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Resumé 

Forholdet mellem teori og praksis i sygeplejerskeuddannelsen har stor betydning for 

kvalificeringen af de studerendes kompetencer til, efter endt uddannelse, at kunne varetage den 

sygepleje, der forventes. 

En gennemgang af litteraturen viser, at studerende kan opleve et usammenhængende forhold 

mellem teori lært på skolen og anvendelsen deraf i praksis, hvilket potentielt kan have negative 

konsekvenser for den udførte pleje. 

Problemformuleringen lyder: 

 

Hvordan oplever næsten færdiguddannede sygeplejestuderende relevansen og 

anvendeligheden af den skolelærte teori i forhold til sygeplejepraksis? 

 

Ud fra kvalitative interviews med fem studerende identificeres ud fra en hermeneutisk tolkning 

fire hovedtemaer, som indvirker på oplevelsen af relevansen og anvendeligheden af teori i 

forhold til praksis. Disse er: Forståelsen af teori, Forskellige fokusområder i praksis, 

Overgangen fra skole til praksis og Uddannelsens gang. 

Det konkluderes, at de studerende generelt set oplever teori som en nødvendig baggrundsviden 

for praksis, omend oplevelsen af relevansen og anvendeligheden deraf påvirkes af forhold 

indeholdt i de fire hovedtemaer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 

The Theory-Practice Relationship 

- A qualitative study of nursing student’s experiences of the relevance and applicability of 

classroom theory in relation to nursing practice 

 

To be able to conduct the necessary and expected nursing after graduation, the relationship 

between theory and practice in the Nursing Education is of great importance regarding the 

qualification of the student competencies. 

Literature shows that students experience an incohesive relationship between classroom theory 

and the applicability of this theory in relation to nursing practice. This leads to the following 

thesis statement: 

 

In which way do undergraduate nursing students experience the relevance and 

applicability of classroom theory in relation to nursing practice? 

 

The analysis is based on qualitative data consisting of 5 interviews of undergraduate nursing 

students. The epistemological foundation rests upon a hermeneutic approach to knowledge and 

understanding. With this approach four main themes that influence the experience of the 

relevance and the applicability of classroom theory in relation to nursing practice was identified: 

the understanding of theory, main focus areas in nursing practice, from education to practice, 

and the progression through the education. 

It is argued that the students in general experience theory as a necessary background knowledge 

for the practice. Nevertheless, the experience of the relevance and applicability of the theory is 

affected by the subjects of the four main themes. 
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1 Indledning 
Nærværende speciale omhandler forholdet mellem teori og praksis i sygeplejerskeuddannelsen, 

med særligt fokus på næsten færdiguddannede sygeplejestuderendes oplevelser af relevansen og 

anvendeligheden af den skolelærte teori ift. sygeplejepraksis. 

Uddannelsen har gennem tiden, i takt med sundhedsvæsenets, lægevidenskabens og 

sygeplejefagets udvikling, undergået forskellige forandringer, både ift. længde, indhold og 

omfang. Den er gået fra, udelukkende at være en praktisk mesterlæreuddannelse til i dag, at være 

en professionsbacheloruddannelse, der omfatter 60% teoretisk og 40% klinisk undervisning (1). 

At udviklingen er gået mod større teoretisering og akademisering har resulteret i, at uddannelsen 

jævnligt er blevet debatteret, såvel nationalt som internationalt, i og udenfor sygeplejefaget (1)(2). 

Peter Gallagher påpeger i en reviewartikel fra 2004, at forholdet mellem teori og praksis i 

sygeplejerskeuddannelsen ofte bliver italesat som et ”gap”
 1

. Dette gap, eller kløften mellem teori 

og praksis, ønskes generelt mindsket for at sikre en bedre integration og forening. Han fremhæver, 

at der hovedsageligt over tid er fokuseret på hvilke ydre faktorer (e.g. undervisningsformer, 

metoder og opbygning af uddannelsens dele), der kan medvirke til at bygge bro mellem teorien 

lært på skolen og praksis. Dog påpeger han slutteligt i artiklen, at gappet er en konstruktion, en 

forklaring på et bestemt forhold mellem teori og praksis, men at opfattelsen deraf er magtfuld og 

vil blive ved med at eksistere (2). 

Også i et igangværende forskningsprojekt i Danmark: ”Brobygning – mellem teori og praksis i 

professionsbacheloruddannelserne”, der fokuserer på hvordan samspillet mellem teori og praksis i 

bl.a. sygeplejerskeuddannelsen kan forbedres (3), påpeges at kløften mellem teori og praksis må 

betragtes som eksisterende i bedste velgående i den danske sygeplejerskeuddannelse
2
. Det ses 

samtidig, ved en søgning i Dansk Sygeplejeråds (DSR) fagblad, at gappet i høj grad opleves som 

gældende, bl.a. af sygeplejestuderende
3
. Her fremhæves i flere artikler studerendes oplevelser af et 

usammenhængende forhold mellem teorien på skolen, og anvendelsen deraf i praksis (4)(5)(6). To 

studerende udtrykker bl.a. en oplevelse af, at sygeplejeteori kun sjældent bliver inddraget i 

tilgangen til konkrete patientsituationer. De undrer sig over, hvor: ”denne teoretiske viden bliver 

af i overgangen fra skolens teorilokaler til sygehusets sengeafdeling” (4). Sådanne oplevelser, kan 

i visse tilfælde føre til vanskeligheder med at forstå: ”hvad vi skal bruge sygeplejeteorier til 

udover at vi kan skrive en masse opgaver om dem”(6). Disse studerendes vanskeligheder med at 

                                                           
1
 ”Gap” kan ifølge ordbogen.com oversættes til et hul, et mellemrum, en kløft eller en spalte. 

2
 Sygeplejerskeuddannelsen vil videre udelukkende blive betegnet: uddannelsen. 

3
 Fremefter vil sygeplejestuderende blot benævnes studerende. 
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anvende den lærte teori i praksis, kan ses som en kontrast til de forventninger der opstilles herom i 

bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje (7). Her fremhæves bl.a., at 

uddannelsen via kontinuert vekselvirkning mellem teori og praksis, forventes at sikre 

praksisnærhed og udvikling af professionsrettet kompetence, således de studerende bl.a. 

kvalificeres til, at: ”anvende sygeplejefagets teorier og metoder” i sygeplejen (7). Det kan 

imidlertid, jævnfør ovenstående, tyde på at dette kan findes vanskeligt for de studerende. At de 

ikke forstår anvendelsen af den teori de undervises i findes problematisk, idet udøvelse af høj 

professionel sygepleje, forudsætter en integration af såvel teoretiske, kliniske og etiske kundskaber 

(8). Dette kommer bl.a. til udtryk i krav om, at sygeplejersken integrerer såvel de bedste 

tilgængelige videnskabelige forskningsresultater, den nødvendige teoretiske viden, forskellige 

tilgængelige ressourcer, patienternes individuelle ønsker og behov, samt sin kliniske erfaring i 

sygeplejen (8)(9). I denne forbindelse fremhæver DSR, at international forskning har vist, at høj 

professionel kvalitet i plejen har afgørende betydning for patienternes helbred, sikkerhed og 

overlevelse (8). Dette understreger nødvendigheden af, at sygeplejersker besidder evnerne til at 

varetage en sygepleje, der forener disse aspekter. 

Den markante stigning i antallet af patientklager i det seneste årti, kan i denne forbindelse ses som 

et potentielt alarmsignal, der vidner om problemer med at udføre den sygepleje, der kræves og 

forventes i praksis. Patientklagerne omhandler ofte sundhedspersonalets, herunder også 

sygeplejerskers, evner til kommunikation, dokumentation og information (10). Disse perspektiver 

fremhæves ligeledes i en oversigtsartikel fra 2006, omhandlende patienters oplevelser af 

kommunikationen i sundhedsvæsenet. Her beskriver patienter oplevelser, hvor plejen og 

behandlingen ikke har levet op til deres forventninger. De påpeger, at mangelfuld information, 

omsorg, lydhørhed, respekt og medinddragelse er medvirkende årsager dertil (11). Da disse 

aspekter er essentielle grundtræk og væsentlige værdier i sygeplejen (12), og indgår som centrale 

dele i sygeplejerskeuddannelsen (7), kan dette bl.a. tyde på problemer med at integrere teoretisk 

viden om omsorgsfulde dele i sygeplejen. 

Endvidere henleder den kontinuerte vækst i antallet af indberettede utilsigtede hændelser over de 

seneste år opmærksomheden på, at der potentielt kan være problemer med udførelsen af den 

instrumentelle og praktiske del af sygeplejen. I 2004, hvor loven om indberetning af utilsigtede 

hændelser trådte i kraft, blev rapporteret om 4.293 tilfælde. I 2010 var antallet steget til 34.418. 

Heraf involverede 56 % sygeplejersker, og hændelserne vedrørte primært medicinregningsfejl, 

forekomst af faldulykker, infektioner og tryksår (13). Om der er sammenhæng mellem disse 
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utilsigtede hændelser og manglende praktiske færdigheder eller anvendelse og integration af 

eksisterende teorier og forskningsresultater i sygeplejen, er vanskeligt at svare på. DSR 

understreger dog, at en mangelfuld sygepleje pga. manglende inddragelse af relevant teoretisk 

viden og forskningsresultater, kan resultere i fejl og utilsigtede hændelser (8). Eksempelvis kan 

det store antal patienter på landets hospitaler, der stilles bidiagnoser som tryksår (14), tyde på at 

den eksisterende og relevante viden om forebyggelse deraf, ikke anvendes tilstrækkeligt i plejen. 

Disse patienter udsættes herved for unødvendig lidelse, smerte, risiko for infektion og 

sandsynligvis forlænget indlæggelses- og behandlingstid (15). Sådanne fejl og negative 

patientoplevelser understreger derfor et behov for fortsat fokus på uddannelsens indhold og 

opbygning, herunder forholdet mellem teori og praksis, således de studerende kvalificeres til, at 

varetage den professionelle sygepleje samfundet, faget og ikke mindst patienten forventer. 

 

Sideløbende med ovenstående tendenser, er studerendes og nyuddannede sygeplejerskers 

kompetencer i de seneste år blevet problematiseret. I denne forbindelse blev forhold mellem teori 

og praksis i uddannelsen centrum for en større mediedebat i 2006. Uddannelsen blev bl.a. 

kritiseret for, at kvalificere med for meget og forkert teoretisk viden, men for få praktiske 

færdigheder (16)(17)(18)(19). Særligt blev visse samfundsvidenskabelige og humanistiske fag og 

teorier, som filosofi, etik og sociologi, kritiseret for ikke at være relevante, anvendelige og 

kvalitetsberigende for sygeplejen i praksis. Udtalelser som: ”Giver det mening at studere store 

tænkere som Habermas og Foucault for at lægge et drop?” (20) og ”De sidder og boger den i 

svære materier, men lægge en forbinding, tage et blodtryk og give en sprøjte, det kan de 

nyklækkede filosoffer i hvidt ikke finde ud af” (21) udtrykte en forståelse af, at sygeplejerskens job 

består af praktiske gøremål, og at teoriindholdet i uddannelsen legitimeres ved at foreskrive 

handling i praksis. Debatten resulterede i, at undervisningsministeren nedsatte et udvalg, der 

skulle revidere uddanneselen. Dette førte i 2008 til omfattende ændringer, hvor hovedfokus var på, 

at forbedre sammenhængen mellem teori og praksis, bl.a. via opprioritering af undervisningen i 

natur- og sundhedsvidenskabelige fag, på bekostning af humanistiske og samfundsvidenskabelige 

(7)(22)
4
. 

                                                           
4
 Fagene i uddannelsen er i hhv. 2001 / 2008 fordelt således: Sygeplejefaget 120 ECTS-point både i 2001 og 2008, 

Sundhedsvidenskabelige fag 30 ECTS-point i 2001 og 40 ECTS-point i 2008. De Naturvidenskabelige fag 20 ECTS-

point i 2001 og 25 ECTS-point i 2008. De Humanistiske fag 20 ECTS-point i 2001 og 15 ECTS i 2008. De 

Samfundsvidenskabelige fag 20 ECTS-point i 2001 og 10 ECTS-point i 2008. 
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Denne holdning til sygeplejefaget og teoriens betydning derfor kan imidlertid undre, idet 

sygeplejerskers job i høj grad også forudsætter bevidsthed om, og forståelse for de forskellige 

problemstillinger, fænomener og kontekster hun arbejder under, for at kunne udføre den pleje der 

kræves (8)(23, S.160-162). Teorier inden for samfundsvidenskaben og humanismen som filosofi, 

etik og sociologi kan her ses som værdifulde bidrag. 

Det findes interessant om oplevelsen af et uoverensstemmende forhold mellem teori og praksis, 

hvor teoriens relevans og anvendelighed opfattes ift. dens forskrifter for handlingerne i praksis, 

også er gældende for de studerende. Dette fordi det som tidligere fremhævet kan antages, at 

sådanne oplevelser kan have konsekvenser for måden teorien integreres i praksis, og derigennem 

plejen af patienterne. 

