationerne i læreruddannelsen er foregået ved,
at vi har siddet med i klassen, og har iagttaget,
hvad der er foregået i undervisningen. Som
observatører har vi skrevet ned undervejs i observationen, og beskriver, hvad der faktisk sker

undervejs – set med observatørernes øjne. Pro
blematikken omkring at skrive ned i feltobservationen er, at observatøren kan blive en slags
rapporter i stedet for aktiv deltager. Derudover
har der været kommunikationen per mail, samt
korte møder før og efter undervisningen på
skolen, hvorfor undersøgelsen også indeholder
den studerendes kommentar og udsagn.
Observationerne i pædagoguddannelsen er
foretaget over en periode på tre dage 3 uger
inde i den studerendes praktik, altså tidligt i
den studerendes afsluttende 3. praktikperiode.
Pædagogstuderende i 3. praktikperiode er ansat
på institutionen, og indgår i normeringen med
32,5 time pr. uge. Praktikken foregik i en integreret børnehave. Observatøren deltog aktivt i
de aktiviteter, der var planlagt i perioden. Det
har ikke været muligt at få et efterfølgende
interview med den studerende for at stille evt.
opklarende spørgsmål. Dog blev der afholdt et
indledende møde forud for observationen, hvor
den studerende har udtrykt nogle af sine tanker
om sine oplevelser i praktikken.
Vi har observeret en pædagogstuderende
i dennes 3. og sidste praktikperiode og en
lærerstuderende i 3. og dermed næstsidste
praktik. Vi er bevidste om, at det er et lille
grundlag at generalisere på, men sammen med
vores viden og erfaringer fra praktikken, vejlederuddannelserne osv., har det givet anledning til,
at vi vover at generalisere på de fænomener, der
træder frem på baggrund af observationerne og
interviews.
Det særlige….som det fremtræder
I bearbejdningen af observationerne har vi haft
fokus på, hvad der særligt træder frem, hvad der
springer i øjnene, og det er dét, der bliver artik
lens afsæt. Således vil artiklen på baggrund af
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den indsamlede empiri sætte fokus på to overordnede fænomener og hævde, at det er noget
af dét, der særligt kan læres i arbejdet. Det ene
fænomen er civiliseringsprocesser, hvor ro og
deltagelse træder frem som civiliseringsidealer.
Det andet overordnede fænomen knytter an
til det upåagtede og til gestisk viden, hvor det
kropslige som kommunikation og handlen er i
fokus. Disse fænomener og begreber foldes ud i
artiklen og afslutningsvis rejses nogle problemstillinger, som giver anledning til at fremsætte
fremadrettede anbefalinger i arbejdet med de
studerendes læring i arbejdet.
Distinktioner
Når de studerende er i praktik lærer de, hvad
det er for et konkret arbejde, de er ved at
uddanne sig til, og samtidig lærer de via den
konkrete praksis – altså via arbejdet. Dette både
i forhold til professionen som sådan, men for
nogle studerende også i forhold til hvad det
overhovedet vil sige at gå på arbejde. Andersen
og Weber udpeger3 dimensioner i professionelt
arbejde¹, som kan bidrage til forståelse af, hvad
indholdet af arbejdet kan være. Vi antager, at
det er i disse 3 dimensioner, at den studerende lærer i praktikken. Samtidig med at den
studerende lærer om det pædagogiske arbejde,
lærer den studerende også via praksis, altså via
arbejdet.
Vi mener, det er nødvendigt i denne sammenhæng at skelne mellem praktik og arbejde
som begreb og som fænomen. 1. distinktion
er således at søge at udgrænse arbejdet som
noget særligt. Praktik kan karakteriseres og
forstås som et ”øve rum”, der knyttes direkte til
uddannelse og læring. I pædagoguddannelsen
hedder praktikkerne ”praktikuddannelsen” som
netop understreger denne sammenhæng. Til begrebet praktik knytter der sig således elementer,
krav og opgaver som understreger praktik som
et rum for uddannelse:
praktikuddannelsen er beskrevet gennem ckf´er
1. Andersen, Randi og Weber, Kirsten (2009): Profession og
praktik. Roskilde Universitetsforlag
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og kompetencemål, der skal udarbejdes særlige
læringsmæssige dokumenter, der skal udar
bejdes læringsmål og undervisningsplaner, og
ikke mindst skal den studerende vurderes på,
om der er lært noget. I den forstand kan man
hævde, at selvom praktikken foregår i arbejdet,
og målet er at udvikle praksiskompetencer,
så bringes den skolificerede eller teoretiske
uddannelse ind i praktikken. I denne artikel
ønsker vi at undersøge, hvad der egentlig læres
i den praksis, der ikke er skolificeret. Når vi undersøger, hvad der læres i arbejdet, undersøger
vi altså den del af praktikken, der ikke er direkte
læringsrettet og ekspliciteret.
2.distinktion er primært en påmindelse om, at
der gælder andre præmisser for læring i arbejdet end for læring på uddannelsesinstitutionen.
På uddannelsesinstitutionerne er dén viden,
der kan læres, udpeget og begrundet. Dette er
konkretiseret gennem bekendtgørelse, studieordninger, undervisningsplaner o.a, hvor temaer
og litteratur angives og anvises. I arbejdet er
viden ikke på samme måde ekspliciteret, men er
indlejret i handlinger, der både er de handlinger,
den studerende selv foretager, men også de
handlinger – kropslige som sproglige – de andre
på det pågældende arbejdssted foretager.
”Shhhhhh…………..”
Én af de markante ting, der viste sig i observationerne i både daginstitutionen og skolen er,
hvor meget opmærksomhed der ofres på, at der
er ro, og på at skabe ro. I skolen høres uafladeligt den studerendes og praktiklærerens tyssen
på børnene. Der anvendes strategier og metoder
for at skabe ro: ”3-2-1. Nu har jeg talt ned, så
nu er vi stille”. Udover tyssen og nedtælling
synes rummet at være organiseret på en måde,
der skal skabe ro: I 3.kl er ca. 4/5 af bordene og
stolene placeret således, at børnene sidder, så
de vender ansigtet ind mod væggen og ryggen
ud mod rummet (og tavlen) – en opstilling, som
indikerer, at børnene, når de arbejder, ikke skal
være i kontakt med hinanden eller med rummet
som sådan. Man har mindst mulig kontakt med
hinanden – det giver ro. I løbet af de 45 min en
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lektion varer i skolen, kommenteres der mange
gange på de sociale aspekter i rummet, så som:
”nu er spillet ved at blive ødelagt, fordi nogen
render rundt”. I både 3. kl og 6 kl. var der en
tydelig negativ forventning om, at der kunne
komme uro, og denne forventning blev italesat:
Praktiklæreren introducerer en leg, som børnene
skal lave i forbindelse med øvning af engelske
ord, og siger ”Og I ved, hvad der sker. Hvis man
begynder at lege i denne her leg, så stopper den”.
Den lærerstuderendes begrundelse for, at det er
vigtigt, at der er ro i klassen, er at ”alle kan høre
hinanden”.
I daginstitutionen træder dette fokus på, at
der skal være ro, også tydeligt frem i observationerne. De børn, der ikke kan sidde stille og tie
stille, bliver tydeligt verbalt irettesat. Der bruges
også opdragende metoder, hvor de børn, der
lever op til reglerne, bliver bedt om at forklare
reglerne for de andre børn. Forklaringen er, at
børnene skal lære at høre efter og koncentrere
sig, fordi de skal træne at blive gode skolebørn,
der er i stand til at lære, og ikke mindst at lære
at vente på sin tur. Selv i perioder, hvor der er
”fri leg”, er der fokus på, at der skal være ro.
Børnene får specifikt besked på ikke at råbe,
løbe eller kravle op på bordene. Den pædagogstuderende søger ihærdigt at guide og aflede
barnet til at gøre det rigtige, og dermed undgå
at få reprimander.
Af ovenstående kan man pege på, at studerende, både i arbejdet i daginstitutionen og i
skolen lærer, at ro er vigtigt, og de lærer tilmed,
hvordan man skaber ro.
Mellem ro og deltagelse –
et civiliseringsprojekt
Parallelt med dette fokus på påkaldelse af ro,
var der også et stærkt fokus på børnenes del
tagelse og engagement. I daginstitutionen viste
dette sig bl.a. ved en aktivitet, hvor børnene skal
vise, at de kender og kan sige lyden på dagens
bogstav - men de må ikke lege med lyden. De
skal vise, at de er med i aktiviteten, men der
skal samtidig være ro, og kun ét barn må tale
ad gangen. I skolen lød den lærerstuderendes

opfordring: ”Are you with me?” og ”Guys, stay
with me” i engelskundervisningen i 3.kl og i 6.kl.
Børnene opfordres hele tiden til at bidrage med
udsagn, små opgaver, legelignende aktiviteter,
og der reageres fra de voksne – både i daginstitutionen og i skolen, når børnenes opmærksomhed og engagement synes at være fraværende:
”Are you tired?”. Indimellem kom der både
opfordring om deltagelse og ro - på samme tid
- idet den lærerstuderende stiller et spørgsmål
umiddelbart efterfulgt af tyssen.
At der skal være ro er således langtfra
éntydigt. Der skal samtidig være engagement
og arbejdes med, at børnene både i skolen
og i daginstitutionen motiveres til relevant
deltagelse. Arbejdet kalder altså på en evne til,
at have fornemmelse for, hvor meget ”ro” der
skal være, for at det ikke virker hæmmende, og
hvor meget deltagelse, der kan tåles, så det ikke
bliver til uro. Den studerende skal altså lære at
kunne ramme dét mellemrum, der udgøres af
”for meget uro” og ”for lidt deltagelse”
Civiliseringsprojekt
Der synes at være andet og mere på spil i den
studerendes læring i arbejdet end formelle
eksplicitte læringsmål og socialisering i forhold
til den pågældende arbejdsplads´ kultur og
normer, som kendetegner dette at socialiseres
til en given kultur. Karen Fog Olwig² påpeger
med reference til Norbart Elias, at man må
skelne mellem socialisering og civilisering.
Socialiseringsbegrebet henviser til den generelle
proces, hvorved mennesket tilegner sig den viden og kunnen, der skal til for at være medlem
og kunne begå sig i et bestemt samfund. Man
kan med Gilliam og Gulløv sige, ”at man kan
socialiseres til hvad som helst – også at være
asocial”³. Civiliseringsbegrebet derimod indsætter et ideal, der udsiger, hvad der i en bestemt
kontekst, er det ordentlige menneske. Det ikke
2. Olwig, K.F (2012): Børns socialitet. S.100 I: Laura Gilliam og
Eva Gulløv: Civiliserende institutioner. Aarhus Universitetsforlag
3. Gilliam, L. og Gulløv, E. (2012): Civiliserende institutioner.
Aarhus Universitetsforlag
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-civiliserede menneske er således det barbariske,
uordentlige og asociale menneske. Civiliseringsbegrebet peger altså på dominerende omgangsformer, der henviser til, at nogle omgangsformer
er mere respektable og anerkendelsesværdige
end andre. Civiliseringsbegrebet henviser til
social differentiering mellem de mennesker,
der opfattes som mere civiliserede end andre
mindre civiliserede mennesker, og refererer til
aktuelle magt – og interessebehov: hvilken slags
borger vi vil have i dette samfund? I denne
klasse? I denne børnehave?
På spørgsmålet ”hvad lærer den studerende
i arbejdet” kan vi med baggrund i undersøgel
sen hævde, at udover formelle, ekspliciterede
læringsmål lærer den studerende, hvilke civiliseringsidealer der er på spil i den pågældende
institutionstype, og dette stiller krav til den
studerende om at lære at kunne opretholde en
orden, der markerer disse civiliseringsmarkører
Når ro og deltagelse er to samtidige civiliseringsmarkører, er udfordringen for den studerende at lære, hvor grænsen går for netop ro og
for deltagelse; hvor meget deltagelse kan der
være uden at det skaber uro? Hvordan påkalder
man sig ro og orden, uden at det begrænser
børnenes deltagelse og engagement?
Til trods for at den lærerstuderende ønsk
er ”mere undervisning i klasserumsledelse”,
antager vi, at det præcis er i arbejdet, at denne
grænse eller distinktion kan læres og markeres.
Undervisning i klasserumsledelse på uddannelsesstedet kan måske give en teoretisk forståelse
for, hvad der socialt er på spil i skolen, og kan
måske angive f.eks. metoder til at arbejde med
dette at skabe ro og skabe deltagelse. Men selve
distinktionen og grænsedragningen – som er
civiliseringsprocessen - læres i arbejdet, som en
fornemmelse for, hvem børnegruppen er, og en
fornemmelse af, hvad der skal til. Den lærerstuderende udtrykker: ”Teorierne siger noget…når
jeg er i praktik og sammen med børnene kan jeg
mærke noget…”
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Civilisering… og faglighed
Af ovenstående træder således et spændingsfelt
frem mellem ”det civiliserende projekt”, der går
ud på at forme børn efter civiliserede koder,
og det pædagogiske projekt, der går ud på at
kalde på børnenes deltagelse og engagement
i en udviklings – og læringskontekst. Ro som
civiliseringsmarkør synes at være så markant, at
fokus på, at der skal være ro, bliver til eksklu
sion. Et eksempel på dette er en observation
fra daginstitutionen, hvor den studerende bliver
sendt ud med det urolige barn. Den studerende
får ikke mulighed for at afprøve sin teoretiske
tilgang i praksis, men må gå på kompromis i
forhold til ét af sine læringsmål, som hedder:
”…at arbejde med inklusion”. Civiliseringsprocessen overskygger i dette tilfælde fagligheden
i den forstand, at den inkluderende institution
ekskluderer barnet, fordi der skal være ro.
I skolen er det faglige og det sociale to parallelle processer, der beskriver skolens dobbelte
fokus i arbejdet med børn. Når lærerne – inklusive den studerende, vi observerede – forklarer,
hvorfor der er så stort fokus på det sociale i skolen, tillægges skolens vilkår stor betydning.
Børnene trænes i adfærd, som er nødvendig
for institutionens praksis; det er nødvendigt
at børnene er stille, sidder på deres plads,
ikke taler i munden på hinanden, når der
enten foregår undervisning i skolen eller ved
samlingen i daginstitutionen. Tilsyneladende
tjener det sociale aspekt – så som, at der skal
være ro – daginstitutionens og skolens andet
projekt, nemlig opdragelse og undervisningen.
Ro som civiliseringsprojekt, hvor der tysses og
signaleres, at man ikke må sige noget, før man
bliver spurgt, synes at kontrastere dét pædagogiske projekt, at børnene i daginstitutionen og
skolen skal realisere deres potentialer.
Man kan altså hævde, at dét den studerende
lærer i arbejdet er, hvilke omgangsformer der er
dominerende, og deraf hvilke børn, der er mere
civiliserede end andre, samt hvordan der skabes
et rum, som er civiliserende i den forstand, at
børnene – både i børnehaven og i skolen – lærer
hvilke omgangsformer, der er respektable og
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anerkendelsesværdige. Dét, der læres i disse
tilfælde er altså, hvilke civiliseringsidealer der er
på spil, og hvordan man efterstræber dem.
Tilmed åbnes for det perspektiv, at når ro
som civiliseringsmarkør bliver en dominant
omgangsform, så knyttes dette at kunne skabe
ro til den gode lærer og den gode pædagog.
Krop og kropslighed i den praktiske hverdag
I vores observationer af både lærerstuderende
og pædagogstuderende ser vi tydeligt, at der er
rigtig meget kropslighed i arbejdet både som
lærer og som pædagog. Udover verbal respons
udøver den studerende også en kropslig respons
i forhold til børnene.
Studerende står på gulvet cirka midt i rummet
og går lidt frem og tilbage mod det enkelte barn,
som svarer hende på opgaven.
Studerende bevæger sig lidt frem og tilbage og
har lidt øje på drengen bagved.
Den studerende bruger i ovenstående eksempler sin krop til at understøtte sin verbale
undervisning. Men vi kan være i tvivl om, hvorvidt den kropslige respons gøres til genstand
for refleksion sammen med vejlederen, eller om
den bare kommer til at stå som nogle kropslige
og sanselige oplevelser, den studerende gør sig
for egen regning?
Men hvordan indfanges det kropslige og
følelsesmæssige i de formelle læringsmål,
kompetencemål og CKF´er4 ? Er det overhovedet en form for viden, som vi kan kalde faglig,
og som kan ekspliciteres? Er det den form for
viden, som kaldes for tavs viden i pædagogens
og lærerens arbejde? Kan det overhovedet lade
sig gøre at sætte ord og begreber på kropslige
og følelsesmæssige oplevelser, hvor man selv
er dybt involveret? Praksis er kompleks, og der
foregår mange ting på en gang, som er betinget
af det sociale og faglige rum med dets institutionaliserede praksisser. Hvis det følelsesmæssige og kropslige skal blive til mere end personlige
oplevelser, og kunne tilskrives professionel
faglighed, mener vi, det blandt andet kræver, at
4. Centrale kundskabs og færdighedsområder.