Med henblik på dybere indsigt i de potentielle problematikker, der kan være forbundet med 

studerendes oplevelser af forholdet mellem og integrationen af teori og praksis, findes en 

undersøgelse af den eksisterende litteratur på området, nationalt og internationalt, nødvendig. 

1.1 Litteratursøgning  
Den indledende brede emnesøgning

5
, der blev foretaget i forbindelse med identificering af 

ovenstående problemfelt, frembragte forskellige relevante søgeord, der ligeledes anvendes i denne 

systematiske og strukturerede litteratursøgning. 

Søgningen er udført for at opnå dybdegående viden om, hvordan sygeplejestuderende oplever 

integrationen af og forholdet mellem teori og praksis, samt indsigt i, hvilke faktorer der i denne 

sammenhæng er betydningsfulde. Søgningen danner ligeledes grundlag for specialets faglige og 

videnskabelige relevans. 

Der er indledningsvist søgt i databaserne Cinahl og Pubmed, idet disse inddrager et stort antal 

engelsksprogede sygeplejefaglige tidsskrifter. For samtidig at indfange de pædagogisk orienterede 

artikler på området, er desuden søgt i databasen ERIC. I forsøget på, at afdække danske og 

nordiske artikler, der ikke publiceres i de engelsksprogede tidsskrifter, er der søgt i den nordiske 

sundhedsvidenskabelige database, SveMed+, og det danske forskningsbibliotek Bibliotek.dk. Alle 

søgningerne er løbende suppleret med reference- og kædesøgninger, for også at inddrage den mere 

vanskeligt tilgængelige litteratur. 

Søgningerne er struktureret i blokke, som beskrevet af Buus et al. (24). Det betyder der 

indledningsvist er søgt enkeltvist på søgeordene (Tabel 1), i alle søgebaserne. Derefter er 

søgeordene kombineret både internt og eksternt i blokkene, ved hjælp af de booleske 

                                                           
5
 Se bilag 1 for uddybning af den indledende emnesøgning. 
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søgeoperatorer or/eller og and/og, for i nogle tilfælde at udvide eller afgrænse søgningerne 

yderligere. Samtidig er der i visse tilfælde også benyttet trunkering (*) i forlængelse af 

søgeordene, for at udvide de enkelte søgninger. For at sikre kvaliteten af søgningerne, er 

relevansen af søgeordene konfereret med en bibliotekar. 

 

Tabel 1: Søgeord benyttet i den systematiske og strukturerede litteratursøgning 

 

For at sikre yderligere præcision i søgningerne, er søgeordenes betydninger kontrolleret i 

databasernes opslagsværker (9). Det betød modificering af ovenstående søgeord ift. de enkelte 

søgedatabasers emneord. Der er således, i visse tilfælde, anvendt flere synonymer for de enkelte 

ord
6
. 

Under de forskellige søgninger blev først relevansen af de forskellige titler vurderet. Var disse 

umiddelbare relevante for specialet, blev abstract gennemlæst. Der fremkom i første omgang 31 

interessante artikler, som derfor blev læst i hel form, og efterfølgende enten in- eller ekskluderet ud fra 

kriterierne relevans, anvendelighed og gyldighed. Artiklernes gyldighed blev vurderet ud fra 

forskellige kritiske spørgsmål, opstillet på baggrund af Willman et al´s beskrivelse af kritisk 

vurdering af videnskabelige artikler og undersøgelser (9). Spørgsmål som: Hvordan er data i 

undersøgelsen indsamlet og var det relevant ift. formålet? indgik i vurderingen
7
. Relevansen og 

anvendeligheden blev vurderet i overensstemmelse med nedenstående inklusions- og 

eksklusionskriterier. 

                                                           
6
 Se bilag 2 for uddybning af den systematiske og strukturerede litteratursøgning. 

7
 Se bilag 3 for uddybning af denne kritiske vurdering. 
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1.1.1 Inklusions- og eksklusionskriterier 

For at sikre inddragelse af den nyeste litteratur, blev søgningerne som først afgrænset til at 

omhandle litteratur publiceret inden for de seneste 10 år. Det viste sig, at denne afgrænsning 

medførte et begrænset antal hits. Derfor blev søgningen udvidet til at omhandle litteratur 

publiceret inden for de seneste 15 år, velvidende der med denne udvidelse kan forekomme store 

forskelle i opbygning og indholdet i uddannelserne, og dermed også de studerendes oplevelser. 

Yderligere inklusionskriterier var, at artiklerne skulle være skrevet på dansk, svensk, norsk eller 

engelsk, være peer-reviewed, indeholde abstract og havde vestligt eller nordisk oprindelsessted. 

Et sidste kriterium var en base i empiriske, kvalitative som kvantitative, studier, indeholdende 

studerendes holdninger, vurderinger og oplevelser af forholdet mellem teori og praksis i 

uddannelsen. 

Det forekom dog umiddelbart vanskeligt, at finde studier der direkte beskrev de studerendes 

oplevelser af forholdet mellem teori og praksis og integrationen deraf. Det blev derfor vurderet, at 

artikler, der ikke direkte har dette som hovedfokus, men snarere omhandler de studerendes 

oplevelser af hhv. klinisk eller teoretisk undervisning, ligeledes kunne inkluderes. Disse artikler 

skulle dog alle, i et vist omfang, omfatte problemstillinger omhandlende forholdet mellem teori og 

praksis. 

 

Efter den kritiske vurdering af de første 31 artikler, blev endnu 16 artikler ekskluderet. Således er 

15 artikler inkluderet i følgende litteraturgennemgang. Heri indgår såvel kvalitative som 

kvantitative studier, og et review. I nedenstående tabel ses en oversigt over: År, Titel og Forfatter 

på de inkluderede artikler (se bilag 4 for en mere omfattende vurdering). 
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Tabel 2: Oversigt over inddraget litteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.2 Litteraturgennemgang 
Den udvalgte litteratur er grundigt gennemlæst og inddelt efter emneområde, fokus og konklusion. 

I denne forbindelse er identificeret fire overordnede temaer, med relevans for specialets 

problemstilling. Disse præsenteres i det følgende. 

1.2.1 Et usammenhængende forhold mellem teori og praksis 

Gennemgående i de inkluderede artikler fremkommer et billede af, at de studerende til tider kan 

opleve et usammenhængende forhold mellem teorien de lært på skolen og sygeplejen i praksis. 

2011: “Rethinking theory and practice: Pre-registration student nurses experiences of simulation teaching and 

learning in the acquisition of clinical skill in preparation for practice” Af: Hope A, Garside J, Prescott S 

 

2010: ”Utydelig vidensgrundlag i sygeplejerske-uddannelsen-Konsekvenser og udfordringer”Af: Nielsen G, 

Dau S 

 

2007:  “Nursing students’ perceptions of learning in the clinical setting of the Dedicated Education Unit” Af: 

Ranse K, Grealish 

 

2006: “Using clinical skills laboratories to promote theory-practice integration during first practice placement: 

an Irish perspective” Af: Morgan R 

 

2006: “Problem-based learning in clinical nursing education: Integrating theory and practice” Af: Ehrenberg 

AC, Häggblom M. 

 

2005: “What we know and what they do: nursing students’ experiences of improvement knowledge in clinical 

practice” Af: Kyrkjebø JM, Hage I 

 

2004: “Learning to become a nurse: Students’ reflections on their clinical experiences” Af: Stockhausen LJ 

 

2003: ”Sykepleiefaget – et utydeligt fag?” Af Granum V 

 

2002: “Clinical environment as a learning environment: student nurses perceptions concerning clinical learning 

experiences” Af: Papp I, Markkanen M, Bonsdorff MV 

 

2001: “Bridging theory and practice in the supervisory relationship: a sociocultural perspective” Af: Spouse J 

 

2001: “The theory/practice gap in nursing: the views of the students” Af: Landers M 

 

2000: “The theory-practice gap in nursing: the role of the nurse teacher” Af: Landers MG 

 

2000: “The perceptions of nurse teachers, student nurses and preceptors of the theory-practice gap in nurse 

education” Af: Corlett J 

 

1998: “Bridging the gap between theory and practice: a supervision programme for nursing students” Af: 

Severinsson E 

 

1996: “Situation theory in practice: student views of theory-practice in Project 2000 nursing programmes” Af:  

Hislop S, Inglis B, Cope P, Stoddart B, McIntosh C. 
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Dette kommer bl.a. til udtryk i et studie af Kyrkjebø et al. (25), hvor studerende beretter om 

oplevelser, hvor sygeplejersker i praksis ikke følger de procedurer og teorier, fx omhandlende 

hygiejne og kontrol af medicin, der læres på skolen. Det pointeres, at når de høfligt spurgte 

sygeplejerskerne om denne forskel, var svaret ofte: ”you may have learned one way in school, but 

it’s not the way we do it here” (25, s, 172). De udtrykker vanskeligheder med at mestre denne 

uoverensstemmelse, og oplever til tider store frustrationer derover. Det konkluderes bl.a., at de 

studerendes læring og muligheder for at integrere teori og praksis, kan påvirkes af denne 

uoverensstemmelse (25). 

I et studie af Corlett (26), af studerendes opfattelser af kløften (gappet) mellem teori og praksis 

identificeres det, at studerende til tider oplever at teorien de undervises i på skolen, ikke er 

opdateret eller anvendelig ift. udførelsen af sygeplejen. Dette øger oplevelsen af et 

usammenhængende forhold, og vanskeliggør integrationen af teori og praksis. Det påpeges, at 

sådanne oplevelser ofte medfører en tendens til, at de studerende negligerer og underminerer 

relevansen af teorierne lært på skolen, frem for at tvivle på troværdigheden af metoderne og 

principperne lært i praksis (26). 

Herudover fremhæver Nielsen og Dau, at studerendes oplevelser af mulighederne for at kombinere 

teori og praksis begrænses, hvis de oplever uklare og udefinerede læringspotentialer i både den 

kliniske og teoretiske undervisning. De ønsker bedre kobling af teorien til praksis, samt bedre 

kobling af erfaringer og eksempler fra praksis til teoriundervisningen. Nielsen og Dau 

konkluderer, at manglende paralleller mellem teori og praksis, kan påvirke de studerendes 

erhvervelse af faglige kompetencer til udøvelse af faget (27). 

Denne opfattelse af, at teori og praksis skal være bedre forbundet, fremkommer ligeledes i et 

studie af Granum (28). Her udtrykker studerende et behov for, at lærerne på skolen drager 

paralleller til praksis, for at tydeliggøre sammenhængene. Dette hjælper til højere oplevet 

anvendelighed af teorien i forskellige situationer i praksis, omend det til tider stadig findes 

vanskeligt, at anvende teorien i praksis (28). 

 

På baggrund af ovenstående er det tydeligt, at studerende giver udtryk for til tider at opleve et 

usammenhængende forhold mellem teori og praksis. Blandt andet fordi teorien ikke altid stemmer 

overens med den sygepleje der udføres i praksis, men også fordi der ikke drages praksisparalleller 

i undervisningen. Dette viser sig, at kunne føre til negligering af relevansen af teorien i praksis. 
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1.2.2 Brug for vejledning i praksis 

Hovedparten af de inkluderede artikler påpeger, at studerende generelt udtrykker en opfattelse af, 

at teori skal inddrages og anvendes i sygeplejen i praksis. Det fremhæves sågar i Granums studie, 

at de studerende ser teorien som et nødvendigt grundlag for at kunne handle i praksis, om end de 

har vanskeligt ved at forstå hvor meget teori der skal inddrages og hvordan (28, s. 30). Af samme 

grund fremhæver de studerende i hhv. Severinssons (29), Spouses (30) Stockhausens (31) og 

Landers (32) studier, et stort behov for støtte og vejledning i inddragelse af teorien, når de 

befinder sig i praksis. Det fremgår, at de studerendes evner til at knytte den lærte teori til praksis, 

til dels afhænger af, i hvilken grad de opnår støtte til refleksion derover, og de giver generelt 

udtryk for, at påskønne en vejledning der fremmer refleksionen, både før, under og efter konkrete 

plejesituationer. Det fremhæves i denne forbindelse, at refleksionen bevidstgør dem om relevansen 

og anvendeligheden af teori i forskellige situationer, og giver følelsen af bedre at kunne inddrage 

det i plejen (29)(30)(32)(33). 

Herudover tydeliggøres det af Spouse (30) og Papp (33), at oplevelser af at føle sig trygge, 

velkomne og som en del af de respektive afdelinger, øger de studerendes læringsmuligheder, både 

ift. erhvervelse af praktiske færdigheder, men ligeledes ved at skabe øget bevidsthed om 

anvendeligheden af teorien. Landers (32) og Ehrenberg et al. (34) viser i denne forbindelse, at 

særligt sygeplejerskernes og vejledernes spørgsmål til de studerende omkring teoriens betydning 

for den konkrete pleje, findes væsentlig for at kunne koble teorien til praksis. Dog medfører et 

presset tidsaspekt til tider, at de studerende ikke oplever den nødvendige vejledning og støtte til 

refleksion (32)(34). 