de studerendes praksiserfaringer tales frem og
gøres til genstand for kritisk refleksion.
På uddannelsesinstitutionerne er der noget,
der tyder på, at vi ikke er særlig gode til dette.
Den erfaringsbaserede viden fra arbejdet i
praktikkerne får ifølge både Dybbroe og Gytz
Olesen (i Andersen 2011)5 ikke fylde på pædagoguddannelsen. Undervisningen bliver centeret
om fagets selvforståelse, og viden fra praksis er
stort set ikke til stede. Der tages ikke udgangs
punkt i de studerendes praktikerfaringer, og de
gøres ikke til genstand for begrebsliggørelse og
refleksion i undervisningen. Det gør de derimod
i projektarbejdet, når de studerende er uden
lærere. Det er her, man som studerende taler
om sine personlige, kropslige og følelsesmæssige oplevelser. Den lærerstuderende i vores
undersøgelse udtrykker ”at uddannelsen skal
bruge mere tid på klasserumledelse, der mangler
dybde. Det falder mellem pædagogik og didaktik. Vi har færre og færre timer på seminariet. Vi
skal tale om det, man møder i praktikken.” Det,
den lærerstuderende her giver udtryk for, er en
mangel på systematisk refleksion af praktikerfaringer, som kan medvirke til at åbne op for
forskellige perspektiver på praksis i forhold til
den professionelle rolle.
”Den studerende har i dag haft den opgave at
sidde med et af inklusionsbørnene til morgensamlingen på stuen. En dreng, som har det svært
med at sidde stille og vente på sin tur. Drengen
mister hurtigt interessen. Den studerende har en
ret god fornemmelse for drengen, men pædagogen er ikke tilfreds med den studerendes måde
at takle/give snor, da drengen kravler fra hendes
skød og ind midt i rundkredsen. Det bliver påtalt,
og den studerende trækker drengen tilbage. Hun
får ingen anvisning eller gode råd, men det er
meget tydeligt, at hun ikke løser sin opgave som
pædagogen ville have gjort”.
Ovenstående observation fra daginstitutionen
er et eksempel på en følelsesmæssig og kropslig
oplevelse, som har et læringsmæssigt potentiale
5. Andersen, R. (2011): Tavs viden og praktik.
En ph.d. afhandling fra Forskerskolen i Livslang Læring.
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både i praktikken og på uddannelsesinstitutionen. Det kunne være temaer som samarbej
de, at respondere på børnenes kropslige behov,
pædagogens definitionsmagt, inklusion/eksklusion osv. På uddannelsesinstitutionerne er vi ofte
optaget af at undervise i fagenes CKF ér og får
ikke inddraget de studerendes praktikerfaringer
i tilstrækkelig grad, og i en kompleks hverdag på
praktikstedet kan sådanne oplevelser drukne i
arbejdets pres.
I vejledningen med studerende er oplevelser
som denne ikke en del af de formelle lærings
mål, og kan derfor let falde udenfor vejledningssamtalen, fordi der er så meget andet,
der skal tales om i relation til praktikopgaver,
undervisningsplaner osv. Alt sammen formelle
uddannelsesdokumenter som kan medvirke til
at flytte fokus fra at tage udgangspunkt i de
konkrete oplevede erfaringer fra praksis. Konklusionen hos de studerende kan blive, at sådanne
oplevelser og erfaringer er ubetydelige for den
formelle uddannelse, de kan ikke reflekteres
med en systematisk viden. Og teori og praksis”
hænger ikke sammen”, som det populært
udtrykkes…

den, der ofte kommer til at dominere på uddannelsesinstitutionerne og i de uddannelsesmæssige dokumenter, som indgår i praktikken. Det
kan synes svært at få de to vidensformer til at
supplere hinanden, og det kan være svært at
fange det særlige i arbejdet i formelle dokumenter, fordi viden i praksis, som her beskrevet
af Følgegruppen, er kropslig, social, kontekstafhængig osv.

Det ”Upåagtede”

To vidensrationaler
I både lærer- og pædagoguddannelsen er det et
vilkår, at vi arbejder med to typer af vidensrationaler. Følgegruppen for evalueringen af
pædagoguddannelsen6 fremhæver, at den eks
plicitte viden, som anvendes på uddannelses
institutionen, og den praksisforankrede viden i
det pædagogiske arbejde, er vidensformer, der
ikke må udelukke hinanden. De skriver ”de to
slags viden er også typisk tilgængelig i forskellige
former, den første som skriftlig, generel, tilsigtet
argumenteret og stringent og den anden som
kropslig, social og mundtlig, kontekstafhængig
og pragmatisk”.(s 17)
Det vil sige, at vi har at gøre med to forskellige
vidensrationaler, hvor den ene form for viden, er

Ahrenkiel m. fl.(2012)7 tilbyder med ”Upåagtet
faglighed” og ”Gestisk viden” nogle begreber,
hvormed vi kan tale om denne form for hand
lingsorienteret viden i en faglig sammenhæng.
Upåagtede aktiviteter er betydningsfulde, men
samtidig selvfølgeligheder, fordi de er en del
af det, vi ”bare gør” for at få hverdagen og
her arbejdet til at glide og hænge sammen.
Det upåagtede faglige er ikke uvæsentligt,
men begrebssættes som upåagtet, fordi det
i den gængse opfattelse af det professionelle
arbejde ikke forstås som noget, der kan eller skal
ekspliciteres i en faglig sammenhæng. Som en
del af den upåagtede faglighed fremkommer
gestisk viden. Gestisk viden forstås som en
personlig, kropsligt forankret praktisk erfaringsviden. Denne viden viser sig i måden, man
håndterer og mestrer bestemte arbejdsopgaver.
Det gestiske samspil er betydningsbærende og
betydningsgivende, og når den praktiseres har
den en kommunikativ interaktionel dimension
(ibid), det vil sige, den er social. Den udvikles
og skabes mere eller mindre vellykket i samspil
med situationen, hvad enten det er i forhold til
børnene, kollegaerne eller begge dele.
Den kropslige respons i lærerens og pædagogens arbejde er med til at skabe sammenhæng,
og for os at se vil det ofte være en del af den
upåagtede faglighed. ”En pige hvisker svaret og
studerende lister hen imod pigen og siger svaret
på engelsk. Studerende spørger to børn om hun

6. ”En styrket pædagoguddannelse – anbefalinger fra Følgegruppen for pædagoguddannelsen. Udgivet af: Styrelsen for
Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte for Følgegruppen for pædagoguddannelsen 2012.

7. Ahrenkiel A, Nielsen, B. S.,Schmidt C.,Sommer F. & Warring
N. (2012): Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed.
Frydenlund.
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skal hjælpe og lægger armen om pigen.” Med
sine kropslige handlinger skaber hun i undervisningen en sammenhæng med det verbale
for børnene med deres forskellige fysiske
placeringer i lokalet. Hun orienterer sig med sin
krop mod det sociale rum, som klasseværelset og undervisningssituationen udgør. Men
i en forståelse af praktikken, som på forhånd
defineret af kompetencemål og CKF´er, vil den
studerendes kropslige orientering, altså den
gestiske viden, måske ikke blive opfattet som
en del af fagligheden og kan dermed forblive
upåagtet og tavs.
Men hvorfor sætte fokus på det kropslige?
Den pædagogiske holdning kommer ikke kun
til udtryk verbalt men også gennem den måde,
hvorpå pædagogen og læreren kropsligt er
til stede. Fagligheden kan ikke adskilles fra
personen og ligger ikke kun i den teoretisk
abstrakte vidensform, som synes at være blevet
den dominerende form for viden af professionsforståelsen i professionsbacheloruddannelserne. Så hvis studerende skal lære om ”det
hele arbejde” må den studerendes kropslige og
følelsesmæssige erfaringer gøres til genstand for
selvrefleksion og refleksivitet både i praktikken
og i uddannelsen. Og det bliver centralt, når
Følgegruppen skriver: ”disse vidensformer må
ikke udelukke hinanden, de er begge vigtige at
prioritere og værdsætte både i uddannelses- og
arbejdssammenhænge. Det er vigtigt at sikre, at
den teoretiske viden ikke finder sted på bekostning af den praktiske viden – men at de komplementerer hinanden”.
Hvad læres så i arbejdet?
Vi har med denne artikel ville undersøge,
hvad der læres i arbejdet, og har haft fokus
på hverdagens praksis, på selve arbejdet, og
fokus på, hvad det særlige er, som kan læres i
arbejdet. Arbejdet kan i høj grad karakteriseres
ved handlinger, og dermed vil læringen foregå
i og gennem handlinger. Af undersøgelsen og i
artiklen peger vi på, at det er civiliseringsprocesser og kropslighed der træder frem, som det
der læres i arbejdet, og som giver anledning til

at indsætte upåagtet faglighed som tema.
Hvilke civiliseringsidealer der er på spil, og
hvordan der civiliseres, er indlejret i kulturen
og i handlingerne, så det er netop i arbejdet og
gennem kropsligheden, at dette læres. Dette
rejser nogle problemstillinger, der for os at se
både er praktikuddannelsens og uddannelsesinstitutionens anliggende.
Den problematik, der rejser sig med hensyn
til civiliseringsperspektivet er, at civiliserings
projekter trækker på sandhedsregimer og
magtmarkører, der ikke udfordres med mindre
de gøres til genstand for refleksion og kritisk
stillingtagen. Risikoen er, at den studerende
lærer, at den gode og dygtige pædagog og
lærer er dén, der kan skabe og opretholde ro
uden at forholde sig til, hvilke ideal, der her gør
sig gældende. Ydermere kan man pege på den
problematik, at når civiliseringsprocesser angiver
distinktionspraksisser, så risikerer den studerende at lære, at det er i orden at ekskludere i det
civiliseredes navn uden at få anledning til at
forholde sig kritisk og reflekterende til dette.
Som vi har beskrevet i artiklen er ro og
kropssprog ikke et tema, der er skrevet ind i
læringsmålene for hverken pædagoguddannelsen eller i praktikkens CKF´er for læreruddannelsen. Der er derfor ikke noget konkret og
tydeligt krav om, at de studerende inddrager
disse aspekter i praktikken. Det er problema
tisk, at disse diskussioner ikke tænkes som
vigtige nok til at gøres til genstand for fokus
og samtale i undervisningen på uddannelsesinstitutionen. De forbliver i de mere uformelle
diskussioner og samtaler i praktikgruppen.
Yderligere vil temaerne kun fremkomme i eva
lueringen, hvis den studerende tilfældigt har
fået øje på temaerne. Når vi ikke inddrager
denne form for viden, som ligger i vores ek
sempler fra observationerne, kan det måske
være fordi den fremstår som en naiv, og ikke
faglig hverdagsagtig viden
Der synes at træde den problematik frem, at
dét, der knyttes til læring i arbejdet ikke gøres
til genstand for refleksion, hverken i praktikken
eller på uddannelsesinstitutionen.
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Vores pointe er dog ikke, at alle handlinger skal
gøres til genstand for refleksion, og at der først
er en læreproces, når refleksionerne er ekspli
citeret. Men vi mener, at det er muligt at tale
nogle af de kropslige og følelsesmæssige praktikerfaringer frem, og tænke teoretisk i forhold
til dem, sådan som vi har gjort i artiklen.
Både praktikken og uddannelsesinstitutionerne
har en opgave her!
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SAMARBEJDSRELATIONEN MELLEM SYGEPLEJERSKE OG LÆGE
– Hvordan kvalificerer vi de studerende til dette
Karen-Margrethe Maglekær og Janne Geert-Jørgensen,
sygeplejerskeuddannelsen.

Indledning

Hvor og hvordan undervises i dag?

I denne artikel diskuteres sygeplejerskens samarbejde med lægen, og hvilke kompetencer man
skal besidde for at indgå i dette samarbejde i en
brudfyldt hverdag. Et samarbejde der nødvendigvis må til, hvis vi skal leve op til de krav der
stilles til kvalitetssikring af behandling og pleje i
sammenhængende patientforløb hos komplekse
patienter, og til de udfordringer der ligger i at der
sker en opgaveglidning fra læger til sygeplejer
sker (Vinge 2011).
Sygeplejens historie viser, at sygeplejen har
været underlagt og tilknyttet den lægelige
behandling og den naturvidenskabelige viden og
-sygdomsopfattelse. Det har betydet, at syge
plejerskeuddannelsen har været tilrettelagt i tråd
med de medicinske specialer, og med dominans
af naturvidenskaben og præget af den medicinske logik. I sidste del af forrige århundrede har
sygeplejersker søgt mod en mere sideordnet position til lægerne, mod en selvstændig profession
med omsorg som omdrejningspunk. På trods af
denne udvikling har vi en fornemmelse af, at arbejdsforholdene og -opgaverne ikke har ændret
sig væsentligt, og at det stadig er den medicinske undersøgelses- og behandlingslogik der er
styrende for sygeplejerskens arbejde. Spørgs
målet er, om vi fra udannelsens side lever op til
forpligtelsen om at uddanne sygeplejersker, der
umiddelbart kan arbejde i professionen og indgå
i et professionelt samarbejde om patienterne.
Vi har derfor undersøgt sygeplejerskernes relation til lægerne, specielt med fokus på samarbej
det i forbindelse med stuegangen, og diskuteret
dilemmaer og modsætningsfyldte tendenser i
dette samarbejde. Vi har desuden diskuteret uddannelsens rolle i forbindelse med kvalificering
af de studerende til dette samarbejde.

Samarbejde er nævnt overordnet i bekendtgørelsen om uddannelse til sygeplejerske,
men det er ikke præciseret, med hvem dette
samarbejde skal foregå, idet der blot i forhold til
uddannelsen i klinisk praksis står: ”Den kliniske
undervisning fokuserer på tværfagligt og tvær
sektorielt samarbejde…”. I praksis vil sygepleje
studerendes møde og samarbejde med lægerne
så småt starte i deres første sammenhængende
kliniske uddannelsesforløb i modul 4. Her vil
de møde læger i afdelingen og måske være
observerende i forhold til ex. undersøgelser
eller stuegang. Der er dog ikke noget i modul
beskrivelsen der antyder, at den studerende i
dette modul skal være en del af samarbejdet
med lægerne. I de mellemlange sundhedsprofessionsuddannelser er modul 5 et tværprofessionelt modul (overvejende et teoretisk modul).
Det retter det sig mod professionernes forskellige bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og
tværfagligt samarbejde om patientforløb. Det
er ikke nævnt, hvilke professioner det drejer
sig om, men i og med det er de mellemlange
professionsuddannelser der har øremærket
modul 5 til tværfaglighed, ligger det i luften, at
det så er dem, tværfagligheden drejer sig om. I
UCSJ har man således tilrettelagt forløbet med
fysioterapeut-, ergoterapeut-, bioanalytiker- og
sundhed og ernæringsuddannelsen. I modul 6
og 8, henholdsvis klinisk uddannelse i primær
sundhedstjeneste og i psykiatri, kan den studerende sporadisk møde lægerne, men heller ikke
her er der noget i modulbeskrivelsen der lægger
op til samarbejde med andre end patienterne.
I klinikmodul 11 møder man første gang et
læringsmål, som kan indikere et samarbejde
med lægerne, idet der i modulbeskrivelsen står,
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at den studerende skal opnå flg. læringsudbytte:
”At planlægge, tilrettelægge og medvirke ved
diagnostiske undersøgelser, behandlinger og
observationer”. Modul 12, som også er et kli
nikmodul, synes flg. læringsmål at lægge op til
samarbejde med lægerne: ”At inddrage kliniske
retningslinjer, udviklings- og forskningsarbejde
i tilrettelæggelse af pleje og behandling (Bek.
2008: 16-24)”.

Metode & proces
Et pilot observationsstudie med et bredt fokus
på uddannede sygeplejerskers faktiske arbejds
opgaver i en sengeafdeling, og feedback fra
deltagerne på sidste års CUPP konference viste,
at sygeplejersker skal besidde en mangfoldighed
af kompetencer, viden og færdigheder for at
kunne arbejde i professionen. Vi fandt det ikke
muligt at gå ind i alle områder, og da en stor del
af sygeplejerskens arbejde indebar et samarbej
de med lægen og dennes behandlingsopgaver,
blev det fokusområde for vores undersøgelse. Vi
foretog derfor yderligere 4 observationsstudier
over 4 dage i 2 forskellige sengeafdelinger, hvor
samarbejdet mellem læger og sygeplejersker var
omdrejningspunktet.
Under observationerne er optaget noter, og
enkelte spørgsmål er stillet til de sygeplejersker, vi fulgte. Det var dog ikke betimeligt hele
tiden at afbryde sygeplejersken med spørgsmål
der kunne forstyrre arbejdsrytmen og interaktionen med patienterne, påvirke effektiviteten
i arbejdet eller forårsage fejlhandlinger (Brahe
& Sørensen 2010/Brahe & Abrahamsen 2011).
Derfor fulgte vi op med et fokusgruppeinterview med 3 sygeplejersker, ansat i den ene af
observationsafdelingerne.
Efter gennemlæsning af det omfattende
datamateriale, søgte vi citater der viser dels,
hvor samarbejdet med lægerne udfolder sig,
og dels hvilke udfordringer sygeplejerskerne
møder i dette samarbejde. Vi fik et tydeligt
billede af, at stuegangen, og det, der foregår i
forbindelse med stuegangen, er en central del
af sygeplejerskens arbejde, og at stuegangssamarbejdet er delt i 3 faser, nemlig i samarbejdet
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før-, under- og efter stuegangen. Vi fandt også,
at sygeplejerskerne møder store udfordringer,
forskellige dilemmaer og modsætningsfyldte
tendenser i dette samarbejde. Artiklens analyse
er opdelt i flg. temaer: 1) Forberedelsen til stuegang, 2) stuegangsafviklingen og 3) opfølgning
efter stuegang. I analysen fokuserer vi på, hvilke
diskurser sygeplejerskerne trækker på, når de
begrunder, at samarbejdet med lægen foregår
på den måde, det gør. Efterfølgende diskuterer
vi uddannelsesmæssige implikationer, hvor
vi sætter fokus på, hvordan uddannelsen kan
være med til at kvalificere samarbejdet, så flere
fagligheder kan komme i spil.
Vi er vidende om, at dette arbejde er et øje
bliksbillede af, hvad der foregår i de 2 afdelinger,
hvor observationerne fandt sted. Det kan og
vil sandsynligvis se anderledes ud andre steder,
hvorfor der ikke kan skabes generaliseringer.
Det må dog antages, at de tematikker, vi har
fundet på de to afdelinger, viser tendenser, som
også vil kunne fremkomme i samarbejdsrelationen mellem sygeplejersker og læger på andre
afdelinger.

Forberedelse til stuegangen
Det er forskelligt, hvordan sygeplejerskerne
forbereder sig til stuegang. Alle får mundtlig
rapport om patienterne og kigger ind til patienterne. Én sygeplejerske læser også plejeplanerne1, og én læser desuden lægejournalerne. De
begrunder selv forskellen med, at der er forskel
på, om det er en ung læge, der ikke kender
patienterne og specialet så godt, eller det er en
overlæge med stort kendskab til såvel patien
ter som speciale. Selve samarbejdsrelationen
mellem sygeplejersken og lægen i forbindelse
med forberedelse til stuegangen synes ligeledes
at tage sig forskelligartet ud og være omfattet
af mange forskellige måder at gribe dette an på.
Nogle sygeplejersker vælger at informere lægen
om deres observationer først og beder lægen
om selv læse op på patienten. Andre praktiserer
faktisk ingen eller meget lidt forberedelse til
1. Ofte kaldet sygeplejekardex
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stuegangen sammen med lægen. Følgende citater eksemplificerer nogle af disse variationer.
”…Jeg er i hvert fald hurtig til, at forklare mine
læger – dem jeg arbejder sammen med, at jeg
har travlt, for jeg skal også sengebade, så hvis du
(lægen) selv kigger på det, så kan vi ligesom….
klare stuegangen hurtigt”.
”…Og så er der så nogle af de nye, som bare har
behov for... da skal man fortælle dem alt.”
I ovenstående citater trækker sygeplejersken
på en effektivitetsdiskurs, hvor lægen selv skal
læse op på patienterne og orientere sig i, hvilke
aktuelle problematikker, det kunne være relevant at bringe op til stuegang. På denne måde
synes samarbejdet meget fragmenteret, og det
fremstår uklart hvilken rolle sygeplejersken spil
ler i forbindelse med forberedelsen til stuegang.
Det bærende argument bliver, at stuegangen
skal klares hurtigt, så dagens øvrige gøremål
kan blive iværksat. Samtidig italesættes de nye
læger som værende meget afhængige af sygeplejerskens observationer og viden, da de skal
fortælles alt. Dette indikerer, at sygeplejerskens
rolle kan have form af, at være informator for
de læger, der ikke selv kan opsamle relevante
informationer om patienterne. Hvorimod det
ikke fremstår tydeligt, hvilken rolle hun besidder,
hvis lægen kan forberede sig selvstændigt. Når
der trækkes på denne effektivitetsdiskurs, så
kommer forberedelsen til stuegangen til at
fremstå som noget, der ikke regnes som en vigtig del af arbejdet som sygeplejerske, men alene
som værende lægens arbejde.
Følgende citat kan synes tvetydigt:
”Det vigtigste er det kliniske, det er tit, jeg også
må sige til lægen, jeg har ikke fået kigget så
meget fx.. eller kigget på papirerne, eller ’så du
må selv lige gå ind og holde øje med … jeg har
haft travlt’”.
Det fremgår af ovenstående citat, at ved at
trække på en effektivitetsdiskurs bliver holdningen til, at ”det kliniske er det vigtigste”, et
argument for ikke at forberede sig til stuegang
via journal og plejeplan. Her kunne det være
interessant at have fået en yderligere uddybning, da det umiddelbart stiller spørgsmålet om,

hvorvidt det er holdningen, der afstedkommer
adfærden, eller om det forholder sig omvendt,
nemlig at sygeplejersken har haft så travlt,
at hun finder sig nødsaget til at tillægge sig
holdningen, at ”det kliniske er det vigtigste”, for
at overleve i en udpræget effektivitetsdiskurs,
og derved befinde sig i en modsætningsfyldt
situation.
Slutteligt fremgår det af følgende citat, at
omsorgsdiskursen også har en plads i samar
bejdsrelationen mellem sygeplejersken og lægen i forbindelse med forberedelse til stuegang.
”Selvfølgelig giver jeg mine kliniske observationer til lægen ikk´? – hvad det er jeg ser,
mærker og føler... hvis jeg er i tvivl om nogle
blodprøvetal, så går jeg også ind og kigger på
det…og det sidste nye journalnotat – måske. De
(lægerne) ved altså godt, at vi er hos dem (patienterne) størstedelen af tiden. Det er sjældent
de IKKE hører på, hvad vi siger...”
Når der trækkes på en omsorgsdiskurs, i form
af en tæt relation til patienten, bliver sygeplejerskens viden italesat som uundværlig for
lægen og som en særlig opgave at have alle
oplysninger og sansninger i forhold til
patienten klar som et relevant indspil til lægen
før stuegangen.
Stuegang
Der er stor forskel på, hvordan samarbejdet
mellem sygeplejersken og lægen udfolder sig
i forbindelse med selve stuegangen. I vores
materiale ses tendenser til flere forskellige
former for afvikling af stuegangen. Dels en
form, hvor sygeplejersken og lægen i fællesskab
opsummerer, hvilke relevante data vedrørende
patienterne der skal fremlægges, hvorefter de
følges ad ind til patienterne. Dels en form, hvor
lægen helt selvstændigt går stuegangen og
hvor sygeplejerskens rolle efterfølgende er at
iværksætte ordinationer og bestille undersøgelser. Der ses også en variant af stuegangen, hvor
både lægen og sygeplejersken går til og fra selve
stuegangen. Nogle elementer af samarbejdet
mellem lægen og sygeplejersken bærer præg af
travlhed. Lægen kommer typisk i afdelingen om
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formiddagen i det tidsrum, hvor sygeplejersken
er i gang med morgenplejen af patienterne,
hvilket i praksis har betydning for selve stuegangsformen. Derudover ses en klar tendens til
mange forstyrrelser i samarbejdet. Både lægen
og sygeplejersken bliver ofte afbrudt i samarbejdssituationen, hvor de enten skal svare på
forskellige spørgsmål fra andre kolleger eller
må gå fra for at løse andre opgaver. Samlet
ses samarbejdsrelationen vedrørende selve
stuegangen temmelig fragmenteret, og der er
usikkerhed om, hvilke argumenter der skal være
bærende, når selve stuegangen skal fortages. De
forskellige argumentationer ses blandt andet af
følgende citat:
”Jeg synes også vi er gode til at lære dem
(lægerne) fra start af, hvad de… når de starter
deres runde her som mellemvagter. Så er vi
hurtige til… JEG er i hvert fald hurtig til at forklare
mine læger – dem jeg arbejder sammen med, at
jeg har travlt, for jeg skal også sengebade, så hvis
du selv kigger på det, så kan vi ligesom.. klare
stuegangen hurtigt.”
Dette citat viser en af de udfordringer, som
samarbejdet fordrer. Sygeplejersken ser sig
nødsaget til at ”opdrage” lægerne til selvstændighed, da hun ellers ikke kan nå dagens
gøremål. Omvendt afhænger denne selvstændighed også af lægens erfaring, hvor ikke alle
læger er rustet til helt selvstændigt at gå
stuegang på patienterne. Derfor kræves det af
sygeplejersken, at hun besidder en viden om
behandling og ordinationer, om end det ikke
formelt er hendes ansvar at ordinere.
”Vi er alligevel lidt patientens advokat, på en
eller anden måde – og der er jo også mange
patienter, de får måske ikke sagt det, de gerne
vil sige eller fortalt, eller de husker måske heller
ikke...”
”Men hvis man nu går stuegang med en helt
grøn en, da er det mere os (sygeplejerskerne) der
går stuegangen”
Der ses i citaterne en ambivalens i samarbej
det omkring stuegangen, hvor sygeplejersken,
på trods af opfordringerne til lægens selvstændighed, finder det vigtigt at være til stede ved
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selve stuegangen. Hun italesætter sig selv som
patientens advokat, og som den der sidder
inde med flest detaljer om patienten tilstand
og situation. Man kan således se, hvordan
sygeplejersken navigerer mellem hensynet til
omsorgen og hensynet til effektiviteten, når der
skal argumenteres for hendes valg i relation til
samarbejdet med lægen i selve stuegangssitua
tionen. Det er således denne kompleksitet og
disse modsigelser der er med til at synliggøre,
hvordan både sygeplejersken og lægen påvirkes
og presses i deres ageren i samarbejdsrelationen. Begge professioner har patientens bedste for øje, men der pågår en vekslen mellem en
effektivitetsdiskurs og en omsorgsdiskurs, der
bliver afgørende for udfaldet af stuegangen.

Opfølgning på stuegangen
Som det er beskrevet i de to øvrige nedslags
punkter vedrørende sygeplejerskens samarbej
de med lægen er der også i forbindelse med
opfølgning på stuegangen, mange facetter der
viser sig. Efter stuegang har sygeplejersken
opgaver med at iværksætte ordinationer –
prøver, undersøgelser og behandlinger. Hun er
afhængig af, at stuegangen bliver gennemført,
så hun kan få ordinationerne sat i værk, således
at patienterne kan blive udskrevet, og hun kan
give patienter og pårørende oplysninger om de
videre forløb. Lægen har også opgaver relateret
til de ordinationer der er iværksat, idet flere
små undersøgelser typisk vil blive foretaget
af lægen og sygeplejersken efter stuegang.
Desuden vil lægen vurdere resultatet af diverse
røntgenundersøgelser og scanninger og efterfølgende handle derpå. Selve samarbejdet omkring
opgaverne efter stuegangen, afhænger i høj
grad af tilgængelighed, som for både lægen og
sygeplejerskens vedkommende fremstår som en
udfordring. Det ses af flg. citat:
”...også hvis de ikke følger op, på de prøver de
har bestilt, hvis nu de sender patienterne til CT
scanning, og det bliver kl. 11, og så kommer de
ikke tilbage og så…….hvad viste den så?”
”Ja jeg tænker, at det er lægens ansvar, især
hvis det er en, han selv bestiller, hvis det er et led
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i stuegangen, så… følger de bare ikke op på det,
og så spørger patienterne selv, hvad viste scanningen, og ja det må jeg slet ikke udtale mig om,
men jeg skal finde en læge, og så… hvordan finder man sådan en, hvis der er travlt i modtagelsen,
og de går alle sammen derned efter konferencen
kl. halv to, så er der...”
”...for der er også nogle læger her, de er meget
selvstændige – og så er de måske ikke så gode til
at melde tilbage, hvad de har besluttet og sådan
noget, så skal man rende der og.. og skal man
vente på det fra stuegangen bliver skrevet, eller
finde en læge og sige, hvad var beslutningen
egentlig.”
”Med nogle læger er der nogle data der går
tabt, men nogle læger er der også noget, der
ikke bliver dikteret – noget som jeg nu synes, der
skulle dikteres.”
”...men faktisk var der et tilfælde i går, hvor der
var en patient, der kom ind og sagde til sygeplejersken at..., hvor sygeplejersken ikke var nået
med ind til stuegang, hvor patienten siger til
sygeplejersken, han har fået lov til at gå på orlov.
Og så går hun ind, hun har ikke været med inde,
og læser i journalen og ser, at patienten ikke
får lov at gå på orlov, før der er kommet svar på
prøver. Og da står hun jo lidt i en situation, hvor
hun lige skal finde ud af det. Hun fandt så ud af
det, og han fik ikke lov til at gå på orlov”.
Ifølge ovenstående citater synes samarbejdet efter stuegang ikke at fungere optimalt for
nogen af parterne. Der er, igen i denne del af
samarbejdet mellem lægen og sygeplejersken,
i høj grad dilemmaer forbundet med hensynet
til henholdsvis effektivitet og omsorg. Den tid
der potentielt spares ved, at sygeplejersken
ikke deltager fysisk i stuegangen synes spildt i
forhold til den tid, hun skal bruge på at opsøge
ham efterfølgende, og hvor der kan være
problemer med at få fulgt op på de ordinationer
og undersøgelser, der blev iværksat ved stuegangen. Sygeplejersken har ikke kompetence
til selvstændigt at gå ind og forholde sig til
scanningsresultater, og er i den sammenhæng
afhængig af lægens arbejdsgange. Her bliver
dilemmaet sat på spidsen af begge faggruppers

respektive hensyn til effektivitet og omsorg,
da det ikke kun er sygeplejerskens ønske om
en omsorgsfuld og effektiv pleje og behandling
af patienterne der er i fokus, men også lægens
forpligtigelser overfor nytilkomne patienter.
En prioritering i forhold til hans arbejdsgange,
der bliver afgørende for opfølgningen på
stuegangen. Eksemplet vedrørende patientens
forståelse af, hvorvidt vedkommende havde fået
orlov eller ej, ville formentlig ikke have fundet
sted, hvis sygeplejersken havde deltaget i selve
stuegangen. Det er således ikke kun lægens
manglende opfølgning eller diktering der skaber
dette spændingsfelt i samarbejdet, men i høj
grad også sygeplejersken prioriteringer omkring
stuegangen.
Et andet moment af samarbejdet mellem
lægen og sygeplejersken, i forbindelse med
opfølgning på stuegangen, er de undersøgelser,
patienten kan få foretaget på afdelingen, hvor
vedkommende er indlagt.
”...og vi supplerer lægen, at hvis lægen ikke lige
får sagt, at nu kommer der… nu kommer der et
prik, altså så nu kommer der lidt koldt, så siger vi
det. Det synes jeg, vi er meget gode til”.
”Ja... men vi er nok mere den beroligende hånd,
hvor lægen fortæller om proceduren, synes jeg…
har jeg oplevet, han fortæller om selve indgrebet, og jeg fortæller sådan lidt eller … holder i
hånd og beder patienten om at trække vejret
og... Det synes jeg ikke lægerne gør så meget”.
Disse citater eksemplificerer et samarbejde
mellem sygeplejersken og lægen, hvor deres
respektive roller synes veldefinerede. Sygeplejersken italesætter tydeligt hendes opgave i forhold til den omsorgsmæssige del at proceduren,
og lægen foretager selve undersøgelsen eller
indgrebet. Der er en tydelig distinktion mellem
det, faggrupperne hver i sær er kompetente til,
da lægen omtales som værende dårligere til den
omsorgsmæssige del.

Hvilken betydning har det for de
studerendes læring?
Som det fremgår af ovenstående, er der ikke
nogen entydig måde, samarbejdet foregår på.
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Der er tale om forskellige argumenter for, at
de enkelte sygeplejersker gør, som de gør. Som
studerende i klinisk praksis vil man således blive
mødt med meget forskelligt rettede forventninger. På den ene side kan dette besværliggøre deres fokus i læringsøjemed, men på den
anden side også bibringe dem en omfattende
forståelse for kompleksiteten af samarbejdet. Det kan synes vanskeligt at kvalificere
de studerende til denne type opgaver, da det
dels kræver indgående fagfaglig viden samt et
kendskab til kulturen på den enkelte afdeling. Hvis man fra skolens side skal gøre sig
forhåbninger om at bidrage til at kvalificere de
studerende, syntes det væsentligt ikke at stille
stereotyper op for samarbejdet, men bidrage til
en italesættelse af modsætningsfyldte hensyn,
som den studerende skal kunne begå sig i, samt
have sig formålet med samarbejdet in mente.
Samarbejdets udformning synes at være en
individuel prioriteringssag, afhængig af blandt
andet arbejdspres. At gøre prioriteringer til
genstand for diskussioner i uddannelsen, kunne
kvalificere de studerendes overvejelser over,
hvilken faglighed der skal udøves i forskellige
typer samarbejdsrelationer.
Når vi fra skolens side således skal ruste de
studerende til at indgå i samarbejdet med
lægen omkring stuegangssituationen, er der
tale om nogle udfordringer, dilemmaer og
modsætningsfyldte tendenser. Den studerende
skal kunne navigere mellem de to herskende
diskurser og være bevidst om, hvornår hvad er
på spil. Det er derfor essentielt, at den studerende forholder sig refleksivt til, at selv om
omsorgsdiskursen er i centrum fra skolens side,
er det ikke altid, at den tydeligt bærer igennem i
kliniske praksissituationer.
Når de studerende skal navigere i spændings
feltet mellem hensynet til omsorg og effekti
vitet i forbindelse med stuegangen, synes
det væsentligt, at der fra skolens side bliver
prioriteret et læringsrum, hvor de studerendes erfaringer fra klinisk praksis kan sættes i
spil. Dels ved at lade de forskellige oplevelser
blive italesat, dels ved at reflektere over hvilke
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argumenter der er herskende i de enkelte situa
tioner. På den måde kan de studerende måske
kvalificeres til at gennemskue, at de effektivitetshensyn der tages tidligt på dagen, kan være
på bekostning af omsorgshensynet senere. For
at kunne understøtte et sammenhængende
patientforløb (jf. formålet med samarbejdet)
kræver det, at sygeplejersken har de informationer, patienterne efterspørger. Det kan kræve
mange ressourcer senere på dagen at indhente
disse informationer. Men hvis sygeplejersken
deltager mere i arbejdet omkring og under stuegang, opstår imidlertid spørgsmålet om, hvilken
betydning det har for de opgaver, sygeplejersken så ikke kan varetage?