Herudover viser Corlett (26), at vejledningen kan påvirkes negativt eller helt hindres, hvis 

kommunikationen mellem skolen og praktikstedet mangler. De studerende udtrykker i denne 

forbindelse, at vejlederne i praktikken mangler den nødvendige og forventelige information om 

deres teoretiske viden og niveau, og derfor dårligt kan vejlede dem i hvilke teorier der kan 

relateres til, og anvendes i forskellige plejesituationer (26). 

 

På denne baggrund kan påpeges, at vejledning og støtte til refleksion over forskellige teoriers 

relevans og anvendelighed for praksis, i de konkrete patientsituationer i plejen, findes essentiel når 

de studerende skal integrere teori og praksis. 
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1.2.3 Simulationsundervisning 

I et studie af Hope et al. (35) og et studie af Morgan (36), der begge omhandler simulation
8
 som 

læringsmetode, fremhæves at anvendelse af teori i praksis findes højst nødvendig for at undgå fejl 

og skade på patienterne. Begge studier finder bl.a., at studerende der undervises i fx et 

færdighedslaboratorium beretter om positive oplevelser af, på baggrund af denne undervisning, 

efterfølgende at have anvendt teorien i praksis. De fremhæver bedre at kunne genkalde sig teorien 

i praksis og dermed inddrage den, hvis de har haft undervisning i og anvendt teorien i 

færdighedslaboratoriet. Der påpeges endvidere, at denne undervisning bidrager til en øget 

forståelse af sammenhængen mellem teori lært på skolen, og anvendelsen deraf i praksis (35)(36). 

Hope el al. fremhæver, at de studerende på denne baggrund udtrykker større glæde og selvtillid i 

udøvelsen af sygeplejen (35). Begge studier konkluderer, at simulation som undervisningsmetode 

er værdsat af studerende og forbedrer deres evne til at overføre teoretisk viden til praksis, og 

herved højne kvaliteten af plejen (35)(36). 

1.2.4 Relevansen og anvendeligheden af forskellige former for teori 

Det er tydeligt i de inkluderede artikler, bl.a. i Corletts (26), Granums (28) og Hislop et al’s (37) 

studier, at studerende ser teori som et grundlag, der er nødvendigt for at kunne forstå og agere i 

praksis. De finder dog til tider teorien irrelevant for praksis, og udtrykker særligt vanskeligheder 

med at omsætte visse teorier, som beskrives af abstrakt karakter, til plejesituationerne i praksis 

(26)(28)(37). Det kan endvidere forekomme vanskeligt, at forstå, hvornår det er hensigtsmæssigt 

at anvende disse abstrakte teorier (37)(38). 

I Corletts studie fremhæver studerende oplevelsen af, ikke at være blevet undervist i relevant teori 

i forhold til praksis. En studerende fremhæver sågar en oplevelse af, på baggrund af den 

manglende relevante teoretiske viden, at den pleje hun yder kan være til fare for patienterne (26).  

Granum viser, at studerende på både første og tredje år i uddannelsen opfatter sygeplejefaget som 

et praktisk fag omhandlende praktiske færdigheder (28). De finder på denne baggrund 

sygeplejeteorierne lært på skolen for filosofiske og uhåndgribelige, hvilket gør det vanskeligt for 

dem at bruge disse i praksis. De oplever at niveauet af teorierne er for højt, og finder dem ikke 

som hørende hjemme i grunduddannelsen (28). 

Herudover viser Corlett, at studerende kan have vanskeligt ved at forstå relevansen med de etiske 

og kommunikative teorier ift. praksis, og derfor efterspørger teorier der kan støtte dem i de 

praktiske handlinger i plejen (26). Hislop viser yderligere, at studerende finder teori, der kan 

                                                           
8
 Hope et al. beskriver simulation som en repræsentation af virkelige handlinger eller begivenheder, der fx kan bestå af 

forskellige computerprogrammer, rollespil, undervisning i færdighedslaboratorium osv. (35). 



Speciale Juni 2011 

Cecilia D. L. Bækgaard 

13 
 

vejlede dem i specifikke praktiske procedurer, som fx det at give en injektion eller at måle et 

blodtryk, relevant og anvendelig i plejen (37). Det problematiseres her, at hvis de studerendes 

mangler forståelse for relevansen af teorien for udførelsen af sygeplejen, risikerer de at udføre en 

sygepleje der kan være til fare for patienterne (26)(36). 

Der fremkommer dog også, på trods af ovenstående perspektiver, en tendens i litteraturen til, at jo 

længere de studerende kommer i uddannelsen, desto større forståelse får de for hvordan og hvorfor 

den teoretiske viden er relevant og anvendelig i plejen (26)(28)(37)(39). En studerende i et studie 

af Ranse et al. fremhæver bl.a.: ”third year, you sort of have a sense that its coming together, its 

not just about the physical things, but making more sense of the communication stuff and social 

stuff and spiritual stuff” (39). Sådanne udtalelser understeger, at der mod slutningen af 

uddannelsen, kan opnås en større forståelse for hvordan både naturvidenskabelige, 

samfundsvidenskabelige og humanistiske teorier skal og kan inddrages i plejen. Granum 

fremhæver ligeledes, at studerende på sidste år i uddannelsen generelt udtrykker større forståelse 

for relevansen af de abstrakte sygeplejeteorier, omend det ikke gælder alle studerende (28). I 

Landers’ review-artikel fremhæves, at ikke alle former for teori skal anvendes direkte i 

handlingerne i praksis, idet nogle i højere grad er anvendelige til refleksion (38). 

 

Det er på baggrund af ovenstående blevet tydeligt, at studerende kan have vanskeligt ved at forstå 

relevansen af bestemte former for teori, særligt hvis den er af dét, der er kaldet abstrakt karakter. 

Dette kan vanskeliggøre anvendelsen af den i plejen. 

1.2.5 Sammenfatning af litteraturgennemgangen 

Litteraturgennemgangen har således vist at studerende har en forståelse af, at teori og praksis skal 

integreres, omend de finder dette vanskeligt når de oplever et usammenhængende forhold mellem 

teorien lært på skolen og udførelsen af plejen i praksis. 

Dette påvirkes bl.a. af oplevelser, hvor personalet i praksis ikke udfører pleje i overensstemmelse 

med teorien lært på skolen, og når der i undervisningen på skolen, mangler kobling til 

praksiseksempler. Denne uoverensstemmelse og manglende sammenhæng fører i visse tilfælde til 

en svækkelse af den oplevede relevans af teorien ift. praksis. 

De studerende udtrykker desuden et behov for vejledning i praksis, således de gennem bl.a. 

refleksion bevidstgøres om teoriernes relevans og anvendelighed ift. konkrete patientnære 

situationer. Der er fremkommet, at simulationsundervisning, særligt i færdighedslaboratorium, kan 

øge evnerne til at anvende teorien i plejen, og slutteligt blev det tydeligt, at de studerende kan have 
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vanskelig ved, at forstå relevansen og anvendeligheden af abstrakte teorier ift. plejen, omend der 

forekommer en tendens til, at dette ændres i løbet af uddannelsen. 

1.3 Valg af problemområde og afgrænsning 

Ovenstående litteraturgennemgang pegede på, at studerendes oplevelser af forholdet mellem teori 

og praksis, og integrationen deraf, primært kommer til udtryk i synet på relevansen og 

anvendeligheden af den skolelærte teori ift. sygeplejepraksis. Dette anses for et interessant fokus 

for specialet, idet, jævnfør indledningen, forudsætter høj professionel sygepleje integration af 

såvel teoretiske, kliniske og etiske kundskaber. 

Vigtigt at bemærke er imidlertid, at litteraturgennemgangen hovedsageligt indeholder udenlandsk 

empiri. Der kan forekomme væsentlige forskelle på landenes sygeplejerskeuddannelser, og 

dermed også studerendes oplevelser af forholdet mellem teori og praksis. Derfor bør ovenstående 

fund ikke overføres ukritisk til en dansk kontekst, men tydeliggør behovet for, at undersøge 

danske sygeplejestuderendes oplevelser deraf. Det findes i denne sammenhæng aktuelt at 

undersøge studerende på uddannelsen, efter bekendtgørelsen 2008, hvis hovedfokus netop var, at 

forbedre sammenhængen mellem teori og praksis (40). Specialet afgrænses endvidere til 

udelukkende at omhandle studerende der befinder sig på sidste og 14. modul i uddannelsen, da 

litteraturen viste tendens til, at evnen til at se relevansen og anvendeligheden af teorien for praksis, 

højnes med progressionen i uddannelsen. Disse studerende er desuden af primær interesse, idet de 

om få måneder forventes, at kunne fungere selvstændigt som klinisk udøvende sygeplejersker (7), 

og således selvstændigt kunne varetage sygeplejen (8). 

 

Specialets formål bliver således, at undersøge næsten færdiguddannede sygeplejestuderendes 

oplevelser af forholdet mellem teori og praksis, med særligt fokus på deres oplevelser af 

relevansen og anvendeligheden af teori for praksis. 

2 Problemformulering 
Ovenstående fører således frem til specialets problemformulering: 

 

Hvordan oplever næsten færdiguddannede sygeplejestuderende relevansen og anvendeligheden 

af den skolelærte teori i forhold til sygeplejepraksis? 
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2.1 Begrebsafklaring 
For den videre forståelse, findes en afklaring af begreberne relevans, anvendelighed, skolelært 

teori og sygeplejepraksis nødvendig. 

2.1.1 Relevans 

Relevans kan ifølge Den Danske Ordbog betyde vigtighed eller, at noget er af betydning i en given 

sammenhæng (41). Relevans henviser derfor i specialet til, hvilken betydning eller mening de 

studerende oplever teorien lært på skolen, har for udførelsen af sygepleje i praksis. 

2.1.2 Anvendelighed 

Begrebet anvendelig betyder ifølge Den Danske Ordbog, noget som egner sig (særlig godt) til at 

blive anvendt til et eller flere bestemte formål. Begrebet at anvende fremhæves i denne 

sammenhæng, som det at drage nytte af, eller gøre brug af noget (41). Anvendelighed forstås 

derfor i specialet som de studerendes oplevelser af, i hvilken grad de kan gøre brug af teorien lært 

på skolen, i forskellige situationer i praksis. 

2.1.3 Skolelært teori 

Med skolelært teori menes, den teori der studeres og læres i undervisningen på skolen. Teori 

forstås overordnet som et ordnet system af veldefinerede antagelser, der søger at forstå og forklare 

fænomener og samspillet mellem dem, inden for forskellige videnskaber (41). 

2.1.4 Sygeplejepraksis 

Forståelsen i specialet tager udgangspunkt i Hesook Suzie Kims definition af sygeplejepraksis (42, 

s. 21). Hun beskriver sygeplejepraksis som et målrettet, handlingsorienteret, bevidst og 

koordineret arbejde for og med patienter. Målet er at hjælpe patienten med at genvinde og bevare 

et sundt liv eller få en fredfyldt død. Sygeplejersken udfører i denne forbindelse bestemte 

observationer og handlinger, på baggrund af bevidste overvejelser af konsekvenserne heraf. Hun 

koordinerer plejen, ift. samarbejdet med patienten, pårørende og andre fagpersoner og sektorer. 

Herudover findes bl.a. et relationelt aspekt, et menneske-til-menneske engagement nødvendig. 

Sygeplejepraksis involverer derudover videnskabelig og teknologisk problemløsning, hvilket 

betyder at patientens problemer bl.a. løses ved hjælp af generelle teorier og teknikker, der tilpasses 

den enkelte patients specifikke situation (42). 

 

Således er defineret centrale begreber for specialet. Videre skal den anvendte metode klargøres. 
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3 Metode 
I dette afsnit skal der argumenteres for valg af videnskabsteoretisk position, undersøgelsens 

opbygning og metode, samt reflekteres over disse valgs implikationer for undersøgelsen. 

 

Problemformuleringen omhandler et ikke-kvantificerbart aspekt, som sygeplejestuderendes 

oplevelser, hvilket lægger op til en kvalitativ undersøgelsestilgang. Dette er realiseret ved 

semistrukturerede livsverdensinterviews med enkeltpersoner, som beskrevet af Steiner Kvale og 

Svend Brinkmann
9
 (43). Disse fremhæver, at formålet med sådanne interviews er, at indhente 

beskrivelser af interviewpersoners oplevelser af forskellige fænomener fra egen livsverden, med 

henblik på at forstå og fortolke betydningen deraf (43, s 19). 

I bearbejdningen af de indsamlede data, anvendes dele af Kvale og Brinkmanns udlægning af en 

hermeneutisk meningsfortolkning (43, s. 233-240) samt Lisa Dahlager og Hanne Fredslunds 

beskrivelse af en hermeneutisk analyse (44, s. 172-173). Herved anvendes således både 

fænomenologien og hermeneutikken som videnskabsteoretisk ramme for specialet.  