Diskussion
Man kan diskutere hvorvidt det, at effektiviteten i sygeplejerskens samarbejde med lægen i de
situationer, hvor lægen ’arbejder selvstændigt’,
i virkeligheden blokerer for omsorgen. Og at
de studerende i de situationer derfor ikke får
mulighed for at tilegne sig omsorgskompetencer, men alene effektivitetskompetencer.
Det at morgenarbejdet med personlig pleje
af patienterne foregår samtidig med, at lægen
er i afdelingen, kan bevirke, at de studerende
kun ser dette samarbejde fragmenteret, og som
noget der skal overstås, og samtidig giver dem
en oplevelse af, at det ikke er en vigtig del af
sygeplejerskens omsorgsarbejde.
For konstruktivt at forholde sig til virkeligheden, kan man jo spørge, hvordan det kan
være, at effektivitetsdiskursen er betydelig mere
fremtrædende og italesat end omsorgsdiskursen? Kan begrundelsen til dels ligge i den politiske
styring og effektivitet, der som helhed præger
samfundet og dermed også sygeplejen?
Sygeplejerskernes hverdag er præget af
opgaver med kvalitetssikring og dokumentation - logikker og mønstre, der lægger op
til en effektivitetsdiskurs. Kan det tænkes, at
disse krav oppefra lukker for sygeplejerskernes
egen selvkritik i forhold til omsorgen og alene
styrer dem imod effektivitet, hvor omsorg og
effektivitet bliver modpoler? Gør det, at de ikke
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kan se, at deres deltagelse i stuegangen både
kunne tilgodese omsorg og effektivitet? Og da
der heller ikke er tydelige læringsmål i forhold
til dette samarbejde, bliver det ikke en vigtig del
af de studerednes læring i klinisk praksis.
Overordnet set er omsorg et kernebegreb i
sygeplejen, og hvis det er et centralt begreb i
udøvelsen af sygepleje, kan det synes problematisk, at begrebet slet ikke er nævnt i bekendtgørelsen for uddannelsen til sygeplejerske. Hvad
signalerer denne udeblivelse af et kernebegreb i
sygeplejen - og hvordan uddanner vi fra skolens
side sygeplejestuderende til at yde omsorg, når
begrebet ikke er nævnt i de retningsgivende officielle dokumenter? Måske også svaret på den
sparsomme omsorgsdiskurs kan ligge i denne
problematik? Og er der trods alt en upåagtet
omsorg tilstede, når sygeplejerskerne ex. vælger
ikke at bruge tid til at gå med lægen på stuegang, men oplærer ham i at gøre det selvstændigt, eller de ikke vil forstyrres af telefoner?
Den upåagtede omsorgsdiskurs er måske endda
af større betydning end den påagtede?

men at det også udmøntes i samarbejdet med
lægen. At måden de forbereder sig til stuegangen – det de vælger lægen skal inddrages i,
deres adfærd og kommunikation i selve stuegangsafviklingen og opfølgningen ex. i forhold
til information og vejledning af patienten og
pårørende, er styret af omsorgsdiskursen.
Måske man i højere grad skal styrke de
studerendes kritiske sans og refleksivitet ved
at inddrage eksempler fra de studerendes
kliniske ophold. At man sammen forholder sig
til, hvorledes omsorgen er, eller kan være, en
integreret del af det der foregår i samarbejdet,
således at de studerende lærer at forholde sig
til, hvordan samarbejdet med lægen foregår.
Man kunne ex. se på arbejdsgangene, om de er
fornuftige i deres nuværende form, hvor den
personlige pleje af patienterne foregår samtidig
med stuegangen?

Afslutning
Uddannelsens fornemste opgave må være at
højne de studerendes kompetencer i det tværprofessionelle samarbejde med lægen for at
tilgodese formålet med samarbejdet, nemlig at
yde professionel pleje og behandling til patienterne. Vi kan ikke i skolen lære den studerende
samarbejdet med lægen, men vi kan åbne deres
øjne for mangfoldigheder i dette samarbejde
og lære dem at have fokus på formålet med
samarbejdet.
Vi har således ikke en håndfuld forslag til,
hvordan man sikrer sig, at den studerende tilegner sig kompetencer, så de kan manøvrere rundt
i det brudfyldte felt og tilgodese såvel effektivitets- som omsorgsdiskursen. Vi har mere nogle
bud på, hvilke kompetencer, der er værdifulde i
dette samarbejde, og at omsorgsbegrebet bør
italesættes, så det ikke er en isoleret modpol til
teknisk håndværk og effektivitet. At præcisere at
omsorgen ikke blot er i spil, når sygeplejersker/
studerende er alene i omgangen med patienten,
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KONTEKST & ROLLER
– Studerende med dansk som andet sprog¹ i sygeplejerskeuddannelsens kliniske læringsrum²
Af Agnete Sillesen & Lisbeth Aaskov Dybbro,
Sygeplejerskeuddannelsen

Indledning
Denne artikels ærinde er at give et lille indblik
i den virkelighed, som møder studerende med
dansk som andet sprog i den kliniske del af
sygeplejerskeuddannelsen. I artiklen vil vi skitsere, hvordan de studerende forsøger at tilegne
sig de roller, forholdemåder og kompetencer,
som fordres i denne særlige kontekst. Artiklen er
resultat af et projekt, som er gennemført under
Videncenter for Udvikling af Praktik og Professioner (CUPP), University College Sjælland.
Den kontekst, som studerende med dansk som
andet sprog, møder i den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen er karakteriseret ved en
mangfoldighed af implicitte og eksplicitte regler,
logikker, værdier og sprog, som skal afkodes og
omsættes, hvis læring skal lykkes. Kontekstens
spilleregler forekommer på mange måder de
studerende svære at tilegne sig, og den stiller
løbende nye ikke altid gennemskuelige forventninger og krav til dem.
Flere vanskeligheder knytter sig således såvel
til omsætning af den kodificerede viden, som
til det at begå sig i forhold til lokale praksis
ser, der har udviklet sig til uproblematiserede
selvfølgeligheder for de stedfaste aktører. Den
udfoldede praksis beskrives på forskellig måde
af studerende med dansk som andet sprog, som

undertiden meget vanskelig at gøre meningsfuld som læringsfelt. En studerende fortæller
eksempelvist, hvordan hun har følelsen af ”at
løbe rundt” efter sin kliniske vejleder3 i tidsrummet mellem 13-15 uden nogensinde at have
fået klarhed over, hvad de skal i det tidsrum. En
anden studerende fortæller om sin usikkerhed i
forhold til at skulle styre et tavlemøde omkring
den store White Board i kontoret, hvor alle
patienterne skal kunne identificeres og følges
gennem et virvar af koder og forkortelser for
diagnoser, behandlinger og målinger.

Baggrund og fokus
CUPP-projektet bygger oven på UCSJ projektet:
”Understøttende tiltag for studerende med
dansk som andet sprog”, som havde til formål
at få øget indsigt og forståelse for studerende
med dansk som andet sprog i den teoretiske del
af uddannelsen. I de interviews, som udgjorde
projektets empiri, blev oplevelser med mang
lende rummelighed, støtte og forståelse i de
kliniske forløb også beskrevet. Vanskelighederne
i de kliniske forløb var ikke UCSJ projektets
fokus, men af tilsvarende relevans for at forstå
læringsmulighederne for tosprogede studerende
i sygeplejerskeuddannelsen. De centrale temaer,
som analysen gav anledning til at formulere,

1. At have et sprog som sit andet sprog betyder, at man lever i et samfund, hvor det officielle sprog ikke er identisk med ens modersmål.
Betegnelsen ”Studerende med dansk som andet sprog” dækker således over, at de sygelejestuderende har et modersmål, som ikke
er identisk med dansk, som er det officielle sprog i Danmark. Vi finder betegnelsen dækkende for de sygeplejestuderende, som vores
projekt omhandler. (EMU – Danmarks Undervisningsportal, 2012)
2. Betegnelserne ”Klinisk læringsrum”, ”den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen” samt ” kliniske forløb” er alle betegnelser for de
perioder i uddannelsen, hvor de studerende er i praktikforløb på henholdsvis sygehuse eller i kommuner.
3. Kliniske vejledere er sygeplejersker, ofte med et klinisk vejleder diplommodul, som er særligt ansat til at varetage uddannelsen af
sygeplejestuderende. I artiklen har vi valgt at betegne dem ”kliniske vejledere” eller blot” vejledere”.
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understreger netop tesen om, at alene sprogbeherskelse forstået som ”teknisk” kompetence
ikke rækker til at indfange og forklare de vanskeligheder disse studerende oplever.
Temaerne, som har givet interesse for at
foretage en udvidet undersøgelse med et nyt
perspektiv og et andet metodologisk afsæt, er:
• Sprog er “mange ting” – fx i form af fagsprog, dagligsprog og patientsprog
• Sprog er kontekstafhængig – fx må det
afstemmes i forhold til både et fagligt og
et socialt miljø
• Sprog er relationer – fx opleves det
gennem asymmetri og pres i forhold til
positioner som et forhold mellem “dem
og os”
• Sprog er kompetence – fx opleves det som
såvel ressourcer som mangler
Disse fremanalyserede temaer er hverken di
stinkte eller udtømmende som meningsudlæg
ning af interviewpersonernes studieerfaringer,
men peger samlet mod en læringsmæssig
kompleksitet, hvor problematikker om kultur
og kommunikation, om social kontekst og differentiering, og om identitet og læring presser
sig på.
For at få indblik i de særlige forhold, som gør
sig gældende i de specifikke læringskontekster
sygeplejerskeuddannelsens kliniske del rummer,
blev ønsket derfor med dette CUPP-projekt
at arbejde ud fra en anden forståelsesramme
og en anden metodik. Fokus blev derfor rettet
mod at undersøge den meningsproduktion, som
skabes i studerendes kliniske forløb med særlig
interesse for de læringsmæssige modsætninger
og modstande.

CUPP-PROJEKTETS TEORETISKE
INSPIRATION
Inspiration til CUPP projektets metode blev
fundet i symbolsk interaktionisme, som repræ
senteret i etnometodologien. I særdeleshed
blev Goffman fundet interessant i forhold til at
undersøge den institutionelle ramme og de interaktioner, som klinisk læring udspilles gennem.
Med Goffman som afsæt blev vores interesse
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den ”interaktionsorden” eller ”samhandlingsorden”, der skabes i og skaber klinikkens sociale
møder. Her gælder regler og interaktionsformer,
der definerer aktørernes handlerum, og udtrykker klinikkens normative og handlingsmæssig
grundlag. Den grundlæggende antagelse er, at
sociale handlinger formidles gennem symboler,
der udtrykker og tillægges en særlig betydning i
den givne sammenhæng og sociale praksis.
Goffman udfolder i ”The Presentation of Self
in Everyday Life” en forståelse af hverdagsliv
og hverdagssituationer som interaktioner, der
har karakter af rollespil, gennem hvilke det
sociale liv skabes som interaktionel ”dramaturgisk” praksis. ”Ansigt-til-ansigt” interaktioner
er det primære analytiske fokus, og det vises,
hvordan identitet og selv skabes og oprethold
es i de konkrete relationer. Goffmans begreb
”indtryksstyring” udtrykker netop motoren i
interaktionerne som en bestræbelse på at skabe
og opretholde et særligt selvbillede. (Goffman
1971).
Indtryksstyringen beskriver Goffman gennem
dramaturgiske analogiseringer og metaforer,
hvormed hverdagens handlinger sammenlignes
med rollespil, hvor alle ifører sig masker og
spiller roller, afhængigt af de sociale situationer,
der skal optrædes i.
Begrebet ”setting” omfatter den lokation og
det sceneri, hvor der skal optrædes. Settingen
er ligeledes konstrueret socialt og kulturelt
gennem en fortløbende proces, som over tid
naturaliseres som en selvfølgelig og uproblematiseret orden og baggrundsforståelse. I processen formes og sættes de regler, der skaber
og genskaber handlingsrepertoiret for den
pågældende setting og for de situationer, der
skal udspilles her. Til settingen hører både en
”frontstage” og en ”backstage”, men afgørende
for aktørerne er det at kunne tilpasse sig og
optræde korrekt og kompetent i alle scener og
lokationer.
Hvordan den individuelle organisering af de
erfaringer, som gøres i forskellige situationer,
forløb og settings sker, beskriver Goffman i
”Frame Analysis – An Essay on the Organiza-
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tion of Experience” med begreberne ”frames”/
ramme og ”framing ”/indramning (Goffman
1974). En ramme defineres som en form for
mental model eller filter, der bruges når den
enkelte søger at forstå eller afkode de begivenheder og situationer, der udspilles, og som man
selv indgår i. Gennem indramningen forsøges
det så at tilskrive eller tillægge de pågældende
begivenheder og situationer en overordnet
mening.
De frames og settings folk lever med og i,
konstituerer altså ”virkeligheder”, som opleves,
forstås og reproduceres som objektive størrelser, der tilkobles og understøttes af regler og
normer. Også regler og normer er objektiveret
som selvfølgeligheder, og lejret som tavse
forventninger og krav til udefrakommende
”fremmede” aktører og deltagere, som fx nye
studerende altid vil være i en klinisk periode. For
studerende med andet sprog end dansk, og med
anderledes kulturel symbolsk praksis og dermed
anderledes mental ramme, vil der kunne være
større udfordringer forbundet med at indgå i
en så ”eksotisk” setting, som en dansk klinisk
uddannelsespraksis udgør.
Vi har med valg af Goffman som analyse
ramme været bevidste om hans begrænsninger.
Eksempelvis har hans begreber og det anlagte
mikroperspektiv ikke blik for de overordnede
magtstrukturer og rammer i en organisation,
som den kliniske uddannelses praksis også er.
Så når fx den studerende beskriver, hvordan hun
løber rundt efter den kliniske vejleder i tidsrummet mellem 13 og 15, kan det være udtryk
for nogle overordnede strukturer, som vi med
anvendelse af Goffman ikke vil kunne indfange.
Valget af Goffman giver dog en mulighed for at
zoome ind på og reflektere over de handlingsmuligheder og begrænsninger for studerende og
vejledere, der gives i klinikkens mangetydige og
foranderlige møder og situationer.

METODE
Undersøgelsen blev tilrettelagt som en slags
minietnografi i form af et fleksibelt forløb
bestående af 2 observationsbesøg på 2 syge-

husafdelinger, hvor vi fulgte 2 studerende med
dansk som andet sprog gennem en dag. Vi fik
adgang til feltet via henvendelse til den øverste
uddannelseskonsulent, som blev orienteret
om og accepterede kriterierne for selektion af
studerende, nemlig sprog og anden kulturel
baggrund.
Den ene studerende kommer oprindeligt fra
Thailand og har været i Danmark i 10 år. Den
anden studerende kommer fra Norge og er
kommet til Danmark i forbindelse med studie
start. De 2 studerende var begge i gang med
uddannelsens modul 4, som er et klinisk forløb
knap et år inde i uddannelsen. Modul 4 er et 10
ugers forløb på en sygehusafdeling. Vi valgte at
følge netop de to studerende, dels fordi det var
deres første lange forløb i den kliniske del af uddannelsen, dels fordi de repræsenterer variatio
ner af kulturer. Norsk kultur antages traditionelt
at ligne dansk kultur, hvorimod thailandsk kultur
opfattes som væsentlig anderledes på en lang
række områder. Valget byggede på erkendelse
fra det tidligere omtalte UCSJ-projekt, hvor det
viste sig at selv en norsk studerende oplevede
det ganske vanskeligt at navigere i den danske
uddannelses- kultur. Tillige repræsenterer de
to studerende en sproglig variation, som kunne
indebære forskellige udfordringer for læring i
den kliniske praksis.
Observationsbesøgene omfattede såvel observationer i konkrete situationer, hvor kliniske
vejledere og patienter var til stede, som løbende
”on-the-spot” interviews med de deltagende og
involverede aktører. Observationerne orienteredes
mod situationer, hvor aktørerne – studerende,
kliniske vejledere, og andre relevante aktører
interagerede og positionerede sig i forhold til
opgaver, processer, redskaber, atmosfære etc.
Tale- og sproghandlinger samt kropslig gestaltning blev ligeledes observeret og reflekteret
i notater. Som afslutning på dagene blev der
gennemført opsamlende interviews med både
studerende og kliniske vejledere.
Det er i denne sammenhæng relevant at
bemærke, at vi indgik aftale med de to kliniske
vejledere på de 2 valgte afdelinger og fik ved
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indgåelse af aftalen navne på de to sygeplejer
sker, som vi skulle følge. På begge afdelinger
gentages imidlertid samme mønster, at da vi
ankommer, er navnene ændret til, at det er
henholdsvis den kliniske vejleder selv og den
områdekliniske vejleder, som vi skal følge. Begge
steder var begrundelsen, at man ville sikre, at
vi fik det ”rigtige indtryk” af klinikken. Denne
drejebogsændring understreger i et Goffman
perspektiv, at vi som observatører også spiller
en væsentlig rolle på scenen, samt at ”klinikkens
folk” måske oplever at blive kontrolleret af
”teoriens folk” snarere end neutralt observeret.
Analysearbejdet startede med at sammenskrive og transformere feltnoterne til en slags
”thick description”, som blev struktureret som
en række scenebilleder. Fra disse sceners interaktionsbeskrivelser er det forsøgt at foretage en
kritisk rekonstruktion af den situerede praksis
i lyset af Goffman. Sigtet var at synliggøre og
diskutere, hvordan den kliniske læringspraksis
kan virke både mulighedsskabende og begræn
sende for studerende med andre kulturelle,
sproglige og vidensmæssige frames.
Med analysearbejdet er der fremkommet flere
nye perspektiver på den kliniske del af syge
plejerskeuddannelsen. I det følgende har vi valgt
at præsentere 3 væsentlige fremanalyserede
pointer fra vores materiale.