Betydningen heraf vil i de følgende afsnit blive beskrevet. 

3.1 Fænomenologiens betydning for interviewforskning 

Fænomenologien blev grundlagt som filosofi af Edmund Husserl omkring år 1900, men er siden 

videreudviklet, og benyttes i dag i særlig høj grad som grundlag for kvalitativ interviewforskning 

(43, s. 44). Fænomenologiens genstandsområde fremhæves som menneskets livsverden, heriblandt 

deres bevidsthed, handlinger og oplevelser. Livsverden kan i denne forbindelse forstås som den 

verden vi møder i dagligdagen, og som viser sig for os i sin umiddelbarhed, uafhængigt af og 

forud for alle forklaringer. Kvale og Brinkmann fremhæver, at når fænomenologien anvendes som 

ramme for interviewforskning søges der, at opnå forståelse for centrale temaer i informanternes 

livsverden (43, s. 47). Det betyder, at der i specialet søges forståelse for de temaer, der i de 

studerendes livsverden omhandler oplevelsen af relevansen og anvendeligheden af den skolelærte 

teori ift. sygeplejepraksis. 

For at opnå så omfattende, og forskelligartede beskrivelser af disse temaer som muligt, betinger 

fænomenologien at forskeren må forsøge at sætte sin videnskabelige forhåndsviden i parentes. 

                                                           
9
 Bogen ”Interview – en introduktion til et håndværk” er oprindeligt udarbejdet af Steiner Kvale, men 2009-udgaven er 

udarbejdet i samarbejde med Svend Brinkmann. 

Steinar Kvale (1938-2008) er født i Oslo og var professor i pædagogisk psykologi og leder af Center for Kvalitativ 

Metodeudvikling ved Aarhus Universitet. 

Svend Brinkmann (1975-) er professor i almen psykologi og kvalitative metoder ved Aalborg Universitet (43). 
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Herved skabes en åbenhed for at også nye perspektiver der kan relatere sig til emnet. Kvale og 

Brinkmann benævner dette bevidst naivitet, og fremhæver at strukturen i interviewet skal skabes 

af temaer inden for emnet, der spørges til (43, s. 44-48). 

I afsnit 4 beskrives yderligere forhold omkring indsamling af interviewdata. 

3.2 Hermeneutikken som ramme for fortolkning 

Hermeneutikken anvendes som overordnet ramme for bearbejdningen af de indsamlede 

interviewdata. Hermeneutik betyder fortolkningskunst eller forståelseslære, og er en filosofisk 

tradition med rødder tilbage til 1500-tallet (45, s. 136). Der tages i specialet udgangspunkt i Hans-

Georg Gadamers forståelse deraf, hvilket også Dahlager og Fredslunds (44, s. 154) samt Kvale og 

Brinkmanns (43, s. 234) metodiske beskrivelser bunder i. I overensstemmelse hermed anerkendes, 

at al fortolkning og forståelse af tekster, afhænger af fortolkerens subjektive fordomme eller 

forforståelse (46, s. 258-271). Dette skal derfor videre uddybes. 

3.2.1 Forforståelse 

Ifølge Gadamer er forforståelsen uundværlig og nødvendig for at kunne forstå, og danner derfor 

rammen for skabelse af mening og nye fortolkninger (46, s. 258-271). Forforståelsen betragtes 

med andre ord som en integreret del af forståelsesprocessen, en del af den hermeneutiske cirkel. 

Denne cirkel fremhæver, at tekstens dele udelukkende bestemmes af helheden i teksten, og at 

tekstens samlede betydning kun eksisterer i kraft af meningsdelene (44). Således betragtes 

forforståelsen i dette speciale, som en naturlig del af fortolkningsprocessen. 

I denne forbindelse må dog fremhæves, at en bevidstgørelse og eksplicitering af forforståelsen 

findes nødvendig, for at undgå at blive ledt gennem fortolkningsprocessen, mod fund der 

udelukkende understøtter denne (46, s 256). Dahlager og Fredslund påpeger, at forforståelsen i 

forskningsmæssige sammenhænge omfatter de faglige perspektiver, de erfaringsbaserede 

antagelser, den teoretiske referenceramme, den metodiske tilgang samt den erkendelsesmæssige 

interesse forskeren har inden for den valgte problemstilling (44). Det vil sige, at perspektiverne 

der er præsenteret i ovenstående indledning, litteraturgennemgang og denne metodepræsentation, 

betragtes som en del af den forforståelse der medbringes, i udarbejdelsen af dette speciale. 

Samtidig anses baggrunden, som forholdsvis nyuddannet professionsbachelor i sygepleje, også 

som betydningsfuld herfor. 

Tæt forbundet til forforståelsen, er et andet af Gadamers begreber, horisont, som derfor videre skal 

præsenteres. 
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3.2.2 Horisont 
 

En horisont er en persons ”synsfelt, der omfatter og omslutter alt det, som er synligt fra et bestemt 

punkt” (46, s 288), og bestemmes af personens situation og forforståelse. En situation omhandler 

ens sociale baggrund, køn, uddannelse, arbejde osv., og er det udgangspunkt hvorfra man ser (44). 

Når to horisonter mødes, sker der ifølge Gadamer en forståelse (46, s. 288), men muligheden for at 

opnå ny forståelse, er betinget af afstanden mellem forskerens og interviewpersonens situation, og 

rækkevidden af deres horisonter (44). For at opnå den dybeste forståelse af de indsamlede 

interviewdata i speciale, findes det derfor centralt, også at indhente relevante 

baggrundsoplysninger om de studerendes situation, som fx alder, køn, uddannelse før start på 

sygeplejerskeuddannelsen og fritidsarbejde. 

Dahlager og Fredslund påpeger, at rækkevidden af forskerens horisont kontinuert forandrer sig, og 

at forforståelsen sættes på prøve, når den bringes i spil med andre forståelseshorisonter (44). 

Derfor er forforståelsen løbende, gennem hele denne specialeproces, søgt åbnet og bevidstgjort, 

ved gennemgående at diskutere antagelser, fund m.v. med studiekammerater, vejleder og andre 

interessenter. 

 

Således er det videnskabsteoretiske fundament for specialet præsenteret. Videre præsenteres 

processen i indsamlingen af specialets empiriske data. 

4 Dataindsamling 
I det følgende præsenteres væsentlige forhold i forbindelse med dataindsamlingen. 

4.1 Etiske overvejelser 
I specialets indledende fase blev både Den Centrale Videnskabsetiske Komité og Datatilsynet 

kontaktet pr. telefon og e-mail, med henblik på at klarlægge, om nærværende undersøgelse var 

underlagt indberetning og godkendelse deraf. Begge bekræftede, at dette ikke var tilfældet. 

Derudover er der bl.a. overvejet konsekvenser, informeret samtykke og fortrolighed som beskrevet 

af Kvale og Brinkmann (43, s. 86-95)
 10

. 

                                                           
10

 Informationsbrev til de studerende kan ses i bilag 5 

    Det skriftlige samtykke ses i bilag 6.  
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4.2 Valg og præsentation af interviewpersoner 

Med henblik på rekruttering af studerende til interviewene, blev én skole kontaktet. Dette for at 

skabe den mest mulige homogene gruppe, idet der på landets sygeplejeskoler forekommer visse 

forskelle, bl.a. i uddannelsens teoretiske indhold (7). 

Skolens uddannelsesleder gav tilladelse til at hverve studerende, og en kontaktperson underrettede 

overordnet om formålet med undersøgelsen, og registrerede de studerende der ønskede at deltage. 

Disse blev kontaktet pr. e-mail, med henblik på aftale af tid og sted for interview. For at opnå en 

omfattende og nuanceret forståelse, var det på forhånd besluttet, at undersøgelsen skulle omfatte 

minimum fem studerende på 14. modul. Der blev gennem kontaktpersonen hvervet 7 tilfældigt 

udvalgte studerende, hvoraf to valgte at springe fra, inden interviewene blev gennemført, pga. 

travlhed med bachelorprojekter. De fem deltagende præsenteres videre: 

 

Maria 23 år: Har almen gymnasial uddannelse og har arbejdet i et halvt år inden start på 

uddannelsen. Hun startede på en anden skole, men søgte undervejs i forløbet om overflytning til 

den udvalgte skole. Har i starten af uddannelsen haft studierelevant fritidsjob på et plejehjem. 

Ane 27 år: Har HHX og anden erhvervsrettet uddannelse på to år, fra før start på uddannelsen. 

Har ikke haft studierelevant fritidsjob. 

Pia 22 år: Har almen gymnasial uddannelse og har arbejdet i et halvt år inden start på 

uddannelsen. Har i starten af uddannelsen haft studierelevant fritidsarbejde på et plejehjem. 

Liv 27 år: Har HF og har arbejdet i 2½ år, noget af tiden som ufaglært hjemmehjælper, inden start 

på uddannelsen. Har på hele uddannelsen haft studierelevant fritidsjob i hjemmeplejen. 

Sara 24 år: Har almen gymnasial uddannelse og har arbejdet i 1½ år inden start på uddannelsen. 

Har gennem hele uddannelsen haft studierelevant fritidsjob i hjemmeplejen. 

 

Alle begyndte på uddannelsen i februar 2008 og forventer at dimittere i juni 2011. 

4.3 Interviewsituationen 
For at skabe tryghed i interviewsituation, og derigennem fremme de studerendes lyst til at fortælle 

åbent om deres oplevelser, blev interviewene afholdt i et lokale i vante omgivelser på skolen. Før 

interviewene gik i gang, blev de gennem en briefing informeret om formålet med undersøgelsen, 

retten til at trække deres samtykke tilbage, og desuden blev ovenstående baggrundsoplysninger 

indhentet. Som vejledende struktur for interviewene, blev der på forhånd udarbejdet en 

interviewguide. Denne skabte mulighed for, i interviewsituationen at fokusere på indholdet i de 
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studerendes svar og beskrivelser, følge op derpå, og efterfølgende præsentere nye spørgsmål (43, 

s. 151-156). Interviewene varede 40-50 minutter. 

4.4 Interviewguide  
Interviewguiden tog udgangspunkt i problemformuleringen og fundene fra 

litteraturgennemgangen. Ifølge Kvale og Brinkmann træffes mange beslutninger om hvilke 

spørgsmål der skal stilles, løbende gennem interviewet (43, s. 32). Interviewguiden omfatter 

derfor nogle overordnede emner, hvortil der er opstillet forslag til forskellige spørgsmål
11

. For at 

kunne forfølge de studerendes fortællinger, var spørgsmålene og rækkefølgen udelukkende 

vejledende. Alle interview blev dog indledt med et åbent spørgsmål, med det formål, at få de 

studerende til at snakke frit. 

Rammen for interviewene blev skabt allerede i briefingen, inden interviewenes start, hvor det 

specifikke formål med undersøgelsen blev fremlagt. Her blev de studerende gjort opmærksomme 

på, at fokus skulle omhandle deres oplevelser af relevansen og anvendeligheden af teorien ift. 

sygeplejepraksis. Denne ramme muliggjorde inddragelsen af direkte og afklarende spørgsmål, der 

var væsentlige for forståelsen af den videre samtale, allerede i begyndelsen af interviewet (43, s. 

151). Et eksempel på et direkte spørgsmål er: ”Kan du fortælle hvad du forstår ved teori?”. 

Udover det åbne indledende og det direkte spørgsmål, indgik også opfølgende, sondrende og 

fortolkende spørgsmål, der kunne udvide, uddybe og afklare de studerendes beskrivelser (43, s. 

155-157). Under interviewet blev desuden benyttet pauser, nik og tavshed, for at opfordre de 

studerende til at fortsætte deres beskrivelser. Interviewene blev afsluttet med en debriefing, hvor 

hovedpunkterne i interviewene blev opridset, og meningen verificeret af de studerende. 

Fremkomne perspektiver med eventuel relevans for fortolkningen blev her nedskrevet, således de 

kunne indgå i fortolkningen. 

4.5 Transskription 

For at skabe overblik over indholdet i interviewene, og bedre rammer for fortolkningen deraf, blev 

de hørt igennem og transskriberet, umiddelbart efter udførelsen
12

. Lydfilen med interviewene blev 

slettet, umiddelbart efter transskribering. Ifølge Kvale og Brinkmann er transskriberingen første 

trin i den analytiske proces (43, s. 202). Da den valgte analysemetode primært knytter an til 

fortolkning og forståelse af meningen med det sagte, er der alene medtaget nogle få konventioner 

for transskriptionen: 

                                                           
11

 Interviewguiden præsenteres i bilag 7 
12

 Transskriptionen af de fem interviews, kan ses i bilag 8-12. 
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Disse konventioner inddrages da det kan have stor betydning for fortolkningen, om den studerende 

tøver eller lægger større vægt på nogle ord frem for andre. Samtidig sikrer de reliabiliteten af 

omskrivningen af det talte sprog til tekstsprog (43, s. 201-210). 

5 Analyse og fortolkning 

I det følgende præsenteres først hvorledes fundene er fremkommet på baggrund af Dahlager og 

Fredslunds (44), samt Kvale og Brinkmanns (43) hermeneutiske analyser. Efterfølgende 

præsenteres fundene i en kritisk fortolkning. 

5.1 Analyseproces 

Fortolkning af meningsindholdet i interviewtekster indebærer ifølge Kvale og Brinkmann, at 

forskeren går ud over en strukturering af det manifeste meningsindhold, og fortolker teksten 

kritisk (43, s. 230). Ifølge Dahlager og Fredslund, kan en hermeneutisk analyse medvirke til, at 

skabe stringens og transparens i interviewmaterialet. Til dette opstiller de en proces, som 

overordnet kan inddeles i fire trin. Disse illustreres i figur 1: 

 
Figur 1: De fire trin i analyseprocessen, efter Dahlager og Fredslunds beskrivelse (44) 

 

 

De første to trin i processen er inspireret af fænomenologen Amedeo Giorgi
13

. I den første 

strukturering er det hensigtsmæssigt, at efterstræbe en vis tilbageholdenhed af forforståelsen (44). 

Første trin i analyseprocessen er derfor en gennemlæsning af hele det transskriberede 

                                                           
13 Amedeo Giorgi (1931-) er professor i fænomenologisk metodologi og psykologi ved Saybrook University, San 

Francisco. 

1-trin: 

Helhedsindtryk 

2-trin:  

Meningsbærende 
enheder identificeres 

og tildeles et tema 

3-trin:  
Operationalisering  

4-trin: 
Rekontekstualisering og 

hermeneutisk 
fortolkning 

               … pause 

      __  betoning af ord 

               ( ) utydeligt 
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datamateriale, med det formål at skabe et helhedsindtryk, og overblik over de studerendes 

perspektiver. 

Andet trin indebærer en organisering af forskellige meningsbærende enheder (44), som de præcist 

udtrykkes af de studerende. Her er fokus på, hvad teksten siger, og disse meningsbærende enheder 

begrebsliggøres ved en tematisering. Denne skal være så enkelt som mulig, og være i 

overensstemmelse med det, der forstås ved de studerendes udsagn. 

Videre operationaliseres de identificerede temaer, således de kan samles i forskellige hoved- og 

undertemaer, der relaterer sig til hinanden. I dette tredje trin vurderes, ved hjælp af forskellige 

opstillede spørgsmål (44, s. 175), om der er konsensus mellem de meningsbærende enheder, 

temaer og specialets problemformulering
14

. 

Fjerde og sidste trin i processen vedrører en rekontekstualisering, hvor fokus er på hvordan de 

identificerede meningsbærende enheder og temaer, kan give svar på problemformuleringen. Der 

fokuseres på at se sagen i sin helhed, i overensstemmelse med konteksten den er en del af (44). 

Herved kan fremkomme en mere nuanceret forståelse af de studerendes oplevelser af relevansen 

og anvendeligheden af den skolelærte teori ift. sygeplejepraksis. I forbindelse med 

rekontekstualiseringen, tages i specialet udgangspunkt i to fortolkningskontekster fra Kvale og 

Brinkmann: selvforståelseskontekst og kritisk commonsense-forståelse. Med disse søger forskeren 

netop, i overensstemmelse med Dahlager og Fredslund, at fremlægge interviewpersonernes egne 

forståelser af udsagnene, men samtidig forholde sig kritisk, ved at inkludere fænomenets kontekst 

i tolkningen af udsagnets indhold, ud fra viden om personen bag udsagnet (43, s. 237-238). 

 

Denne tilgang til strukturering og fortolkning af datamaterialet, anvendes således som ramme for 

analysen af de transskriberede interview. Kvale og Brinkmann fremhæver i denne forbindelse, at 

der ikke er tale om en trin-for-trin metode, når hermeneutikken anvendes i en fortolkningsproces, 

men snarere en udlægning af nogle generelle principper (43, s. 230-233). Processens inddeling i 

fire trin, er således i højere grad anvendt som en dialogisk proces, med kontinuerlige spring 

mellem alle fire trin, dvs. mellem dele og helhed. Videre præsenteres i tabel 3 et eksempel på, 

hvordan den indledende strukturering af ét af de identificerede hovedtemaer, og dertilhørende 

undertemaer, er fremkommet: 

 

 

                                                           
14

 Et eksempel på et sådant spørgsmål er: Hvad siger dette tema (fx glansbillede kontra virkelighed, som er et af de 

fremkomne undertemaer) om studerendes oplevelser af relevansen og anvendeligheden af teorien? 
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Tabel 3: Et eksempel på fremkomsten af en del af et hoved- og dertilhørende undertemaer 

 

 

 

 

I analysen er i alt identificeret fire hovedtemaer, indeholdende forskellige undertemaer. Disse er 

overskueliggjort i figur 2, og vil i det videre blive uddybet og fortolket. 
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Figur 2: Oversigt over identificerede hoved- og undertemaer. 

 

5.2 Fortolkning 
I dette afsnit præsenteres de fire identificerede hovedtemaer: Forståelsen af teori, Forskellige 

fokusområder i praksis, Overgangen fra skole til praksis og Uddannelsens gang, og de 

dertilhørende undertemaer. 

5.2. 1 Forståelsen af teori 

For at opnå indsigt i og forståelse for de studerendes oplevelser af relevansen og anvendeligheden 

af den skolelærte teori ift. sygeplejepraksis
15

, blev alle indledningsvist i interviewene bedt om at 

beskrive deres forståelse af teori. Herved fremkom flere forskelligartede spontane beskrivelser, 

som løbende blev uddybet gennem interviewene. Dette danner grundlaget for dette første 

hovedtema: Forståelsen af teori, som udgøres af tre undertemaer: Teori som baggrundsviden, men 

til tider utilstrækkelig i praksis; Praksisnære og handlingsanvisende teorier, og; Svævende og 

filosofiske teorier. 

Dette hovedtema præsenteres som det første, da aspekterne der fremkommer heri, har 

gennemgående betydning for de øvrige tre identificerede hovedtemaer. 

                                                           
15

 I det følgende vil den skolelærte teori udelukkende betegnes for teori, og sygeplejepraksis vil alene beskrives som 

praksis. 
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5.2.1.1 Teori som baggrundsviden, men til tider utilstrækkelig i praksis 

De studerende udtrykker generelt en opfattelse af, at de via undervisningen i forskellige teorier, 

opnår et grundlag, en baggrundsviden, som skal anvendes og integreres i praksis. Teori ses som 

skabende et fundament, der gør dem i stand til, at handle og træffe velovervejede beslutninger i 

plejen. Sara giver i denne forbindelse udtryk for, at teoretisk viden: ”er noget der er nødvendigt 

for at man kan blive en god sygeplejerske og kan begrunde sine handlinger, og ikke bare gøre det 

fordi sådan gør man.” 

Teori menes i denne forbindelse, at være en form for guide eller et redskab, der kan anvendes, 

afprøves og vejlede i praksis. Ane fremhæver fx, at teorien kan: ”forberede en på hvordan man 

kan bygge det (sygeplejen) op, og hvordan man kan gøre det”, og hun mener i højere grad skolen 

burde udvælge: ”nogle teorier man skulle prøve af i praksis”, for at sikre anvendelsen deraf. Dette 

viser en forståelse hos de studerende af, at teori er noget, der skal integreres i handlingerne i 

praksis. Maria fremhæver endvidere, at: ”det jeg gør (i praksis), det gør jeg fordi jeg har denne 

her teori”, og Ane forklarer: ”den (teori) har da en stor betydning (…) den er nærmest med til at 

gøre, altså, de ting jeg gør.” 

Dette tyder på en opfattelse af, at handlingerne i praksis på en måde er et resultat af den opnåede 

teoretiske viden, fra undervisningen på skolen. Pia påpeger dog, at: 

 

 

 

 

 

 

Hun har en opfattelse af, at teori ikke altid er tilstrækkelig i praksis. Dette kan bunde i, at hun her 

forbinder udøvelse af sygepleje med praktiske handlinger og gøremål, som at hænge et drop op, 

men lignende syn på teorien som utilstrækkelig, ses også i andre udtalelser. Liv udtrykker fx: ”jeg 

føler at jeg har stået derude (i praksis) og ikke rigtig vidst så meget om det jeg skulle vide noget 

om” (Liv). Her pointeres, at selvom de studerende gerne vil inddrage den opnåede teoretiske viden 

fra undervisningen, kan den i visse tilfælde opleves som den forkerte viden, ift. sygeplejen i 

praksis. Dette fører til tider til en nedvurdering af teoriens relevans for praksis, og kan illustreres 

ved Liv: ”etikteorier som egentlig ikke har noget at gøre med hvad der skal ske ude på 

afdelingen”. 

 

”jeg synes nogen gange at der er for meget teori og for lidt praksis. 

Et helt klart eksempel det er, at jeg kan finde ud af at skrive en MTV-

rapport, men jeg kan ikke finde ud af at hænge et drop op … og det 

synes jeg er slående. Jeg er snart sygeplejerske og skal ud og agere 

som sygeplejerske (…) Og for mig der er det bare sådan en hel 

konkret sygeplejehandling” 
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Herudover fremhæver Sara, at: 

 

 

 

 

 

 

Her understreger hun at sygeplejen i praksis, ud over den teoretiske baggrund, også kræver 

situationsfornemmelse og klinisk erfaring. Dette påpeges tilsvarende af Pia, som samtidig finder 

personlige og sociale egenskaber, som fx empati, nødvendige i praksis. Dette suppleres af Maria, 

som udtrykker: 

”Teori, det er jo meningen at den praksis vi udfører, skal være baseret 

på en teori omkring hvordan det bør være. Så teori er måske en 

forskrift på den ideelle praksis. Eller i hvert fald en måde at gøre 

tingene på (…) Men øh … det er jo ikke altid at det er sådan det hænger 

sammen” 

 

Maria forklarer, hvordan praksis bør være funderet i teori, hvilket imidlertid ikke altid er tilfældet, 

og det bliver generelt klart, at de studerende ikke altid oplever, at deres teoretiske fundament eller 

baggrundsviden, er tilstrækkelig i praksis. I interviewene forekommer, i tæt relation til dette, flere 

steder selvmodsigelser, i beskrivelserne af betydningen af teori for praksis. Eksempelvis udtrykt 

ved Pia, som fremhæver at teori er nødvendig for at kunne begrunde sine handlinger i praksis, men 

samtidig understreger: ”man kan være en rigtig god sygeplejerske uden at man kan kende til ret 

meget teori, det tror jeg altså, det har meget at gøre med hvordan man er som menneske.” 

Til trods for, at de studerende beskriver teori som en nødvendig ramme for udførelsen af 

sygeplejen i praksis, findes der generelt i udtalelserne denne tendens til, at teorien i visse tilfælde 

nedprioriteres. 

 

Dette undertema fremhæver således, at de studerende grundlæggende har en opfattelse af, at teori 

er en nødvendig baggrundsviden for, at kunne handle og træffe velovervejede beslutninger i 

praksis. De tenderer dog i visse tilfælde til, at nedvurdere betydningen heraf, idet teorien ikke altid 

findes tilstrækkelig. 

”man også bliver nød til at fornemme og sådan lidt tage på ens 

erfaringer og bygge sin sygepleje på det, fordi man kan ikke 

læse sig til alt (…) man kan ikke sætte sig ind og læse en bog og 

så gå ud og være en god sygeplejerske, man bliver simpelthen 

også nød til at have prøvet noget.” 
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I interviewene blev desuden klart, at de studerende, trods et syn på teori som en guide for praksis, 

havde klart fokus på, at der er forskel på teori. De to primære forståelser der i denne sammenhæng 

kunne identificeres, skal således uddybes i de følgende undertemaer. 

5.2.1.2 Praksisnære og handleanvisende teorier 

De studerende fremhæver, at nogle teorier (særligt inden for sygeplejefaget og 

naturvidenskabelige fag), er: ”meget praksisnære” (Ane) og bidrager med konkrete beskrivelser 

af handlemåder, hvorpå ”man kan gøre det når man er ude i praksis” (Ane). Disse teorier findes 

særligt relevante for sygeplejepraksis, idet de opleves at kunne anvendes direkte og synligt, i 

forbindelse med konkrete handlinger i plejen. 