DET (U)MULIGE MANUSKRIPT
At være studerende i den kliniske del af
uddannelsen er forbundet med en bestemt
rolle på den særlige scene, som den kliniske
kontekst udgør. Til rollen hører forpligtelser
og forventninger som ”manuskriptet” med
Goffmans terminologi definerer. Ikke alt, der
hører til manuskriptet, er eksplicit formuleret og
formidlet, men ligger som regler i den daglige
interaktion, og i den orden for samhandlen, som
styrer denne. Til den tydeligt ekspliciterede del
af forpligtelserne hører en række etikettemæssige forskrifter, som begge de studerende har
tilegnet sig og bestræber sig på at følge. Begge
er eksempelvis fuldt reglementeret påklædt i
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uniformer, med håret opsat og ingen smykker jf.
de hygiejniske forskrifter.
Til de mere implicitte forventninger ligger en
norm om aktivitet og initiativ. Den ene kliniske
vejleder siger om de implicitte forventninger til
de studerende, at det er vigtigt, at studerende
er aktive. Som hun med humoristisk selvdi
stance udtrykker det; ”det pisser os af, når
nogen bare står”.
Den anden kliniske vejleder lægger vægt på,
at studerende med dansk som andet sprog
indgår i plejeopgaver, der har ”med intimitet”
at gøre, som hun betegner det. Hun nævner
eksempelvis, at studerende gerne skal hjælpe
patienterne med tandbørstning og personlig
pleje. Hun har eksempler på, at dette netop er
svært for nogle studerende med anden etnisk
baggrund, hvor opgaver af den karakter har fået
studerende til at opgive studiet. Begge ”vores”
studerende har tilegnet sig forventningen om
at være aktiv, hvilket klart kommer til syne, da
begge i plejesituationerne forsøger at indtage
”den aktive rolle”, som både den, der taler med
patienten og den, der udfører plejeopgaver af
forskellig intim karakter.
Begge studerende ender dog ret hurtigt i de
observerede situationer med at indtage en
”passiv birolle”.
Den norske studerende får således til opgave
selvstændigt at finde ud af om, patienten har
behov for smertestillende, inden hun og den
kliniske vejleder skal hjælpe ham med den
personlige pleje. Nedenstående er et uddrag fra
feltnotaterne:
”Tilstede er den studerende og patienten. Patienten ligger i sengen med hovedgærdet rejst
og et sengebord hen foran sig. Den studerende
står ved sengekanten. Patienten er en mand
midt i 80’erne, som er indlagt på mistanke om
hjernemetastaser til hans primære tumor. Ifølge
personalet, har man ikke fundet metastaser, og
han skal i dag udskrives til plejehjem. Endvidere
har vi inden fået at vide, at han ikke er orien
teret helt i tid, sted og egne data, og at han
taler forskellige sprog dagen igennem, hvilket
man har nogen morskab af i personalegruppen.
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Handlingen består i, at den studerede har fået
til opgave at finde ud af, om patienten har
smerter. Den studerende spørger patienten;
”har du smerter?”. Patienten forstår det ikke.
Den studerende gentager x 4 det samme, og
patienten forstår fortsat ikke. Den studerende
dropper det og forsøger med et spørgsmål, om
patienten har lyst til at blive vasket. Patienten
svarer ja, og hun forsøger nu x 2 med; ”har du
smerter?”. Patienten forstår fortsat ikke. Den
studerede ændrer nu ordlyden til; ”Har du
vondt?”. Nu forstår patienten og svarer nej.
Atmosfæren er præget af, at den studerende
bliver lidt nervøs og febrilsk, da patienten ikke
forstår det, hun spørger om. Patienten lytter og
forsøger at aflæse den studerendes udtale, og
svarer ”siger du, jeg er her?”. Da den studerende
igen har forsøgt flere gange, siger han; ”Nej,
jeg forstår altså ikke det, som du siger”. Da den
studerende så spørger til, om han har ”vondt”,
forstår han endelig og svarer; ”Aha.. du spørger
om jeg har ondt... næh.. det har jeg ikke”.
Den kliniske vejleder kommer nu ind og kigger
til, hvordan det går med opgaven, som hun har
givet den studerende. Den studerende siger til
den kliniske vejleder, at patienten ikke forstår,
når hun spørger om, han har smerter. Den kli
niske vejleder flytter sengebordet og sætter sig
ved sengekanten i øjenhøjde med patienten og
smiler. Den kliniske vejleder spørger patienten
om, han har smerter igen. Patienten svarer
nu meget klart; ”Nej”. Det er tydeligt, at han
nu både er lettet og forstår spørgsmålet. Hun
spørger ham også om, han vil være med til at
blive vasket, hvilket han tilslutter sig”.
Den studerende forsøger i ovennævnte uddrag
at indtage hovedrollen ved at spørge målbevidst
om, patienten har smerter. Trods utallige gen
tagelser forstår patienten ikke den studerende.
Det er først da den kliniske vejleder kommer ind
og overtager hovedrollen, at patienten forstår
præcist, hvad der bliver spurgt om. Da den
studerende og den kliniske vejleder herefter skal
ind og hjælpe patienten med den personlige
pleje, har den studerende i patientens optik fået
tildelt en form for birolle. Patienten spørger

således flere gange i løbet af plejeseancen den
kliniske vejleder om ”den studerendes del
tagelse er led i noget socialt arbejde?”, og om
hun ”er udsendt i en form for aktivering af kommunen?”. At den studerende har fået tildelt en
birolle illustreres eksempelvis også i den studer
endes placering på den passive side af sengen,
hvor hun giver den kliniske vejleder en hånd til
at løfte patientens ben eller hovedgærdet. Den
kliniske vejleder forsøger at få den studerende
tilbage i hovedrollen ved eksempelvis at sige;
”du må gerne bryde ind”. Den kliniske vejleders
forsøg er uden resultat, idet den studerende,
set i patientens perspektiv, forbliver en udsendt
fra kommunen. Den kliniske vejleder opgiver
endeligt forsøget og accepterer således, at den
studerende har en birolle. Dette understreges
yderligere ved, at den kliniske vejleder til sidst
beder den studerende hente saft til patienten.
Den thailandske studerende forsøger på
samme måde at agere aktivt hos patienterne,
da hun skal forberede og informere to patienter, der skal gennemgå nogle undersøgelser i
løbet af formiddagen. Her igen et lille uddrag af
feltnoterne:
”Den kliniske vejleder har besluttet, at den
studerende skal være med på en stue med to
kvindelige patienter, som skal forberedes og
informeres til de undersøgelser, de skal til her til
formiddag. Den ene patient er tilsyneladende
klar til at komme til sin undersøgelse. Hun
sidder på en stol umiddelbart inden for døren
med patienttøj på. Hun virker utilpas og sidder
uroligt i stolen. Overfor, til højre lige inden
for døren, sidder den anden patient i sin seng.
Hun er ved at gøre sig i stand med hår og tøj
og er tilsyneladende ved godt mod og spøger
lidt med os, da vi bliver præsenteret for de to
patienter. Hun mangler noget rent tøj, og beder
den studerende om at hente et par bukser til
sig. Den anden patient går tilbage til sin seng,
og lægger sig med nogen anstrengelse og tydeligt ubehag til rette. Den studerende slår hendes
sengehest op, og trækker et gardin for, så der
skærmes af mellem de to senge. Hun spørger
om patienten ligger godt nok nu. Stemmerne
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er lave, men patienten sukker og virker stadig
utilpas.
Den kliniske vejleder er den mest direkte
aktive under hele seancen og taler lavmælt med
de to patienter om, hvordan de bliver hentet
til undersøgelserne. Den studerende forholder
sig det meste af tiden tavs og iagttagende for
fodenden af den nærmeste seng. Undertiden
henvender den kliniske vejleder sig til hende
med en lille instruks eller sidebemærkning om,
det hun selv foretager sig. Den studerende har
dog spurgt til patienternes velbefindende, men
nogen samtale har der ikke været plads til, da
den kliniske vejleder har ført ordet, og patienterne har også primært henvendt sig til den
kliniske vejleder, med undtagelse lige af den
patient, der bad den studerende hente bukserne.
Det har kun givet anledning til at afklare, hvilken farve disse bukser skulle have, da størrelserne
markeres af forskelligt farvede syninger.
Her skulle de være røde – stor størrelse”.
Som feltnotatobservationen viser, så skal den
studerende i første omgang sikre, at patienterne
er ved at være klar med hensyn til morgentoilette og tøj. Ret hurtig får hun en birolle, da hun
ender med at hente de bukser, som en af patienterne beder om. Den kliniske vejleder bliver
også her hurtigt den mest direkte aktive på
stuen, der taler lavmælt med de to patienter
om, hvordan de bliver hentet til undersøgelserne. Rollefordelingen og omorganisering af
denne i forhold til det, der var aftalen mellem
studerende og den kliniske vejleder inden mødet med patienterne på stuerne, afspejler sig i
den måde aktørerne positioneres i rummet. Den
studerende indtager ligesom den norske studerende pladsen længst væk fra patienten.
Begge studerende forsøger at handle korrekt,
som den symbolske orden og de ekspliciterede regler og normer tilskriver. De forsøger at
præsentere og fremstille sig selv som sygeplejersker overfor patienterne ved at optræde
professionelt, netop som de kliniske vejledere
har opfordret til gennem før-refleksionen. Ligeledes forsøger begge at præsentere sig overfor
den kliniske vejleder som koncentrerede og
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målrettede aktive studerende. Skønt adfærdsreglerne søges fulgt, forstyrres bestræbelserne i
den sociale interaktion på stuerne, og opret
holdelsen af et ”sygeplejerske selv” rystes. Den
norske studerende bliver rekonstrueret snarere
som norsk og som kommunal besøgende end
som sygeplejerske, der udfører en professionel
opgave. Den thailandske studerende bliver på
lignende vis omdefineret til den, der går til
hånde for patienten.
Vores antagelse, som nævnt i metodeafsnittet
om, at de studerendes sproglige variation kunne
indebære forskellige udfordringer for deres
læring i den kliniske praksis, holder ikke helt stik,
idet begge studerende rent faktisk står med
nogle af de samme sproglige udfordringer. De
studerende har derimod forskellige navigationsstrategier, da de, for at følge Goffman, kommer
med hver deres frames / rammer. Den thailandske studerendes ramme er skabt gennem en
barndom i Thailand. Denne ramme har hun med
sig i mødet med patienterne, og den medvirker
formentlig til, at hun ofte ender med at gå til
hånde eller holde sig i baggrunden. Som hun
fortæller i det afsluttende interview, ville hun
ønske, at hun havde været her i Danmark fra
hun var to år, for så ville hun ikke have lært alt
det, som er selvfølgeligt i Thailand. Som hun
udtrykker det; ”Respekt, værdighed, ydmyghed,
høflighed, tilbageholdenhed – det skal man altid
have med sig, når man kommer ind i et rum og
når man forlader det”.
Man kan diskutere om det manuskript, som
de to studerende forsøger at spille ved at udvise
aktivitet, selvstændighed og ikke være bange
for intime situationer, er umulig at følge, og
om den birolle, som de begge kommer til at
indtage, er det mulige i forhold til manuskriptet.
Begge studerende søger at efterleve regler og
bud i den gældende samhandlingsorden, men
den tilstræbte selvpræsentation som syge
plejerske og aktiv studerende modarbejdes i den
rollefordeling, som skabes omkring patienterne i
de konkrete situationer.
For at hjælpe de studerende gennem situationerne lukker de kliniske vejledere, gennem
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deres måde at positionere sig på, ubevidst den
studerende ude af læringsrummet, samtidig
med at de forventer, at de studerende er den
aktive part. Her ligger et væsentligt, men
også modsætningsfyldt krav, som det for de
studerende er vældig vanskeligt at håndtere.
Den kliniske vejleder indtager både konkret og
i overført betydning hovedrollen og varetager
alle væsentlige funktioner i forhold til patienten.
Det være sig såvel kommunikation, som alle
centrale praktiske handlinger i plejen.
Pointen fra de to scener er den, at der rent
læringsmæssigt, sker en afkobling, når den
kliniske vejleder ikke lader den studerende følge
det ellers på forhånd aftalte manuskript, og
rollen bliver tvetydig. Hvorfor det sker, kan der
være mange grunde til. En af grundene kunne
være, at der med vores tilstedeværelse kommer
et publikum, som påvirker interaktionen på
scenen. Man kunne således forestille sig, at de
kliniske vejledere vil give et så godt indtryk
som muligt af den kliniske praksis overfor
observatører, der er både fagfæller og har deres
daglige gang på skolen, som traditionelt menes
at repræsentere teorien. Goffman anvender
begrebet indtryksstyring, som netop handler
om, at aktørerne ønsker at styre indtryk i et
forsøg på at opretholde et bestemt selvbillede.
At det kunne forholde sig sådan, understreges
som tidligere nævnt af, at vi følges med særligt
udvalgte kliniske vejledere for at sikre, at vi ser
”det rigtige” En anden grund kunne være, at de
kliniske vejledere ubevidst tager over for at
undgå, at den studerende kommer ud i situationer, som de oplever som pinlige og ubehagelige. De kliniske vejledere søger her, at de
studerende ikke skal tabe ansigt, hverken over
for patienter eller observatører.

DE MANGE SPROG
En anden væsentlig pointe, som vores feltobservationer afføder, er, at der anvendes mange forskellige sprog i den kliniske kontekst. Forskellige
sprog som de studerende med dansk som andet
sprog skal lære at aflæse, beherske og tilpasse.
Der er det sprog, som anvendes sammen

med patienterne. Her kan danske ordsprog,
talemåder samt dialekt volde besvær. Den ene
studerende nævner et eksempel med en patient
med jysk dialekt, som bad den studerende om
at hente et stykke sæbe. Den studerende forstod ikke det jyske ”sæv”, og troede hun mente
”sav” til stor irritation for patienten.
Den anden studerende oplever patienterne
som meget rummelige i forhold til hendes
sproglige udfordringer. Hun har samtidig lært sig
den vane at tale langsomt, gentage sætningerne
og skifte enkelte ord ud.
Der er også det sprog eller den jargon,
som udfoldes i kaffestuen, som ifølge begge
studerende er præget af, at sygeplejerskerne
taler i munden på hinanden og ofte afbryder
hinanden. De studerende har svært ved at følge
med i samtalen eller komme til orde i dette
forum. De andre danske studerende forstår
snakken og kan de ord, der bruges i dagligsproget. Den ene studerende ville godt i denne
kontekst vise humoristisk sans, men undlader
dette af frygt for at blive misforstået.
Hertil kommer det sprog fuld af fagtermer
og koder, som anvendes ved konferencerne.
Den ene studerende fortæller, at sygeplejerskerne ofte kommenterer, at hun taler med
lav stemme, men hun gør det på grund af sin
usikkerhed for at skjule eventuelle fejl i sproget.
Hun fortæller ligeledes, at mange ”sygeplejeord” som fx ”identificere, intervention, fænomener og mål” ikke altid giver mening for hende i
situationen.
Klinikkens mange sprog kræver, at man har et
højt sprogligt beredskab i og med, at man skal
kunne skelne mellem, hvilke sprog der egner
sig til bestemte kontekster, eksempelvis også
mellem, hvad der er passende on stage og back
stage. Vi bliver i nogle interviewsituationer
nærmest som en slags back stage deltagere,
der kan fortælles noget af det, der ikke egner
sig front stage til vejledere eller patienter, når
man som studerende ”er på”. De studerende
viser med deres eksempler, at det er svært at
navigere mellem de mange sprog, nuancer og
betoninger. Den norske studerende fortæller, at
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hun helt undgår at bruge ”kan”, ”skal” og ”må”,
som på norsk har en anden betydning. Den
thailandske studerende nævner, at hun har lært
at spørge meget. For hvis hun ikke selv forstår,
hvad der siges eller skal ske, oplever hun, at også
patienterne bliver utrygge.
De studerendes måde at kompensere for
manglende sproglige fleksibilitet er at være
teoretisk velfunderede. De bruger meget tid
i det kliniske forløb på skriftlige refleksioner.
I et Goffman perspektiv kan man sige, at det
at være teoretisk dygtig bliver en strategi til
at præsentere sig selv positivt, og dermed
forhåbentlig også til at kunne styre det indtryk,
de kliniske vejledere får. I de kliniske vejlederes
og de andre sygeplejerskers øjne kan de dermed
fremstå som ”dygtige studerende”. Den thailandske studerende fortæller således, hvordan
hun er meget ambitiøs med det skriftlige, fordi
hun herigennem vil dokumentere, at hun kan
det faglige. Hun siger selv; ”Når jeg ikke siger så
meget, så vil jeg skrive og vise, hvad jeg kan på
denne måde”. De kliniske vejledere bekræfter
indirekte dette perspektiv, idet de begge
fortæller, hvor ”belæste” de studerende med
dansk som andet sprog generelt er i forhold til
de danske. Den ene kliniske vejleder undrer sig
dog over, at den teoretiske styrke ikke afspejler
sig mere i den kliniske praksis, hvor hun i mindre
grad oplever selvstændighed og initiativ, men i
stedet bekymring hos den studerende for ikke
at blive forstået.
Pointen med ”de mange sprog” skal vise, at
de studerende med dansk som andet sprog har
store vanskeligheder i forhold til at navigere
mellem, og aflæse hvilke sprog, som anvendes
i hvilke kontekster. De kliniske vejledere vil, ved
at være opmærksomme på de studerendes
vanskeligheder med netop dette, kunne hjælpe
dem med at skelne mellem sproglige nuancer,
betoninger og betydninger relativt til forskellige
kontekster og situationer. Herved kunne de
studerendes sikkerhed og tryghed fremmes, og
dermed også det ønskede selvstændige initiativ
i plejesituationerne. Endvidere har den ene
studerende jo også en indlysende væsentlig
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pointe, når hun fortæller, at hun har lært sig
den vane at tale langsomt, gentage sætningerne og forsøgsvis skifte enkelte ord ud. Den
studerendes vane kunne anvendes fremadrettet,
hvis den blev gjort til et fælles anliggende for
studerende og kliniske vejledere når situationen
indbød hertil – endda undertiden i fællesskab
med patienterne.