I interviewene bliver det tydeligt, at sådan praksisnær teori, opleves som værende i 

overensstemmelse med synet på teori som et redskab, der skal kunne afprøves og guide handlinger 

i praksis. De forklarer, hvordan teori, der er udvundet fra sygeplejepraksis, opleves som særdeles 

relevant og let anvendelig. Eksempelvis Liv udtrykker: ”Zoffmanns teori
16

 er rigtig god, for det er 

noget der er baseret på nogle studier der er lavet, og det kan man forholde sig til, fordi sådan har 

det været i praksis”. Og Sara forklarer, at hendes pleje forbedres, når hun anvender denne form for 

teori: 

”hvis jeg bruger en teoretiker som fx Zoffmann som jeg ved er udviklet 

til diabetespatienter, så synes jeg også at jeg har noget, en god 

basisviden at falde tilbage på, for når jeg bruger hende, så ved jeg at 

den er udviklet ud fra denne slags patienter og derfor så må min 

sygepleje også blive bedre” 

 

Ud over forskellige handlingsanvisende teorier, fremhæves også forskellige naturvidenskabelige 

teorier som anatomi, fysiologi og sygdomslære, der kan forklare diverse fysiske symptomer, som 

særligt praksisnære. De studerende ser konstant sådanne teorier i plejen: ”det er der hele tiden, det 

er så tydeligt, der er altid en sygdom, det er jo derfor vi er der og skal pleje” (Sara).  

Direkte tilstedeværelse af en sygdom gør det ofte lettere, at identificere teoriernes relevans, og de 

studerende finder det derfor meget naturligt, at anvende dem direkte i plejen. Maria påpeger: 

”teori er jo også bare hvis patienten har kvalme, så alle de praktiske 

ting jeg gør, åbne vinduerne, give en våd klud, give noget koldt at 

drikke og sådan noget (…) Men det bliver bare rigtig hurtigt, sådan 

noget man gør uden at tænke over det” 

 

                                                           
16

 Vibeke Zoffmann: ph.d., sygeplejerske. Har udarbejdet teorien om ”Guidet Egen-Beslutning”. Det er en metode, der er 

udviklet til at facilitere meningsfuld og effektiv problemløsning mellem patient og professionel (54). 
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Hun forklarer, at den direkte handlingsanvisende og praksisnære teori hurtigt integreres ubevidst i 

udøvelsen af sygeplejen. Dette kan være en del af forklaringen på, at disse teorier findes lettere 

anvendelige. 

På baggrund af interviewene, er det således tydeligt, at de studerende finder teori, som direkte 

relaterer sig til pateinternes fysiske sygdom, særdeles relevante og let anvendelige i udøvelsen af 

sygeplejen. De studerende fremhævede imidlertid også en anden type teorier, som videre skal 

præsenteres. 

5.2.1.3 Svævende og filosofiske teorier 

De studerende fremhæver, ud over de praksisnære, også teorier, som opfattes som mere ”flyvske” 

(Ane), ”svævende” (Liv), ”filosofiske” (Pia) og ”abstrakte” (Maria). Disse begreber er generelt 

udtryk for, at de studerende også kan finde teori diffust og uhåndgribeligt, hvilket i visse tilfælde 

skaber store frustrationer. De omtaler både teorier inden for humanistiske- og 

samfundsvidenskabelige fag, men benævner primært visse sygeplejefaglige teorier, særligt Kari 

Martinsens omsorgsteori
17

, med ovenstående begreber
18

. 

Ane forklarer, at de svævende teorier: ”kommer ikke med konkrete handlingsmåder at gøre 

tingene på”, og Liv forklarer, at: ”de bløde fag (fx psykologi, etik og visse teorier inden for 

sygeplejefaget) bliver sådan noget svævende noget”. Hun beskriver hvordan hun har vanskeligt 

ved, at koble det over i det praktiske, og drage teori og praksis sammen, og efter hendes mening, 

har teorierne: ”måske fyldt for meget”. Generelt afspejler de studerendes beskrivelser da også, at 

det umiddelbart findes vanskeligere, at omsætte disse svævende teorier til praksis. Derfor finder 

de det også svært at definere og forklare anvendelsen heraf. Dette illustreres eksempelvis i 

interviewene med Ane og Liv: 

”Er der nogle teorier du finder særlig lette at anvende i 

praksis?”(Interviewer) 

”Ja … jamen, specielt Kari Martinsens relationsteori, den synes jeg er 

meget anvendelig”(Ane) 

”Kan du prøve at forklare hvordan du anvender fx Kari Martinsens 

teori?” (Interviewer) 

”Ja når jeg står i det øh … altså jamen hvordan kan jeg forklare det 

(…) det er lige med at sætte ord på … jeg tænker meget ift. 

tillidsbegrebet, at det er sådan at man skal indgyde tillid til patienten 

(…) jeg tænker også ift. omsorgsrelationen, at man ikke er 

                                                           
17

 Kari Martinsen (1943-): Har i et omfattende forfatterskab lagt stor vægt på omsorg og moralsk praksis i sine analyser af 

sygepleje (55). 
18

 Denne samlede forståelse for de teorier der benævnes som svævende, flyvske, abstrakte og filosofiske, vil i den videre 

fortolkning udelukkende beskrives som svævende, men omfatter hele denne forståelse. 
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paternalistisk i den måde man er på eller at man heller ikke er 

sentimentalistisk øh sådan så man befinder sig i et midtpunkt” (Ane) 

 

”alle de der teoretikere … dem har jeg måske synes har været lidt 

svære at tænke over inden man går ind til patienten” (Liv) 

 

Disse udtalelser afspejler vanskeligheder med at forklare, hvordan de svævende teorier kan 

anvendes i udførelsen af sygeplejen. Dette kan være et resultat af, at teorierne ikke i samme grad 

som de handleanvisende, opleves som en guide der kan afprøves og vejlede handlingerne i praksis. 

Dog giver nogle studerende, trods dette, udtryk for godt at kunne anvende disse i praksis og finder 

dem ”rigtig spændende” (Maria). 

5.2.1.4 Sammenfatning 

Fortolkningen af det første hovedtema har vist, at de studerende har et syn på teori som en guide 

eller redskab, der kan afprøves og vejlede handlingerne i praksis. De finder teorien nødvendig for 

deres ageren i praksis, om end ikke altid tilstrækkelig. Deres forståelser af teori, manifesterer sig 

endvidere i det, der kan kaldes to teoriniveauer, et praksisnært og handleanvisende niveau, samt et 

svævende og filosofisk niveau. Oplevelsen af anvendeligheden i praksis findes meget forskellig i 

relation til disse to niveauer. 

Det blev i interviewene tydeligt, at de studerende i visse tilfælde adskiller sig fra hinanden, i synet 

på anvendeligheden af de to teoriniveauer i praksis. Dette belyses i følgende hovedtema. 

5.2.2 Forskellige fokusområder i praksis 

Dette hovedtema fremkom med billedet af, at de studerende tillægger sig forskellige fokusområder 

i praksis. Der ses en tendens til en sammenhæng mellem disse, og oplevelserne af relevansen og 

anvendeligheden af førnævnte teoriniveauer. 

I alt identificeres tre forskellige fokusområder, som kommer til udtryk i tre undertemaer: et 

naturvidenskabeligt blik; en relationel tænkning, og; en legitimering og kvalificering af 

sygeplejen. Forskellene på disse fokusområder, og betydningen heraf, skal videre uddybes. 

5.2.2.1 Et naturvidenskabeligt blik 

Dette fokusområde kommer særlig tydeligt til udtryk i Livs udtalelser. Hun forbinder primært teori 

med anatomi og fysiologi, og fremhæver, at hendes største interesse har ligget inden for det 

naturvidenskabelige område af sygeplejen, og: ”vægtet det fysiologiske og det anatomiske lidt 

højere end alle de der teoretikere”.  

Hun oplever, at sygeplejen i praksis primært har været problemorienteret og fokuseret på 

”kroppen” og den ”grundlæggende sygepleje”, hvor ”den teori jeg faktisk syntes at vi har brugt 



Speciale Juni 2011 

Cecilia D. L. Bækgaard 

30 
 

meget ude på sygehuset det er den vi lærte på modul 1 og 2, altså, det helt grundlæggende”. Hun 

omtaler i denne forbindelse særligt teorier som anatomi, fysiologi, sygdomslære, ernæring, 

sygeplejeprocessen
19

 og Dorthea Orems egenomsorgsteori
20

. Hun finder i højere grad disse teorier 

relevante, end de svævende, og udtrykker en tydelig frustration over anvendeligheden af 

sidstnævnte i praksis: 

”jeg har lidt svært ved, det der med at koble sygeplejeteoretikerne på 

hvad de siger om hvad til praksis … jeg har altid haft den holdning at øh 

… jeg forstår ikke hvad vi skal med alle de her teorier (Let anspændt 

latter) … Jeg ville egentlig hellere have haft, sådan og sådan kan du 

gøre”. 

 

Hun virker her en smule ambivalent, bl.a. udtrykt i hendes let anspændte latter, sammenholdt med 

en efterfølgende kommentar om, at hun jo reelt finder teorier fra ” de bløde fag” så som 

”antropologi, eller sociologi (…) kultur og sygepleje (…) etik (…) psykologi” meningsfulde, men 

blot finder de mere praksisnære og grundlæggende sygepleje- og naturvidenskabelige teorier 

lettere anvendelige i praksis, og derfor mere relevante. Dette kan potentielt forklare hendes syn på 

de svævende teorier som irrelevante for den direkte udøvelse af sygeplejen, idet hun netop finder 

dem uhåndgribelige. Ambivalensen består således i, at hun føler, at de svævende teorier burde 

kunne berige handlingerne i den konkrete patientpleje, men samtidig ikke helt ser, hvordan dette 

kan lade sig gøre.  

Det er således klart, at Livs naturvidenskabelige blik, har betydning for hendes oplevelse af, at 

særligt handleanvisende teorier, på et praksisnært niveau, er relevante og anvendelige i praksis. 

5.2.2.2 En relationel tænkning 

Grundlaget for dette andet fokusområde er, at alle studerende fremhæver, hvordan relationel 

tænkning er væsentlig i udførelsen af plejen. Særligt Ane og Sara vægter dette højt, og nævner 

vigtigheden af en god relation til patienten. Sara fremhæver: ”man kan ikke hjælpe en person med 

mindre man har en god relation og personen har tilliden til en”, og Ane udtrykker: ”jeg tænker 

meget i relationer”.  

Det observeres gennemgående, i begges udtalelser, at de ser den relationelle del af plejen som det 

essentielle. Fokusområdet afspejler sig således primært i deres forståelse af teori, som i 

modsætning til Liv, har mindre udgangspunkt i det naturvidenskabelige og handleanvisende: 

                                                           
19

 Sygeplejeprocessen: en teori om klinisk beslutningstagning (56)  
20

 Dorthea Orem (1939-2007): Født i USA. Hun er kendt for sin egenomsorgsteori: Nursing: Concepts of Practice der 

første gang blev udgivet 1979. Teorien indeholder en nærmere beskrivelse af og sammenhæng mellem tre mere konkrete 

teorier: teorien om egenomsorg, teorien om egenomsorgssvigt og teorien om sygeplejesystemer (55). 
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”Anatomi og fysiologi kan jo også være teori?” (Interviewer) 

”Jamen det er rigtig nok, men jeg forbinder det bare ikke så meget med 

teori (…) jeg tænker enormt meget teoretikere kan jeg godt 

mærke”(Ane) 

 

”Man kan vel også godt se anatomi og fysiologi som teori?” 

(Interviewer) 

”Ja okay ja, det er jo nok fordi man bare tænker de der 

sygeplejeteoretikere på den måde, men helt sikkert det er jo også en 

teori man bruger og præsenteres for” (Sara) 

 

De forbinder spørgsmålet om hvad de forstår ved teori med sygeplejeteoretikere, og nævner 

særligt relations- og omsorgsteorier af fx Kari Martinsen og Katie Eriksson
21

. Dette er eksempler 

på det, der hidtil er omtalt som svævende teorier. I beskrivelserne af anvendelsen af teorierne i 

praksis, bliver det tydeligt, at de primært anvendes til refleksion før og efter de konkrete 

plejesituationer: 

”jeg synes at jeg bruger det (teori) til at overveje situationen, det er 

måske mere sådan en evaluering bagefter en situation (…) jeg synes 

ikke at jeg kan sige, at nu tager jeg Kari Martinsen i hånden og går ind 

og yder noget sygepleje” (Sara)  

 

”jeg tænker faktisk rigtig meget i teorier, jeg ser enormt mange 

teorier i spil når jeg er i praksis (…) Der er både kommunikationen, 

relationer og magt og tillid” (Ane) 

 

Til trods for, at disse interviewpersoner faktisk finder teori anvendelig til refleksion, afspejler 

visse af deres udtalelser, i tråd med tidligere, at der i nogle tilfælde er en vis grad af forvirring om, 

hvordan dette kan gøres. I disse tilfælde opstår også visse selvmodsigelser, men det kan generelt 

observeres, at de, formentlig for at mestre brugen deraf i praksis, og for at kunne: ”have den i 

baghovedet” (Sara), udvælger bestemte teorier, som findes: ”rigtig gode og anvendelige, som jeg 

altid bruger ” (Ane) og som: ”passer på det jeg gør og siger og som jeg føler at jeg kan bruge i 

mange sammenhænge”(Sara). 

Særligt Ane og Saras oplevelser har således vist, at også teorier på det svævende niveau findes 

relevante og anvendelige i praksis, idet de udvælger teorier, der bl.a. gennem refleksion kan 

bevidstgøre dem, særligt i forhold til relationen med patienten. 