SPROG SOM TABU
Den sidste pointe, vi vil præsentere i denne
artikel er tabuiseringen af sproget.
Et fællestræk for begge de kliniske vejledere,
som vi observerer og interviewer, er den
gentagne understregning af, at sproget ikke
er den største udfordring for studerende med
dansk som andet sprog i forbindelse med læring
i den kliniske praksis. En opfattelse som begge
kliniske vejledere deler uafhængigt af hinanden.
Hvordan de studerende klarer sig snarere personbestemt. Den ene kliniske vejleder udtrykker
det på denne måde; ”Nogle vil og andre vil ikke
uddannelsen. Hvordan de klarer sig afhænger
i høj grad af om de vil!”. Den anden kliniske
vejleder fortæller, at hendes egen største tvivl
handler om at kunne gennemskue, hvorvidt de
studerende forstår, det de siger, de forstår. Hun
bruger udtrykket at være ”sprød” om studerende, der vender ængstelige tilbage fra patienter
med en usikker fornemmelse af om patienten
nu forstod, hvad hun sagde.
I lyset af opfattelsen at de studerende med
dansk som andet sprog ikke har specifikke
udfordringer ift. sproget, bliver det forståeligt,
at ingen af de kliniske vejledere foretager nogen
særlig forberedelse, når de ved, at den studerende ikke har dansk som første sprog.
Den ene kliniske vejleder reflekterer i interviewet over, at der i få tilfælde kan være
udfordringer forbundet med de studerendes
sproglige beherskelse. Hun nævner således, at
specielt cancerpatienter ikke har den fornødne
tålmodighed til, at de studerende kan komme til
orde. Hun understreger igen, at det er et fåtal af
forløb, hvor der har været problemer.
Den studerende, hvis kliniske vejleder taler om,
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at nogle studerende vil og andre ikke, gentager
selv den kliniske vejleders opfattelse af, at nogle
vil og andre vil ikke. Den studerende fortæller
dog samtidig, at sygeplejerskerne forventer, at
de studerende taler dansk, når de kommer. Og
det forsøger man så som studerende at leve
op til. Den ene studerende oplever talsystemet
som en stor udfordring, idet man på norsk
”siger tallene modsat”. En stor udfordring kan
eksempelvis være at få sagt resultatet korrekt til
patienten, når hun har målt patientens blodtryk.
Hun har derfor gjort det til vane at vise pati
enten det nedskrevne blodtryk, så hun ikke får
sagt det forkert. Den studerende har endvidere
udfordringer med ord, som ligner hinanden på
dansk og hendes modersmål, men har forskellig betydning. Alt dette er ikke noget, den
studerende drøfter med den kliniske vejleder,
og da hun skal ud at hente gul saft til patienten,
spørger hun således til den ene observatør for
at være sikker på at tage det rigtige.
Noget lignende går igen hos den anden studerende, at de sproglige udfordringer ikke er noget, som drøftes med den kliniske vejleder. I stedet tager også hun andre strategier i brug for at
klare sige gennem mødet med patienterne. At
de studerende kommer med en anden sproglig
baggrund og kan have sproglige udfordringer
bliver således tabu i læringskonteksten. De
kliniske vejlederes bestræbelser på at behandle
danske såvel som studerende med dansk som
andet sprog ens resulterer i en tabuisering af de
studerendes sproglige udfordringer.
Vores pointe er her, at de kliniske vejlederes
indgangsvinkel kan opfattes som en form
for berøringsangst i forhold til at italesætte
sproglige forhold som problematiske. Denne
berøringsangst kan bunde i en bekymring for
at virke stigmatiserende overfor studerende
med dansk som sprog, og i en bevidst intention
om at skabe et accepterende og anerkendende
læringsmiljø. I denne sympatiske bestræbelse
gøres sproget til et tabu i vejleder - studerende
forholdet med mulige negative konsekvenser. I
forhold til de studerendes læring kan tabuisering betyde, at der er ting, som studerende ikke

tør spørge den kliniske vejleder om af frygt for
at blive opfattet som en studerende, der ikke
”vil” uddannelsen. I forhold til alvorlige konsekvenser af en anden type, så kunne eksempelvis
det gule saft, som den ene studerende er i tvivl
om, have været medicin af en bestemt farve.
Den studerende kunne i værste fald komme til
at tage forkert medicin, fordi tabuiseringen ikke
ville legitimere at spørge om noget så simpelt
som farver, når nu sproget netop ikke er et
problem.

KONKLUSION
Vi har i artiklen forsøgt ud fra et tillempet Goffmansk perspektiv på klinisk praksis at give et
indblik i den virkelighed, som studerende med
dansk som andet sprog møder i den kliniske
del af sygeplejerskeuddannelsen. Endvidere
har vi forsøgt at præsentere, nogle for os at se,
væsentlige pointer i forhold de studerendes
forsøg på at konstruere en identitet som dygtig
studerende og kommende professionel sygeplejerske i det kliniske læringsrum. At tilegne sig
de roller, forholdemåder og kompetencer, som
kræves og forventes, er som forhåbentlig vist
ikke uden komplikationer og ambivalenser.
En pointe er, at der rent læringsmæssigt
sker en afkobling og aflukning af læringsrummet, når de kliniske vejlederne ikke lader de
studerende følge det ellers på forhånd aftalte
manuskript for handlen. En anden pointe er,
at de studerende har store vanskeligheder i
forhold til at jonglere mellem de sprog, som
anvendes i forskellige kontekster, men afprøver
flere strategier for at passe ind og leve op til
kravene, uagtet at disse undertiden formuleres
og opleves tvetydige. Den sidste pointe er, at
de kliniske vejlederes tilbageholdenhed med at
italesætte sproglige forhold som problematiske
overfor de studerende med dansk som andet
sprog, kan medføre en tabuisering af sproget,
som har en negativ indvirkning på de studerende læringsmuligheder i klinikken i og med, at
de tilbageholder tvivl og usikkerhed - netop for
ikke at virke usikre og i tvivl.
I forlængelse af disse pointer kan man så
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afrundende spørge, hvordan den kliniske del af
sygeplejerskeuddannelsen måske kan indrettes,
så der skabes anderledes læringsrum for studerende med dansk som andet sprog?
Et par umiddelbare bud her kunne være:
• At de kliniske vejledere bliver opmærksomme på at holde scenen og rummet
åbent for den studerende ved selv at holde
sig tilbage i de konkrete situationer med
patienten. Det er vigtigt for den studerende, at den indledende fælles plan for situationen får lov til blive fulgt og udfoldet, så
den studerende ikke mister orientering og
fokus for sit forehavende.
• At de kliniske vejledere fremmer den
studerendes sikkerhed og tryghed, og
dermed initiativ i plejesituationerne, ved
at være opmærksomme på den studerendes vanskeligheder med de mange
sprog, og hjælpe med at udpege og skelne
mellem sproglige nuancer, betoninger og
betydninger. Den studerendes pragmatiske
strategi med at tale langsomt, gentage
sætninger og skifte enkelte ord ud, kunne
anvendes fremadrettet som en opfordring
til studerende om at turde prøve sig frem
med de mange sprog.
• At de kliniske vejledere åbent skal itale
sætte de sproglige udfordringer, der er i
forhold til de studerende med dansk som
andet sprog, idet den studerende derved
ikke behøver at føle det nødvendigt at
udvikle defensive strategier for at maskere
et sprogligt underskud.
Denne artikels pointer er på ingen måde
dækkende for den interaktive kompleksitet i
det kliniske læringsrum. Vi håber dog at have
spottet nogle centrale aspekter ved det læringsdrama, som udspilles, når der tales med mange
tunger.
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NOGET AT DET FEDESTE, JEG NOGENSINDE HAR GJORT
– Et perspektiv på international praktik og professionsidentitet
Af Ane Kruse, ernæring og sundhed og
Dorte Palm, læreruddannelsen
Politisk er internationalisering blevet et mantra,
og der bruges mange ressourcer på at motivere
de unge til at rejse ud med deres uddannelse.
Det er faktisk givet, at værdien af et sådant ophold er af så væsentlig karakter, at det i sig selv
kan bære opholdet. Den daværende VK Regering
gennemførte en gennemgribende reform af de
professionsrettede uddannelser1.
Reformen skulle styrke uddannelsesinstitutionerne til at blive mere konkurrencedygtige på det globale marked og bidrage til at
gøre Danmark til et førende iværksætter- og
vidensamfund2. Herefter publicerede Undervisningsministeriet en rapport med fokus på
udadgående mobilitet i professionshøjskolerne
med en målsætning om, at 20 % af alle unge,
som tager en professionsbachelor i 2020, skal
på udveksling i udlandet (i daglig tale kaldet
“20i20”). Denne målsætning er derfor blevet
implementeret i det internationale arbejde på
professionshøjskolerne, og disse måles på deres
evne til at arbejde sig frem mod dette mål.
I denne artikel ønsker vi at sætte fokus på,
hvordan netop international praktik påvirker
professionsidentiteten hos de studerende, som
vælger at rejse til udlandet i praktik.
I vores praksis som internationale koordinatorer har vi altid haft en opfattelse af, at en
praktik i udlandet netop forstærker de studerendes professionsforståelsen markant, og at der
dermed opstår en tydelig rettethed mod deres
professionsfelt gennem mødet med den anden
kultur. Samtidig er det vores opfattelse, at den
studerende gennem praktikken i udlandet får
1.Sygeplejersker, pædagoger, lærer m.v.
2.http://pub.uvm.dk/2007/innovationskraft/
Innovationskraft.pdf

styrket indsigten i sig selv og hermed, hvordan
de fremadrettet ønsker at udøve deres pro
fession og faglighed.
Derfor har formålet med denne artikel
været at opnå en indsigt i netop dette tema.
Vi gennemførte derfor interviews på tværs af
uddannelserne i UCSJ med en række studerende, som har været i praktik i udlandet. Det
centrale mønster, som trådte frem i vores
interviews med de studerende, rettede sig også
mod ovenstående tema blot på en anden måde,
end vi havde forventet. Vi forventede, at de ville
bekræfte vores antagelse om, at der opstod
en rettethed mod deres profession, og at de
hermed fagligt udviklede sig markant. Det, vi i
stedet erfarede, var, at de studerende oplevede
det som en personlig meget udviklende oplevelse, men at de ikke på samme måde oplevede en faglig udvikling. Dette var et mønster,
som viste sig gennem alle interviews. Vores
forståelse af deres udlægning er dog den, at den
personlige udvikling, som de understregede som
afgørende vigtigt, i høj grad også er faglig.
At forstå dette er omdrejningspunktet i vores
artikel, og dette har derfor ledt os i retning af
at benytte begrebet professionsidentitet som
udgangspunkt til at forstå ovenstående tema,
da det netop rummer både et personligt og
fagligt aspekt.
Med professionsidentitet læner vi os op af
Salling Olsens udgangspunkt, hvor professions
identitet drejer sig om den subjektive identifikation med bestemte faglige kompetencer og
vidensområder etableret i relation til feltet, der
praktiseres i, hvor der er fokus på både faglige
og mere brede livshistoriske erfaringer som
tilsammen udgør summen af den identitet, den
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professionelle udvikler i relation til sin
profession3.
Gennem interviews er vi blevet opmærksomme på, at de studerende skelner skarpt
mellem faglig og personlig udvikling og ikke
umiddelbart integrerer forståelsen af de to efter
endt ophold. Dette er et paradoks, som vi gerne
vil opnå en nærmere forståelse af. For hvad er
det, som gør, at de studerende ikke ser personlig
udvikling i en faglig setting? Det ønskede vi at
komme med vores bud på.
Vi har i alt gennemført 18 interviews med
studerende, som har været i international praktik. Igennem vores interviews tegnede der sig
hurtigt et billede af, at de studerende svarede
forholdsvis ens på hovedparten af de spørgsmål,
vi stillede. Set fra vores synspunk opnåede vi
en mætning af feltet, og vi vurderede derfor, at
flere interviews til denne artikels formål ikke
ville tilføje væsentlige nye perspektiver.
Helt konkret har vi fravalgt at arbejde med
et komparativt perspektiv på praktik mellem
dansk og international praktik, men vi vil ikke
udelukke, at der visse steder i artiklen kan være
antagelser, som ikke kun gør sig gældende for
en international praktik.
Vi udarbejdede en semi-struktureret
spørgeguide. Spørgsmålene handlede blandt
andet om, hvilke erfaringer de studerende gør
sig under og efter den internationale praktik,
hvordan disse erfaringer indgår som en del af
den videre uddannelse og hvilke barrierer og
muligheder de studerende ser i forhold til deres
praktik.
Da vi havde foretaget de første interviews,
blev vi yderligere nysgerrige på nogle af de
emner, de studerende tog op. Det er et velkendt
fænomen, at den, som interviewer, også udvikler
sig undervejs og derved ønsker at blive klogere
på nogle emner, som dukker op4. Som udgangspunkt ønskede vi ikke at ”lægge ordene” i
munden på de studerende og var varsomme

med at spørge for meget. Men vi konstaterede hurtigt, at vi ville optimere interviewene,
hvis vi spurgte lidt dybere til den studerendes
oplevelser. Derfor føjede vi yderligere spørgsmål
til, som generede endnu mere viden i de derpå
følgende interviews. Vores tilgang var at forstå
de subjektivt oplevede praksisser, som den enkelte studerende har mødt i sin praktik. Hermed
indgår den udforskede subjektivitet som et
væsentlige grundlag for at forstå den professionsidentitet, som udvikles hos den enkelte5.

3. Salling Olsen, 2004, s. 139

Karakteristika af vores undersøgelse
Gennemgående for vores resultater er, at der
herskede stor enighed mellem de svar, som de
studerende gav. Vi havde forventet, at der ville
være divergens mellem de svar, vi fik uddannelserne imellem, men det viste sig ikke at
være tilfældet. Vi forventede, at de studerende
ville være påvirkede af deres ophold, og at
dette markant ville påvirke deres professionsforståelse. Det viste sig ganske hurtigt, at de var
påvirkede – men ikke markant.
Vi havde derudover en hypotese om, at deres
syn på egen faglighed som en måde at spørge
ind til deres professionsidentitet på, ville blive
forstærket gennem den spejling, der opstår i
mødet med den anden kultur. Vi fik det ganske
overraskende svar, når vi spurgte: hvordan har
du brugt dine erfaringer, efter du er kommet
hjem? at ”dem har jeg ikke brugt”. Dette gør
sig gældende for næsten alle studerende. Det
interessante er så, at når vi gennem interviewet
inviterede de studerende til at reflektere sammen med os over deres faglighed, efter de var
kommet hjem, så kunne de også alle sammen
selv udpege den udvikling, der havde været, og
mange oplevede, at de stod væsentligt bedre
stillet, end da de drog ud. Det blev derfor helt
tydelig, at en eller anden form for mediering af
deres erfaring til viden er helt nødvendigt for at
sikre udbyttet af deres ophold.
Det interessante er så, at når vi ændrede fokus
og spurgte ind til, hvordan kulturmødet havde

4. Kvale, 1997, s. 107

5. Launsø og Rieper, 2005, s.22
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påvirket deres indsigt i dem selv, så fik vi helt
andre svar. Her svarede de også alle sammen, at
de var blevet rigtig meget positivt påvirkede af
deres ophold, og at det for mange af dem havde
været en skelsættende personlig oplevelse, de
ikke på nogen måde ville være foruden.
Der opstår hermed et paradoks mellem, hvad
de selv opfatter som faglighed, og hvordan
professionsidentitet kan forstås. Paradokset
består i, at de ikke integrerer deres personlige
udvikling fra praktikken i udlandet med deres
faglighed, og vi mener, at netop personlighed og
den subjektivt oplevede udvikling er en vigtig
bestanddel af deres professionelle udvikling.
Vi fandt frem til, at den curriculumtænkning,
der hersker på professions uddannelserne, har
fokus på det fagfaglige frem for det person
faglige, og der er et reelt strukturelt problem
i uddannelsestænkningen, for at de studerende, der har været i internationale praktik, kan
integrere deres personlige udvikling i deres
faglighed.
Professionsidentitet og internationalisering
Professionsbacheloruddannelserne bliver stadigt
mere akademiserede, og det kræver, at den
studerende på en professionshøjskole skærper
sin bevidsthed i forhold til den professionsidentitet, de socialiseres til. En del af de
studerendes uddannelse er henlagt til praksis,
og dermed socialiseres den studerende til en
bestemt professionskultur. Derfor kan det siges,
at det reproduktive møde mellem professionelle
netop bliver stedet, hvor den enkeltes professionsidentitet udvikles. Dermed er udviklingen
af professionsidentiteten central i de arbejdsfællesskaber, som skabes i praksis. Der dannes
et felt, som den professionelle bliver en del af
og er dermed af afgørende betydning for den
faglighed der udvikles6.
Det centrale ved en profession er, at her
dyrkes ekspertise på et vist abstraktionsniveau,
og således er der derfor forskel på, hvad en
professionel og lægmand ved om et givent felt.
6. Eriksen, Tine Rask, 2005, s.224

Professionens viden er derfor ikke udbredt i
samfundet, men er koncentreret hos den gruppe
af professionelle, som arbejder fuldtids inden
for professionen. Samtidig er det kendetegn
ende for professionelle, at der er en kollegial
omgangsform, hvorimellem videns udveksling
finder sted7.
Nedenstående citat illustrerer, hvordan en
studerende fra ernæring og sundhed netop ikke
oplever, at hun tilegner sig den viden, hun ellers
havde kunnet ved at blive i den hjemlige profession. Hun bliver i tvivl om den ekspertise inden
for det ernæringsfaglige, hun skulle tilegne
sig, er fyldestgørende i forhold til det fremtidige fagfællesskab, hun skal indgå i gennem
professionen. De mere ”bløde” værdier som
eksempelvis kommunikation tæller ikke hos
hende, som det at dygtiggøre sig som ekspert
inden for feltet. Denne problemstilling gjorde
sig også gældende hos andre af de studerende
med anden professionsfaglighed.
Ernæring og sundhedsstuderende: ”jamen altså
hvis jeg skal holde det op mod en praktikplads
i Danmark, så har det måske ikke været helt så
fagligt dernede, men det har stadigvæk været
på en helt anden måde, vi har gået i dybden med
tingene på. Det har været meget mere det med
kommunikationen og praktiks... hvor at vi har
lagt lidt det ernæringsmæssige i baggrunden”.
De studerende bliver altså selv i tvivl om
det eksakte læringsmæssige udbytte af deres
praktik, og dermed hvorvidt den tilegnede viden
kan genkendes af professionen, de uddannes til,
og om den derfor er legitim. Der er derfor ikke
noget entydigt billede af, hvorvidt den studerendes professionsidentitet påvirkes markant i
mødet med den anden kultur.
Et andet perspektiv er, om det er den spejling,
som de studerende gør sig i udlandet, der kan
tænkes at styrke det, de ved om deres eget felt,
og dermed markant påvirke deres professionsforståelse? Eller er det mon manglen på danske
7. Fibæk Laursen, Per, 2004:26+31
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udøvere af professionen i praktikken, som gør
dem usikre på deres egen viden, da de ikke
får spejlet sig i andre mere erfarne udøvere af
feltet?
Dermed er der, som det fremgår af ovenstående, mange markører, der skal tages i betragtning i forhold til, hvorvidt deres professions
forståelse påvirkes markant. Derfor kan det
være svært entydigt at sige noget om, hvorvidt
de studerende påvirkes markant af mødet med
den anden kultur. Det er tydeligt, at de påvirkes
af deres praktik i udlandet, men hvorvidt det
skyldes en spejling i en anden kultur står ikke
klart frem. Den manglende tydelighed kan også
skyldes, at vi ikke har spurgt forståeligt nok
ind til dette. Det må vi have in mente, når den
endelige konklusion drages.
Et tema, som dog fremgår ganske tydeligt
gennem vores interviews, er, at de studerende skelner skarpt mellem personlig og faglig
udvikling. For endeligt at kunne sige noget om,
hvordan de studerende påvirkes af deres praktik
i udlandet, vil vi derfor opdele analysen i en
fag-faglig og et person-fagligt del for på denne
vis at afspejle den måde, de studerende opfatter
dette på.

Fagfagligt
Samlet set kan professionsidentitet anskues på
to niveauer 1)det almene professions institutionelle niveau og 2) det konkrete individuelle
praktikker niveau8. Det almene institutionelle
niveau er i denne forbindelse UCSJ’s mål for den
enkelte profession, og det konkrete individuelle niveau er praktikken. Dermed påvirkes den
studerendes identitetsudvikling på to niveauer,
og dette kan medføre forvirring hos den studerende, hvis denne ikke umiddelbart kan få de to
niveauer til at fungere sammen.
Følgende citat fra en pædagogstuderende
viser netop kernen i denne problematik:
Pædagogstuderende: ”Der var nogle gange jeg
måtte tage fat i lærerinden og så sige – jeg har et
8. Wauckerhauser, 2002, s. 53
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lærings mål, som jeg skal være færdig med om
en uges tid, og i har en masse anden planlægning
– så du bliver nødt til at tage nogle børn ud af
gruppen, som jeg kan få lov kan arbejde med, så
jeg også kan få noget ud af mit ophold”.
Det interessante er her, hvordan et læringsmål
bliver afgørende for praktikken. Læringsmålet
fastlåser hendes opfattelse af, hvilken viden hun
skal tilegne sig, og hvornår den er legitim. Hun
kommer til en slutning, at hvis hun ikke kan
”vinge læringsmålet af”, så har hun ikke lært
noget. Hun tydeliggør på denne måde overfor
os, at hun selv har en oplevelse af, at hun er
nødt til at tage en gruppe børn væk fra de andre
børn og arbejde isoleret med denne gruppe,
og kun herved kan hun nå sit mål. Det, som vi
undrer os over, er, hvordan hun er kommet til
denne slutning? Hvordan kan det være, at den
studerende har en opfattelse af, at det hun
ellers gør i praktikken ikke kvalificerer hende til
at opfylde læringsmålet, og det kun er gennem
et set-up med nogle få børn alene, at lærings
målet indfries?
Det kan tænkes i høj grad at være katalyseret
af hendes studies struktur, hvor læringsmål
er styrende for praktikken, dvs. at det konkret
individuelle niveau ikke kan integreres med det
almene institutionelle niveau.
Hvis hun bliver mødt af et ufleksibelt alment
institutionelt niveau, der forventer at hun skriftligt kan påvise, at alle læringsmål er indfriet,
så minimerer det samtidigt den studerendes
mulighed for at tænke kreativt i forhold til at
arbejde med disse læringsmål. Med kreativt
menes, at fx personlig udvikling kan anerkendes
som faglig udvikling.
Anskuer vi ovenstående ud fra et mere
strukturelt perspektiv, så er professionsuddannelserne generelt bygget op af, at de studerende
altid skal være på vej mod næste læringsmål.
Der bliver derfor ikke skabt et rum til, at den
enkelte studerende på sit hjemlige hold får
mulighed for at byde ind med sine erfaringer
fra praktikken i udlandet, for ofte er det kun de
erfaringer, som kan rummes af mål og skrives
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ind i en opgave, der tages fat på i næste semester. Dermed kan det siges, at der også er et
strukturelt problem, som skaber den opdeling i
det personlige og det faglige, som vi er optaget
af i dette afsnit.
Set i forhold til professionsidentitet, så sker
der det, at selv om de professionsidentitets
institutionelle formuleringer, her læringsmål,
deles af praktikere indenfor professionen, så er
det kun en delmængde af professionsidentiteten. Der er også den legemliggjorte praksis på
det konkret professionelle niveau, som bidrager
til identitetsudviklingen.
En lærerstuderende siger: ” Eleverne var knalddygtige på den almindelige linje, men det var
ren udenadslære. Og de er stadigvæk håbløst
langt bagefter. Det lykkedes os rent faktisk at få
gennemført gruppearbejde. Det har givet klart
indtryk af, hvordan man ikke skal gøre. Jeg har
helt klar fundet ud af, hvordan jeg skal undervise”.
De studerende kan sagtens identificere, hvad de
har lært fra praksis, og hvordan det er lærerigt
for dem. Det er når denne viden skal kobles
til det teoretiske niveau i uddannelsen, at de
studerende ofte giver fortabt. Måske er det
derfor, de studerende oplever, at de ikke har
lært ”det rigtige”, hvis ikke de kan få et konkret
læringsmål i spil gennem en specifik handling.
Når den viden, som de tilegner sig gennem
at deltage i den anden praksis i udlandet, ikke
direkte kan matches af deres læringsmål, så
opstår usikkerheden om, hvorvidt den viden,
de har lært i den udenlandske praktik, også er
legitim. Hvis de ikke kan spejle det, de arbejder
med i praktikken, direkte i læringsmålene, så er
det, at tvivlen om værdien af den viden, de har
tilegnet sig i den internationale praktik, opstår.
Dermed opstår tvivlen også om den viden, de så
opnår, kvalificerer dem fagligt som udøvere af
professionen9.

9. Wackerhauser, 2002 s. 54

Det interessante er her, hvordan den studerende skal støttes i at reflektere over egne
handlinger, og herved omsætte praksis til viden,
som er legitim. Når vi spurgte de studerende
om, hvordan de havde brugt deres erfaringer
fra praktikken, efter de var kommet hjem, så
var deres første indskydelse at svare: ” jeg har
ikke brugt mine erfaringer, efter jeg er kommet
hjem”. Når de så inviteredes til at reflektere
over det faglige i deres ophold sammen med
os, så begyndte de selv at forklare, hvordan
de erfaringer, de har tilegnet gennem praksis,
passer ind i studiet. For eksempel udtaler en
studerende, at hun savnede, at der undervejs
var noget mere faglig sparring fra studiet til at
understøtte hendes læringsmål. Hun forklarer:
(pædagogstuderende): ”det kunne være rart,
hvis der er en, som skriver eller vi kunne ringe
sammen – ja, bare stiller de spørgsmål, som du
[interviewer] stiller...”
Dette eksempel bekræfter netop den problematik, vi har fremført ovenfor, og hun følger den
dynamik, som de fleste gennemgik i interviewet.
Det faldt i to faser: 1) de svarer de ikke har
brugt deres erfaringer, 2) de reflekterer sammen
med os, og identificerer så, hvad den legitime
viden fra praksis er.
Dog afslutter hun med, i tråd med alle de
andre, at tilføje, at det ikke en erfaring, hun ville
have været foruden.

Refleksive handlinger som ideal
Det er vigtigt at tage udgangspunkt i, at læring
er den proces, hvorved erfaring omdannes til
erkendelse10. Erkendelse er en transformations
proces, der hele tiden skabes og genskabes, og
er derfor ikke en uafhængig størrelse, der kan
tilegnes eller overføres. Erkendelsen må være
knyttet til nogle konkrete læringsmål. Set fra
vores synspunkt bør dette være kernen i tilrettelæggelsen af den studerendes udlandsophold.
Vi tror, at for mange af vore studerende, er det
vigtigt at italesætte denne erkendelsesproces,
10. Kolb, 2012, s. 295
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de oplever i praksis, hvormed erfaringerne fra
praktikken aktivt kan anvendes til at styrke
deres professionsidentitet. Vi oplevede, at de
helt konkret havde rigtig svært ved at omsætte
deres erfaringer til legitim viden. Dette kan
ses på de mange ens svar, vi fik om dette.
Spørgemålet, som vi stillede alle, var: ”hvordan
har du brugt dine erfaringer fra din praktik efter
du er kommet hjem?”
Sygeplejerskestuderende: ”Jeg har ikke lige
brugt det så meget, for det var rigtig hårdt at
komme hjem. Derfor var det begrænset hvad jeg
nåede at bruge. Det jeg har brugt det til, er at
komme igennem svære perioder”.
Pædagogstuderende: ”det har jeg faktisk ikke
for vi har kun haft undervisning... jeg glæder
mig til min tredje praktik for der ved jeg at jeg vil
bruge det jeg har brugt i denne praktik”
Ernæring og sundhedsstuderende: ” Ja, det skal
jeg være ærlig at sige, det har jeg ikke gjort så
meget endnu, fordi jeg har været rimelig presset,
siden jeg er kommet hjem og startet nyt på
studiet, så jeg tror faktisk ikke, jeg er nået til det
punkt endnu, hvor jeg har fået bearbejdet alle de
ting, der er sket, fordi det bare er kørt lige på og
hårdt...”
Dette fører os frem til, hvordan den studerende skaber mening i sin praksis, og hvordan
denne erfaring omsættes til viden. Det centrale
er, om den studerende formår at reflektere
kritisk over det, han/hun erfarer i praktikken.
Gennem refleksion over praksis kan der stilles
spørgsmålstegn ved de handlinger, den enkelte
udfører, og yderligere kan kritik af forudsætningerne for den konkrete handling føre til ændring
af de overbevisninger, som disse bygger på11.
Kritisk refleksion er et begreb Jack Mezirow har
introduceret i forhold til, hvordan læring kan
blive transformativt for den lærende og dermed
udvikler dennes praksis.
Den transformative læring drejer sig derfor
om for den enkelte at blive bevidst om dennes
meninger og dermed revidere dennes mening11. Wahlgren m.fl, 2002, s. 159
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sperspektiver og heraf ændre adfærd12.
Mezirow forklarer, at den måde vi ofte lærer
på, er at nyfortolke vores allerede etablerede
referencerammer eller skabe en ny mening af
det, vi i forvejen ved. Refleksion er mere end
blot tænkning eller læring, det er den proces,
hvorudfra vi fortolker, analyserer, bedømmer
eller diskuterer allerede etableret viden. Det
handler om at ”bedømme grundlaget for
sine overbevisninger, det vil sige at rationelt
undersøge de antagelser, hvormed vi har
retfærdiggjort vores meninger”13. Det betyder
i denne sammenhæng, at de studerende skal
være i stand til at reflektere over de erfaringer,
de gør sig i praktikken og på baggrund af denne
refleksion ændre på de overbevisninger, som
kan skabe handling. Kun på denne måde kan de
udvikle deres handlefelt. Disse refleksioner over
praktikken skal kobles til forståelsen af deres
egen faglighed, og dermed opstår der udvikling
af deres faglighed, selv om det læringsmål,
der er for praktikken, ikke direkte kan kobles
til dette. Hvis den studerende kun handler i
praktikken på en refleks af det, denne i forvejen
ved, så sker der ikke en transformation til viden.
Det kræver altså, at de studerende er kritisk refleksive over deres handlinger og hermed skaber
en ny måde at agere på. Netop gennem den
transformative proces genereres ny viden, som
den studerende er bevidst om. Herved udvikles
fagligheden. Det er ovenstående proces, som
umiddelbart er vanskelig for den studerende i
en international praktik.
Der sker det i samtlige interviews, at når den
studerende efterfølgende inviteres til refleksion
gennem interviewet, så bliver den viden, de har
tilegnet sig, sat i spil. Så begynder de selv at
kunne se, hvordan de har brugt deres erfaring i
deres uddannelse, efter de er kommet hjem, og
hermed bliver erfaring til viden gennem
refleksion14. Nogle identificerer endda helt
12. Illeris, 2006, s. 76
13. Mezirow, 2012, s. 159
14. Mezirow, 2012, s. 166
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tydeligt, hvor de har brugt den viden, de havde
med sig hjem, fx har flere endda holdt oplæg
for deres medstuderende om, hvordan den
internationale praktik har udviklet dem. Uhyre
interessant, at de ikke kobler denne slags oplæg
for medstuderende med at have brugt deres
viden fra praktikken i udlandet!
En studerende forklarer således, efter vi sammen har reflekteret over opholdet et stykke tid,
at faktisk skulle hun have et psykiatrimodul, da
hun kom hjem, og derfor besad en merviden, da
hendes praktik netop havde været på en psykiatrisk afdeling på Island. Hun bekræfter hermed
antagelsen om behovet for mediering, da hun i
tråd med de andre lægger ud med sige, at den
har hun ikke brugt, og at det helt klart var den
personlige udvikling fremfor den faglige, som
havde betydet mest.
De tænker det ikke som en del af deres
faglighed, før end de har brugt tid på at
integrere de erfaringer, de har med hjem. Den
kritiske refleksion oplever vi skal i spil inden
processen fra erfaring til viden bliver eksplicit.
Det interessante ved denne problemstilling
er, at når vi spørger, om de alligevel vil anbefale
det til andre, så svarer de også alle som en: JA!
Og de ville heller ikke overveje det to gange,
om de skulle gøre det igen. Det bliver altså en
oplevelse for livet, som forandrer dem. Det, som
derfor brænder tydeligt igennem i samtlige
interviews, på trods af deres tilgang til de
erfaringer opholdet genererer, er, at opholdet
har en tydelig indvirkning på den personlige
udvikling hos dem. Det afgørende for os som
vejledere bliver derfor at støtte dem i at se den
personlige udvikling som en vigtig del af deres
faglighed også.