                                                           
21

 Katie Eriksson (1943-): Født i Finland. Hun ser omsorg som et ontologisk begreb, hvor caritas (næstekærlighed) er det 

grundlæggende motiv i både omsorg og omsorgsvidenskab (55). 
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5.2.2.3 En legitimering og kvalificering af sygeplejen 

I interviewene fremkom tydeligt, i alle de studerendes udtalelser, at de i forbindelse med 

udførelsen af sygeplejen i praksis, finder det nødvendigt at argumentere for og begrunde ”hvorfor 

vi gør som vi gør” (Liv). Dog vender hovedsageligt Pia og Maria kontinuerligt tilbage hertil, og 

giver udtryk for at finde den teoretiske argumentation essentiel, både overfor sig selv, personalet 

og patienterne. Pia udtrykker i denne forbindelse, at hun særligt finder sin teoretiske viden 

anvendelig til, at: ”legitimere at jeg gør det jeg gør.”  

Maria mener, i forlængelse heraf: ”teori er jo også argumentationen”, og uddyber: 

 ”Jamen hvis jeg vælger at gøre noget i praksis på afdelingen, så kan 

jeg jo ikke bare sige at, det er det jeg har set eller det jeg tror er rigtig, 

eller det føles godt. Så jeg skal jo have et teoretisk afsæt i … fx ift. 

Henderson så er det vigtig at man lufter ud, inden man spiser” 

 

Hun udtrykker her et syn på teori som den baggrundsviden, der bl.a. gør hende i stand til teoretisk 

at argumentere for, og legitimere valg og beslutninger i plejen. Pia deler denne opfattelse, og 

fremhæver endvidere: ”egentlig så kan teorierne også være den der (…) ting der gør at man 

tænker på hvordan kan vi yde den bedst kvalificerede sygepleje”. Dette er et eksempel på de 

omtalte selvmodsigelser. Tidligere er fremhævet, hvordan Pia forklarer, at man ikke behøver stort 

kendskab til teori, for at yde god sygepleje, men grundlæggende giver interviewet opfattelsen af, 

at hun finder teorien nødvendig og anvendelig til at legitimere og kvalificere plejen. Hendes 

selvmodsigelser kan dog tyde på en forvirring over ikke altid at vide hvad hun skal bruge sin 

teoretiske viden til i handlingerne i praksis. Generelt ses disse to studerendes beskrivelser af, at 

teori er relevant og anvendelig ift. legitimeringen og kvalificeringen i praksis som udtryk for 

opfattelsen af, at dette er en del af plejen, på lige fod med de konkrete sygeplejehandlinger. 

Dette fokusområde kommer således også til udtryk i deres oplevelser af relevansen og 

anvendeligheden af hhv. de praksisnære og svævende teorier. Maria påpeger: ”jeg synes at de er 

alle sammen vigtige … de har hver deres, hvad kan man sige … betydning”. 

Pia tilføjer, at hun også godt kan se anvendeligheden, af nogle svævende teorier: 

”Martinsen det er jo meget filosofisk (…) den er ikke så 

handlingsangivende (…) og den er jo i og for sig god fordi man kan 

tage den ned til mange situationer og så sige at jeg vælger at gøre det 

her fordi det er vigtigt at jeg bevarer tillid til patienten” 

 

Her fremhæves Martinsens teori som relevant i mange situationer, idet den ikke anvendes til at 

anvise handling, men som argumentation herfor. Maria udvider dette perspektiv, idet hun forstår 
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de svævende teorier som: ”nogle sådan lidt mere usynlige, nogle værdier og nogle tanker man gør 

sig, uden at det egentlig bliver sat i handling eller i ord”.  

Teorierne kan således implicit komme til udtryk i plejen, og anvendeligheden af de svævende 

teorier findes i den mere usynlige del af plejen. Dette kan ligge til grund for fremhævelsen af den 

teoretiske argumentation som væsentlig i praksis, idet Maria derigennem synliggør og legitimerer 

sine sygeplejefaglige værdier og holdninger. 

Et interessant perspektiv er i denne forbindelse, at både Maria og Pia, som de eneste studerende, 

beretter om oplevelser fra deres fritidsarbejde i primærsektoren i starten af uddannelsen. Her 

manglede de den teoretiske viden og argumentation, og kunne derfor ikke yde en pleje de fandt 

som ”det bedste for patienten” (Pia). Maria udtrykker: 

”hvis jeg havde haft noget mere teori, og måske noget mere erfaring 

kunne have sagt fra (…) før man har noget som helst argumentation 

eller integritet i forhold til, ja at agere sygeplejerske, så er det rigtig 

svært … at trumfe igennem” 

 

Begge fremhæver gennemgående i interviewene sådanne aspekter og eksempler, og efterlader et 

indtryk af, de disse tidlige oplevelser for begge har medvirket til et fokus på konstant at være 

kritisk, undrende og argumenterende, i forsøget på at legitimere og kvalificere den sygepleje de 

udfører. 

 

Marias og Pias opfattelser danner således grund for dette fokusområde, ved opfattelsen af, at 

praksis ud over sygeplejehandlinger, desuden indeholder legitimering og kvalificering af deres 

beslutninger og handlinger i plejen, bl.a. gennem en teoretisk argumentation. Til dette findes både 

praksisnære og svævende teorier relevante og anvendelige. 

5.2.2.4 Sammenfatning 

Analysen af det andet hovedtema: Forskellige fokusområder i praksis har vist, at de studerendes 

oplevelser af relevansen og anvendeligheden af teori ift. sygeplejepraksis, hænger sammen med 

deres syn på plejen i praksis, og det hovedfokus de tillægger sig. 

Således finder Liv, der primært fokuserer på det naturvidenskabelige og de konkrete handlinger i 

plejen, særligt praksisnære og handlingsanvisende teorier relevante og anvendelige. Ane og Sara 

fokuserer på den relationelle del af plejen og finder teorier derom, såvel de handlingsanvisende 

som de svævende, relevante og anvendelige, primært til refleksion og evaluering af 

plejesituationer. Endeligt er det identificeret, at et primært fokus på legitimering og kvalificering 
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af sygeplejen, gennem teoretisk argumentation betyder, at Maria og Pia både ser de praksisnære 

og de svævende teorier som relevante og anvendelige i plejen. 

5.2.3 Overgangen fra skole til praksis 

Dette tredje hovedtema udspringer af et tydeligt oplevet dilemma, i forsøget på at navigere mellem 

den teoretiske og akademiske verden på skolen, og virkeligheden og realiteterne i praksis. 

Hovedtemaet inddeles i følgende fire undertemaer: Glansbillede kontra virkelighed; Klinisk 

vejleder – bindeled eller ej; Lærernes evne til virkeliggørelse, og; Øvelse i færdighedslaboratoriet 

omsætter teori. 

5.2.3.1 Glansbillede kontra virkelighed 

Første undertema udspringer af de studerendes oplevelser af, at den teori og det billede af praksis 

de præsenteres for på skolen, til tider bliver ”romantiseret” (Maria) og fremstillet som et 

”glansbillede” (Sara). De oplever en uoverensstemmelse mellem dette billede og mødet med 

praksis: 

”nogle gange føler jeg at lærerne herinde på skolen mangler den der 

praksis, ikke alle, men nogle er så langt væk fra det, at de ikke har 

nogen idé om hvordan det foregår derude, fordi det er ikke altid man 

kan gøre som der står i bogen” (Sara) 

 

De studerende oplever, at det idealbillede visse lærere opstiller i teoriundervisningen, ikke altid er 

realistisk at efterleve i praksis, og finder derfor ikke altid teorien anvendelig. Der observeres en 

gennemgående oplevelse af, at der i praksis hersker forhold som e.g. tidsaspektet, fysiske og 

strukturelle rammer, samt manglende brug af teori fra personalets side, der kan begrænse de 

studerendes udøvelse af sygeplejen, som den beskrives i teorien. Liv fremhæver fx: 

”hvis man så var inde og stå og lytte til en patient (…) ens evaluering 

bagefter kunne tit være, det skal gå stærkere, det skal gå hurtigt (…) 

hvor patienten måske var ved at fortælle om noget andet, som også var 

måske en del af at skabe en god relation (…) Så det er tit de ting de 

gerne vil have at vi skal herinde, det er svært at opfylde derude pga. 

manglende tid”. 

 

Oplevelser som denne, hvor opbygningen af en god relation med patienten forhindres af 

tidsmangel, virker til at have gjort stort indtryk på Liv. Hun fremhæver i forlængelse heraf: ”jeg 

synes at det er lidt noget andet når man kommer ud, der er lidt andre fokusområder”. Hun 

forklarer, hvordan udførelsen af sygeplejen i praksis, i høj grad er påvirket af krav om effektivitet. 

Dette kan være udtryk for, at begrænset tid og mulighed for vægtning af opbygningen af en god 
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relation til patienten, kan påvirke de studerendes oplevelser af, hvad der er realistisk og væsentligt 

at prioritere i plejen. 

Den oplevede uoverensstemmelse mellem det præsenterede glansbillede og den faktiske realitet i 

praksis, identificeres ligeledes hos Sara, som fremhæver at lærerne opstiller et billede af, at man 

skal tænke over og inddrage teorierne i plejen. Hun finder det dog: ”lidt dobbelt at møde nogen af 

sygeplejerskerne ude på afdelingerne, som sagde, det gør man jo ikke, man tænker jo ikke på en 

teoretiker når man går ind til en patient”. Sådanne oplevelser får hende til at tvivle på, hvad der 

lader sig realisere i praksis: 

 ”jeg kan godt tage mig selv i nu og sådan tænke mens jeg er i 

sygeplejen, at det her er det ene eller det andet jeg bruger nu. Og så 

igen i nogle situationer, så gør man ikke (…) fordi man godt ved at 

man ikke kan stå og fundere over hvordan Orem ville have gjort det”.  

 

Hun finder således sig selv i et dilemma mellem at forsøge at tænke teoretisk i situationen på den 

ene side, og at skulle agere i en uforudsigelig praksis hvor patienten og situationen sætter 

betingelserne, på den anden. 

 

De studerendes opfattelse af et romantiseret syn på praksis, manifesterer sig desuden i deres 

oplevelser af, at personalet i praksis ikke altid anvender eller baserer plejen på relevant teori. 

Maria forklarer, at personalet ikke udviser interesse i at forholde sig opdateret med den nyeste 

viden og har ”nogle vage øh argumentationer” ift. plejen der udføres. Hun eksemplificerer, at når 

hun spurgte personalet om forskellige teorier og dertil knyttede problemstillinger, svarede de ofte: 

”at nu skal du lige huske på at det er 20 år siden jeg blev uddannet og ja … det kan jeg da virkelig 

ikke huske.” Dette virker forstyrrende for hendes oplevelse af nødvendigheden af, at anvende 

teori.  

Det er tydeligt, at sådanne oplevelser af en åbenlys negligering af inddragelsen af teori i praksis, 

kan påvirke de studerendes prioriteringer heraf. Liv udtrykker eksempelvis, på spørgsmålet om 

hvorvidt hun har vanskeligere ved at omsætte de svævende teorier til praksis, hvis ikke personalet 

gør det: ”ja, for jeg undlader vel helt at bruge dem”. Det tyder på, at hendes oplevelse af en 

nedprioritering af de svævende teorier i plejen, for hende fordrer et syn på disse teorier som 

mindre relevante og anvendelige, og sådanne oplevelser findes til dels, at ligge til grund for 

hendes tidligere præsenterede naturvidenskabelige fokus. 
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Et yderligere perspektiv på mødet mellem teori og praksis fremkommer i Marias oplevelse af, at 

skolens opfordring til at anvende teoretisk viden og en undrende kritiske holdning i praksis, ikke 

altid er velkommen og værdsat af personalet. Hun har oplevet, at skulle kæmpe for at legitimere 

anvendelsen af teorien, og udtrykker: 

”Men samtidig så synes jeg også nogen gange at man ikke får lov til 

at bruge sin teori særlig meget … Jeg synes at mange af de steder jeg 

har været, så har der været nogen der sådan har kommet med, det 

plejer vi bare at gøre og sådan er det bare … Og der kan det nogen 

gange godt være rigtig svært at komme ind og sige et eller andet (…) 

jeg har faktisk nogle gange fået at vide (…) det er fint i lærer alt det 

der teori og sådan noget, men herude er det altså noget andet. Det er 

praksis og sådan, det er altså ikke to ting der stemmer overens” 

 

Det er tydeligt, at sådanne holdninger til forholdet mellem teori og praksis, langt fra stemmer 

overens med Marias egen opfattelse deraf. Dette kan være udtryk for, at selv hvis de studerende 

finder teorien anvendelig og relevant for praksis, kan de møde modstand fra personalet og kulturen 

i praksis, hvilket vanskeliggør mulighederne for integrationen af teorien. 