Personfagligt
Det personfaglige udbytte af en international
praktik skal ses i den kontekst, som de studerende er vokset op i, og som har indflydelse på
deres livsprojekt, og derfor det, at de bevidst
vælger en praktik i udlandet. ”Den hverdagskultur, hvis selvfølgelighed de unge i dag vokser
ind i, er ikke som tidligere overvejende reguleret

af normer, men snarere relateret til præferen
cer, dvs. orienteret mod, hvad man personligt
foretrækker og føler sig tiltrukket af”15
I en tid, hvor forandring på det nærmeste
er blevet en af grundstenene i vores samfund, og hvor det at kunne træffe valg, fravalg
og omvalg, er blevet en livsopgave for det
enkelte individ, så er det samtidig en afgørende kompetence, som alle må mestre16. Derfor
karakteriseres de unge, som rejser ud med
deres uddannelse, som nogle, der har truffet et
bevidst valg, og derfor er det oplagt, at de vil få
meget ud af deres personlige projekt – international praktik. Adspurgt hvad den internationale
praktik har betydet for dem personligt, svarer en
lærerstuderende:
”Det var fuldstændig fantastisk...” og hun
forklarer videre, at det har været en skelsættende oplevelse, som hun ville gentage, hvis hun
fik muligheden:
”Ja det vil jeg helt klart. Det har været helt vildt
interessant at se, hvordan man gør det i et andet
land. Får nye input og ekstra bekræftet i noget,
man troede var godt”
En fysioterapeutstuderende siger; Man skal
overveje, hvad man vil have ud af det. Min kliniske
erfaring som fysioterapeut er nok ikke lige så stor
som dem, der har valgt at blive hjemme. Men
jeg har fået så mange ting med hjem, som mine
medstuderende ikke har fået. Jeg har oplevet en
anden måde at være fysioterapeut på. For mig
personligt har det været en kæmpe udfordring i
mit liv. Nok den største. Noget af det fedeste, jeg
nogensinde har gjort.
Men alligevel oplever den studerende et pres
fra uddannelsen omkring læringsmål, som
fokuserer på det fagfaglige frem for det personfaglige; ” Hvis jeg havde valgt at tage ud i et
andet modul, havde det nok ikke gået. Det ville
have været for løst i forhold til min uddannelse.
Min praktik vil nok udvikle mig som fysioterapeut,
men lige nu sidder jeg med en følelse af, at jeg
mangler et kontinuerligt behandlingsforløb har
15.Thomas Ziehe i Illeris (red) 2012, s. 541
16. Højdal og Poulsen, 2009, S. 11
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ikke fået det samme som mine medstuderende,
men har fået så meget andet”.
Det bliver derfor helt tydligt, at den internationale praktik har en stor positiv effekt på
den studerende, og derfor er det så vigtigt, at
de studerende støttes i at integrere deres erfaringer i det videre studie. Det er også til stede
i en dansk praktik, men den er meget tydelig i
spil i en international. I professionserhverv er
faglighed personbåret. Og det personlige har
fået en langt mere central placering i debatter
om arbejdslivet17. Og den personlige kompetence må opfattes som en central og integreret
del af den samlede professionskompetence.
Samfundets krav til dets medlemmer er
konstant i forventningen om fleksibilitet og
omstillingsparathed, og dermed bliver en fast og
stabil identitet over tid problematisk18. Dette er
helt i tråd med dannelsen af deres professionsidentitet, som også er en foranderlig størrelse
dynamisk gennem tid og sted.
Thomas Ziehe kalder dette karakteristika for
”den kulturelle frisættelse”, hvor der nu leves
i et valgsamfund i stedet for et skæbnesamfund19. Det betyder for de studerende, som
rejser ud, at selv om de har truffet et konkret
valg og spejler deres profession i en anden
kultur, så betyder den kulturelle frisættelse,
at tilvalget i forhold til faglig udvikling i en
international praktik bliver sløret af, at de unges
kulturforståelse er forringet, da kulturen, de ind
træder i, er fremmet for dem. Dermed vælger
de den personlige udvikling som det væsentligste element fra deres praktik. De kan dermed
selv definere udviklingen med dem selv som
reference. Det fag-faglige, som skal spejles hos
de andre udøvere af professionen i en anden
kulturel kontekst, bliver en sværere opgave for
dem, især hvis ikke de støttes af en faglig vej
leder fra studiet. Når de spørges om, hvad den
vigtigste oplevelse har været, svarer de fleste af
dem som denne lærerstuderende: ”Det er svært
17. Weicher og Laursen (red), 2003, s. 13
18. Illeris, 2007, s. 47
19. Ziehe, 2007, s. 14.
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at sige. Men allervigtigste ting er min personlige
udvikling”.
De studerende er generelt selektive i forhold
til, hvad de mener et praktikophold i udlandet
tilfører dem personligt. En socialrådgiver studerende forklarer:
”Det har betydet noget personligt. Gjort mig
mere accepterende, nej det er ikke det rette ord,
men alligevel i den retning”.
Det viser, at de studerende har brugt tid på
at beslutte, inden de tog afsted, hvad de ville
have ud af deres ophold i udlandet. Når det
så alligevel bliver en svær opgave for dem at
integrere deres erfaringer i deres faglige viden,
så kan det tænkes at være fordi, de faglige
mål ikke har været specifikke nok i forhold til
deres praktik, at disse ikke alene kan udgøres af
læringsmålene fra uddannelsen. Den personlige
udvikling er ikke på forhånd defineret som et
læringsmål, så derfor er det betydeligt, at vi italesætter deres personlige udvikling som et mål
for den internationale praktik. De ikke så kritisk
reflekterende, at de medinddrager personlig
udvikling som et tema i deres professionelle
identitetsskabelse. Det er næsten som om, at
identitetsudvikling, som Illeris beskriver som
ikke at være afsluttet, den kobler de unge
kun med det personlige projekt uden at koble
den faglige del af deres identitet med denne
også. Det bliver derfor en vanskelig opgave
for dem at se professionel identitetsudvikling
koblet med personlig identitetsudvikling. Så
når to ergoterapeut studerende udtaler: ”Den
personlige udvikling frem for den faglige er i
centrum og vigtig...” så er det netop her, at de
studerende skal støttes til kritisk refleksivt at
integrere deres opfattelse af personlig udvikling
med deres faglige udvikling også. Det er derfor
netop i gennem vejledning fra en vejleder fra
studiet, at de studerende skal støttes i at se
personlig udvikling som mere end kun det, men
i stedet at se personlig udvikling i en international praktik som en del af udviklingen af deres
faglige professions identitet. Det vigtigste er
dog, at de forstår, at den personlige udvikling
i praktikken er med til at sikre en udvikling af
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deres faglighed og dermed også professions
identitet. Når en sygeplejerskestuderende derfor
forklarer: ”…et helt andet miljø, omringet af helt
andre mennesker, end du er derhjemme. Alligevel
finder jeg ud af deroppe, at jeg havde en masse
tilfælles med nogen, der bor på et bjerg… det
havde jeg nok ikke lige forestillet mig...”, så er
det her, hun skal vejledes til at integrere netop
denne refleksion med den faglighed, hun udvikler, så hun dermed kan støttes fremadrettet
i fx at være rummelig over for mennesker, hun
ikke tror hun har noget tilfælles med. Dette kan
jo betragtes som en vigtig kompetence inden
for sygepleje. Dermed biddrager hendes personlige oplevelse i den internationale praktik netop
til en væsentlig faglig udvikling og hermed
skabelse af professionsidentitet.

Re-entry : hvordan sikres at
erfaringerne fra den internationale
praktik sættes i spil?
Der er publiceret et antal af bøger, artikler,
pjecer, håndbøger mv. om at rejse ud og begå
sig i en anden kulturel kontekst, men interessant nok er fokus i mindre grad på, hvordan den
studerende vender hjem og bruger sin viden ef
ter endt ophold. Nogle mener endda, at det er
et undervurderet og samtidig forsømt område20.
Vi er gennem litteraturen om internationalisering og diverse konferencer21 om internationali
sering blevet opmærksomme på begrebet
”re-entry”22, som beskriver, hvordan udrejsende
studerende skal støttes, hvis de skal kunne
integrere den viden, de har udviklet gennem
deres ophold i deres fortsatte praksis, efter de er
vendt hjem.

Re-entry kan defineres som:
“… the re-accculturation of the individual to
home culture after an extended period of exposure to another culture”23
I litteraturen refereres der til før omtalte proces
gennem brug af begrebet re-entry transition,
hvor det vigtigste bidrag til at forstå denne
transition kom med begrebet reverse culture
shock (RCS), som ligger i forlængelse af begrebet culture shock (CS)24.
RCS beskriver den proces, det for en person er
at vende hjem igen og skulle tilvende sig den
kultur, denne rejste ud fra. Ofte så har den person, der rejste ud forandret sig undervejs og er
derfor ikke den samme, når denne vender hjem.
Derfor kan det gamle liv heller ikke uforandret
tages op igen, og den udrejsende kan ikke bare
falde ind i den ramme, denne oprindeligt forlod.
Det giver visse komplikationer for den hjemvendte, og det er netop disse, vi kan genkende
fra de studerende, vi interviewede.
Der bruges begrebet, at den, som rejste ud, har
været væk i en signifikant tidsperiode. Hvornår
et udenlandsophold således er ”signifikant”
defineres af den enkelte. For nogle er det et år,
for andre er det kun nogle uger. Det væsentligste er, hvorledes den udrejsende blev påvirket af
opholdet.
”a visitor in a new country is assaulted in
many ways, both environmental and cultural.
Expecting things to be different the visitor is
shocked by what he/she finds... a second shock,

20. Szkudlarek, Betina; international Journal of Intercultural Relations 34 (2010)
21. Hovedinspiration stammer fra EAIE (European Association of International Education) konferencen i
København 2011 & Dublin 2012 www.eaie.org
22. ”re-entry” kan bedst oversættes som at vende hjem. Men begrebet er mere komplekst end blot at vende hjem – det indeholder fx
også det at genindtræde i det liv den udrejsende levede før, og hvordan dette er det samme men den hjemvendte har ændret sig osv.
Dermed dækker hjemvendelse ikke godt nok over den engelske term re-entry, og derfor bevares begrebet på engelsk i denne artikel.
23. Nancy Arthur, Canadian Journal of Counseling 2003, vol. 37:3
24. Kevin F Gaw, International Journal of Intercultural Relations 24 (2000) 83-104
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possibly more traumatic, awaits the international
sojourner upon his arrival home” 25
Dette citat forklarer netop kernen I at vende
hjem, at dette I sig selv kan være et ligeså stort
chok som at rejse ud. Denne viden, mener vi,
det er vigtigt at arbejde med, når vores studerende i UCSJ vender hjem efter endt ophold,
for noget tyder på, at der skal gøres end endnu
større arbejde end det, vi gør nu, for systematisk
at støtte de studerende i at konkret integrere
deres viden, når de vender hjem. Helt præcist
mener vi, på baggrund af materialet, der ligger
til grund for denne artikel, at de studerende
gennem vejledning skal støttes i at se deres personlige udvikling som faglig udvikling også, da
profession som begreb i høj grad er personbåret.
Re-entry begynder inden de rejser afsted, det
gælder mens de er afsted, og ikke mindst når de
vender hjem. Det har vist sig, også igennem litteraturen om internationalisering, at de, som er
bedst forberedt, når de rejser ud, vender nemmest hjem. Præcise forventninger giver altså det
højeste niveau af tilpasning, når de vender hjem
igen.26 Dette kan vi nikke genkendende til. Vi
bliver derfor som internationale koordinatorer
nødt til at se på, hvorledes vi kan arbejde med
at støtte de studerende i at få mere præcise
forventninger til deres ophold og derigennem
lette deres indtræden på studiet igen.
På en EAIE konference i Dublin 2012 und
er emnet om ”Intercultural Development”
blev metoden IDI (Intercultural Development
Inventory) introduceret, som er en målemetode
af niveauet af interkulturelle kompetencer hos
den enkelte27. Metoden kan bruges til alle, som
rejser ud, men er i denne kontekst anvendt på
studerende. Mitchell Hammer, som netop har
udviklet denne metode, forklarede, hvordan IDI
kan bruges målrettet til at støtte studerende

i at udvikle deres interkulturelle kompetencer,
og dermed få et bedre udenlands ophold og på
denne vis en bedre hjemkomst på deres studie.
Denne målemetode har vundet stort indpas i
USA, og flere institutioner har med succes brugt
IDI til at sikre, at de studerende får et godt
udenlandsophold, og i forlængelse af dette, at
kompetencerne, de studerende får i udlandet,
bruges konstruktivt, efter de er vendt hjem.
Et stort studie ”the Georgetown Consortium
Study” (2009) under ledelse af Michael J Vande
Berg brugte således IDI til netop at øge de studerendes interkulturelle kompetencer28. Dette
studie viste, hvordan der succesfuldt kan arbej
des med at øge de studerendes kompetencer
gennem målrettet vejledning før, under og efter
deres ophold i udlandet. De studerende blev
testet før de tog afsted og igen når de vendte
hjem igen. De studerende, som fik vejledning,
som matchede deres interkulturelle kompetencer, øgede deres kompetencer, mens de var
afsted, og ikke mindst kunne bruge disse konstruktivt når de vendte hjem. Vi ser det som en
måde, hvorpå vi kunne arbejde mere målrettet i
UCSJ med at fremme de studerendes udbytte af
et udenlandsophold.
Yderligere forklarede Gabrielle Weber-Bosley,
Bellarmine College, Louisville, KY, under henvisning til dette studie, at de studerende ikke
bare får interkulturelle kompetencer af sig selv,
og hvis vi kaster dem ud på dybt vand, det lærer
de altså ikke at svømme af. Vi skal holde hånden
under. Dette er det vigtigt at have in mente.

Konklusion
Med udgangspunkt i vores viden om internationalisering, havde vi forskellige hypoteser, som
vi ønskede at udforske:
• Vores forståelse af international praktik
var, at netop denne praktik form forstærker
professionsforståelsen markant, og at der

25. Marvin Westwood m.fl. International Journal of Advancement of Counselling (1986)
26. J Stewart Blackl, Human Relations 1992 45:177
27. http://www.idiinventory.com/
28. Micheal J Vande Berg, Interndisciplinary Journal of Study Abroad, 2009
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opstår en rettethed mod deres professionsfelt gennem mødet med en anden
kultur. Vi kan nu udlede, at det sker ikke
markant, men de påvirkes gennem mødet
med den anden kultur
• Vores opfattelse var, at gennem udøvel
sen af professionen i den internationale
praktik, styrkes den studerendes faglighed
i forhold til professionsudøvelsen. På
bagrund af denne artikel står der dog klart,
at dette skal de gennem vejledning støttes
i at kunne se.
• Vores opfattelse var, at i mødet med en
anden kultur i en international praktik, får
den studerende styrket indsigten i sig selv.
JA – dette sker, men de skal stadig støttes
til at opnå de faglige refleksioner som også
styrker deres professionsidentitet
På baggrund af ovenstående, kan vi derfor nu se,
at det centrale mønster, som trådte frem i vores
interviews med de studerende, rettede sig mod
vores hypoteser, blot på en anden måde end vi
havde forventet.
Vi forventede, at de ville bekræfte vores
antagelse om, at der opstod en rettethed
mod deres profession, og at de hermed fagligt
udviklede sig markant. I stedet erfarede vi, at
de studerende oplevede det som en personlig
meget udviklende oplevelse, men at de ikke på
samme måde oplevede en faglig udvikling.
Vi havde eksempelvis forventet, at der ville
være divergens mellem de svar, vi fik uddannelserne imellem, men det viste sig ikke at være
tilfældet.
Gennem interviews er vi blevet opmærksomme på, at de studerende skelner skarpt
mellem faglig og personlig udvikling og ikke
umiddelbart integrerer forståelsen af de to
efter endt ophold. Dette er et paradoks, som vi
gerne vil opnå en nærmere forståelse af. Vores
forståelse på baggrund af denne artikel er,
at den personlige udvikling, som de understregede som afgørende vigtigt, også er faglig,
da profession i høj grad er personbåret. Derfor
kan det siges, at når den studerende udvikler

sig personligt, så udvikler de sig også som mere
reflekterede udøvere af professionen.
For at støtte dem i at udvikle sig fagligt mener vi:
Det er afgørende vigtigt, at de studerende
støttes i at integrere deres erfaringer i det vid
ere studie. Dette skal strukturen i uddannelsen
også kunne rumme.
Den personlige kompetence må opfattes som
en central og integreret del af den samlede
professionskompetence
Det er derfor netop igennem vejledning fra
en vejleder fra studiet, at de studerende skal
støttes i at se personligudvikling som mere
end kun det, og som følge heraf se personlig
udvikling i en international praktik som en
del af udviklingen af deres faglige professions
identitet.

Perspektivering
Perspektiverne for professionsuddannelserne
er tilegnelsen af en evne til at anvende viden
og det lærte i forhold til en kommende praksis.
Denne proces kaldes for transfer29. Det er vigtigt
at styrke sammenhængen mellem de praktiske
erfaringer og den institutionelle viden. De
studerende skal anvende uddannelsens teorier,
anvende teoretiske og praktiske forudsætninger,
omsætte teorier og metoder til praktisk handling og anvende metoder til implementering af
visioner og mål30. Denne træning i transfer skal
derfor være en integreret del af en professions
uddannelse.
En meget stor del af den faglige kompetence
tilegnes gennem praksis. Hvis de studerende
reflekterer, eller hjælpes til at reflektere, over
denne praksis, bliver de bedre til at agere som
professionelle i deres profession. Det betyder,
at der skal være en systematisk behandling af
praktikerfaringerne for at styrke transfer fra
praksis til viden31 Dette er vigtigt på både i
national og international praktik.
29. Wahlgren, Bjarne og Aarkrog, Vibe (2012), s. 9
30. Ibid, s. 10
31. Ibid, s. 149
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Netop ovenstående studier samt det materiale, vi har indsamlet gennem interviews med
de studerende, bekræfter os i, at vi i UCSJ bør
arbejde mere målrettet med at kvalitetssikre de
studerendes læringsudbytte af deres internationale praktik, så den erfaring, de hermed gør
sig, kan blive til legitim viden fremadrettet i
deres studie. Yderligere bør vi være opmærksomme på, at selve strukturen i deres studie
kan forbedres, så deres erfaringer fra opholdet
i udlandet nemmere integreres fremadrettet.
Dette bør vi til stadighed gøre opmærksom på,
så vi kan støtte de studerende i denne proces
også. Re-entry er derfor et begreb, der bør
arbejdes konkret med i en fremadrettet proces,
så udenlandsophold kan fortsætte med at være
den fantastiske oplevelse, det nu engang er for
de studerende.
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