 

Således er det tydeligt, at de studerendes møde med virkeligheden kan forsage et kultur- eller 

praksischok, til dels forsaget af skolens romantiserede afbildning af praksis. Blandt andet påvirker 

en faktor som tidsaspektet, men særligt personalets holdning til de studerendes teoretiske viden, 

har vist sig betydningsfuld for oplevelsen af, om teorien findes relevant og anvendelig i praksis. 

5.2.3.2 Den kliniske vejleder – bindeled eller ej  

Når de studerende omtaler overgangen fra skole til praksis, bliver det tydeligt, at den kliniske 

vejleder ”jo har haft stor betydning” (Sara), og indvirket på oplevelserne af relevansen og 

anvendeligheden af teorien. De studerende fremhæver vigtigheden af, at den kliniske vejleder 

stiller spørgsmål, som fx: ”hvorfor gør du det” (Ane), der skaber muligheden for: ”at 

argumentere med teorien” (Maria). Dette har stor betydning for evnerne til at anvende teori i 

plejen, og her bliver det tydeligt, at de studerende i denne sammenhæng, til dels forbinder brugen 

af teori med argumentation og mundtlig begrundelse for valg, handlinger og meninger i plejen.  

Sara pointerer i forlængelse heraf, at vejlederne er ”bindeleddet” mellem teorien og anvendelsen 

deraf i praksis, og derfor opleves det som frustrerende, hvis vejledernes kritiske og teoretiske 

spørgsmål, ikke er en del af hverdagen i praksis: 

”I det daglige kan man godt mærke at man ikke får sådan nogle 

deciderede spørgsmål i forbindelse med nogle teoretikere, der savner 
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jeg godt nok noget mere, altså at de kan hjælpe en med at reflektere 

med den teori” (Ane) 

 

Dette er et eksempel på, hvordan Ane finder teorierne anvendelige til refleksion, men ønsker 

større fokus på dem i praksis, da de herved kan få større betydning. Pia finder det ligeledes 

problematisk, at: ”de daglige ad hoc vejledere (…) slet ikke (har) fokus på teori overhovedet” når 

det er disse hun kan støtte sig til, i den daglige i udførelse af plejen. Hun finder det nødvendigt at 

de stiller spørgsmål relateret til teori, således denne bliver en naturlig del af de daglige 

overvejelser i plejen. 

Der fremkommer gennemgående en opfattelse af, at de kliniske vejledere kunne være: ”bedre 

opdateret på hvad det er for noget teori vi undervises i herinde (på skolen)” (Pia). De studerende 

føler bl.a., at: ”mange af de teorier man kommer med, aner de slet ikke hvad man snakker om” 

(Ane), hvilket kan ses som en potentiel hindring i forsøget på at anvende teorien bl.a. til 

refleksioner i og over plejen. 

 

Det er således klart, at de studerende tillægger de kliniske og de daglige ad hoc vejledere stor 

betydning. Primært fremhæves nødvendigheden af deres teoretiske bevidsthed og kritiske 

spørgsmål, for bedre at kunne se relevansen og anvendeligheden med den skolelærte teori ift. 

praksis. Dette er områder hvor de studerende imidlertid oplever rum til forbedring. 

5.2.3.3 Lærernes evner til virkeliggørelse 

Tredje undertema udspringer af udtalelser om nødvendigheden af, at lærerne på skolen virkeliggør 

teorien, ved at sætte den i forbindelse med forskellige praksiseksempler. Dette ses som afgørende 

for at undgå føromtalte glansbillede. 

De studerende fremhæver generelt oplevelsen af, at det er ”mega godt” (Ane), når der inddrages 

praksiserfaringer, både egne og lærernes, i teoriundervisningen. Sara uddyber: ”hvis de (lærerne) 

er gode til at drage deres erfaringer ind, så synes jeg lige pludselig at det (teorien) er meget mere 

relevant”. Hendes betoning af ordet meget understreger, at de opfattede relevans af teorien ift. 

praksis øges, når lærerne relaterer teorien til forskellige praksiserfaringer. Dette ses tilsvarende 

hos Liv og Ane, der begge mener teorien læres bedre: ”ved at man kobler noget praksis på noget 

teori” (Liv).  

Forklaringen kommer desuden, med omvendt fortegn, idet de studerende fremhæver, at 

manglende paralleller betyder, at: ”de (lærerne) taber os også nemt” (Sara). For Sara forsager 

dette, at hun sætter spørgsmålstegn ved relevansen og anvendeligheden af teorien for praksis. Liv 
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udtrykker specifikt oplevelsen af, at undervisningen i de ”svævende” og ”bløde” fag og teorier 

ikke rigtigt blev relateret til udførelsen af sygeplejen i praksis: ”det blev bare sådan nogle ting du 

faktisk ikke kan bruge til så meget (…) som egentlig ikke har noget at gøre med hvad der skal ske 

ude på afdelingen”. 

 

Der tegner sig generelt et billede af, at de studerende tillægger undervisernes evne til 

virkeliggørelse stor betydning. Når teorien ikke relateres til konkrete eksempler på 

anvendelsesmuligheder, underminerer det oplevelsen af teoriernes relevans og anvendelighed for 

plejen i praksis. 

5.2.3.4 Øvelse i færdighedslaboratoriet omsætter teori 

Dette sidste undertema vedrører undervisning i færdighedslaboratoriet, som ifølge de studerende 

åbner mulighed for, at omsætte teori til praktiske handlinger. Det er dog tydeligt, at den teori de 

primært finder omsættelig, er handlingsanvisende og praktiske procedurer, om fx ”nedre 

hygiejne” (Sara), anlæggelse af ”pvk”
22

 (Ane) og ”genoplivning” (Pia). 

Der udtrykkes blandede oplevelser af udbyttet af denne undervisning, men alle finder det positivt 

at have: ”haft det (teorien/proceduerne) i hænderne (…) Jeg kan ikke læse en procedure og så tro 

jeg kan det” (Sara). 

Pia beretter om en konkret oplevelse, som havde særligt positiv indflydelse på hendes oplevelse af 

denne undervisningsform: 

”jeg skulle genoplive den her ældre herre (…) underligt nok så blev 

jeg hurtigt professionel (…) det jeg har kørende i mit hoved det er at 

jeg egentlig er oppe altså sådan lidt i færdighedslaboratoriet og 

hvordan var det nu lige jeg mærkede den gang (…) så det sidder 

bedre fast at man kommer op og får prøvet det og får øvet sig.” 

 

Hun påpeger, at den praktiske øvelse, hvor teorien for hende blev kropsliggjort, gjorde hende 

bevidst om hvordan hun efterfølgende skulle agere og handle i en lignende situation. Maria har 

derimod oplevet, at øvelser i færdighedslaboratoriet omhandlende kommunikationen med bl.a. 

pårørende til en dødende patient, ikke findes overførbare til praksis. Gennem hendes udtalelser, 

kommer det imidlertid frem, at dette potentielt kan skyldes, at anvendelsen af teorien, der er øvet i 

færdighedslaboratoriet, kan opleves som uanvendelig hvis ikke lignende situationer opstår i 

praksis. 

                                                           
22

 PVK = perifer venekateter. 
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Hun udtrykker  indledningsvist: ”Det (undervisning i færdighedslaboratoriet) synes jeg faktisk 

ikke at jeg har fået særlig meget ud af”. Men videre resonerer hun sig dog umiddelbart frem til, at 

det formentlig skyldes, at hun ikke har: ”haft nogle af de scenarier ude i praksis som jeg har haft 

oppe i færdighedslaboratoriet. Det er nok derfor jeg ikke har lært noget. Det har jeg ikke lige 

tænkt over før.” 

Det er således tydeligt, at de studerende værdsætter undervisningen i færdighedslaboratoriet, da 

dette skaber mulighed for, at anvende visse teorier i praksisnære situationer. Dette har dog vist sig 

primært at gælde de praksisnære teorier, og samtidig er det tydeligt, at værdien af den praktiske 

erfaring, først viser sig i den faktiske praksissituation, hvor teorien skal omsættes. 

5.2.3.5 Sammenfatning 

Fortolkningen af dette tredje hovedtema har vist, at de studerende i overgangen fra skolen til 

praksis, ofte oplever overraskende og uventede møder med strukturelle forhold og personalets 

manglende brug af teori, idet der på skolen til tider fremsættes et romantiseret glansbillede af 

virkeligheden. 

I denne forbindelse påpeges, at den kliniske vejleders kontinuerlige kritiske og teoretiske 

spørgsmål, ses som et vigtigt bindeled mellem teorien lært på skolen, og anvendeligheden heraf i 

praksis. 

Det blev desuden klart, at lærernes evne til at virkeliggøre teorien, bl.a. ved inddragelse af 

praksiserfaringer i undervisningen, er afgørende for, om teorien findes relevant for praksis. 

Slutteligt har det vist sig, at øvelser i færdighedslaboratoriet ligeledes kan have en betydning for 

de studerendes oplevelser af anvendeligheden, særligt af visse praksisnære og handlingsanvisende 

teorier. 

 

Videre præsenteres det fjerde og sidste hovedtema. Dette omhandler de studerendes oplevelser af 

relevansen og anvendeligheden af teori, i forbindelse med progressionen gennem uddannelsen. 

5.2.4 Uddannelsens gang 

Dette fjerde hovedtema fremkom med udtalelser om, hvordan de studerendes oplevelser af 

relevansen og anvendeligheden af teorien, har udviklet sig og blevet påvirket igennem 

uddannelsen. Hovedtemaet: Uddannelsens gang inddeles i to undertemaer: En naturlig proces; og, 

Skævhed i opbygningen af uddannelsen. 
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5.2.4.1 En naturlig proces 

De studerende fremhæver en klar oplevelse af, at relevansen og anvendeligheden af teorien ift. 

praksis højnes kontinuert uddannelsen igennem. Ane påpeger fx: ”det (teori) er blevet meget mere 

håndgribeligt jo længere man er kommet” og Sara fremhæver: 

”hvis du havde interviewet mig for to-tre år siden så havde det været 

nogle helt andre svar (…) det kan godt være at det bare er en naturlig 

proces, men det kan godt være lidt frustrerende i starten” 

 

Hun forklarer, at frustrationer først på uddannelsen, over ikke altid at kunne se sammenhængen 

mellem den skolelærte teori og anvendeligheden deraf for sygeplejen i praksis, ændrer sig gennem 

uddannelsesforløbet, hvor viden opnås i bidder, og slutteligt virker langt mere relevant og 

anvendeligt. Hun uddyber, at hun i starten havde svært ved at se ideen i, at lære så meget teori, og 

fandt brugen deraf meget ”firkantet”, som om hun: ”tog det (den teoretiske viden) fra en kasse 

oppe i hjernen”, og anvendte det meget stringent og bevidst i praksis. Hun oplever mod slutningen 

af uddannelsen, at teorien: ”ligger der sådan helt naturligt nu”, og føler på baggrund heraf, at 

teori og praksis ”går lidt bedre i spænd”. Liv understøtter dette, og forklarer: ”jeg tror at jeg er 

blevet bedre til det (at anvende teorien i praksis), helt sikkert”. I denne forbindelse understreger de 

studerende gennemgående, at de alle gennem hele uddannelsen har følt, de kunne se relevansen og 

anvendeligheden af de praksisnære og handlingsanvisende teorier. Maria udtrykker: ”alt det der 

anatomi og fysiologi og pædagogik, det har man jo godt kunnet se relevansen med igennem 

uddannelsen”. 

Det er samtidig tydeligt, at de studerende i særlig høj grad kan se relevansen og anvendeligheden 

af de teorier, som løbende gennem uddannelsen inddrages i undervisningen
23

, hvilket potentielt 

hænger sammen med mulighederne for, at knytte teorierne op på egne erfaringer. Dette begrundes 

bl.a. med den kontinuerte vekselvirkning mellem teoriundervisningen og klinisk undervisning, 

som betydningsfuld for at opnå forståelse for hvilke kontekster og konkrete situationer teorien kan 

anvendes i. Pia udtrykker fx: 

”der har da været nogle teorier hvor jeg i starten ikke kunne se hvad 

man skulle bruge til, hvor jeg sådan har været ude i praksis og så 

kunne sige hov der kunne jeg måske godt lige bruge den der” 

 

Det generelle indtryk er således, at relevansen og anvendeligheden af teorien bliver tydeligere for 

de studerende med progressionen i uddannelsen. Visse teorier fremstår fra starten som relevante 

og anvendelige, mens forståelsen af andre løbende forbedres. Dog er de tidligere omtalte 

                                                           
23

 Der fremhæves bl.a. Dorthea Orems egenomsorgsteori og Kari Martinsens omsorgsteori (Pia, Sara, Maria). 
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selvmodsigelser visse steder i interviewene med til at minde om, at integrationen af teori og 

praksis, ikke betingelsesløst emergerer i en højere enhed, fordi man kommer længere ind i studiet. 

5.2.4.2 Skævhed i opbygningen af uddannelsen 

Et mindre om end væsentligt undertema, fremkom i relation til uddannelsens opbygning. Her 

problematiserer de studerende, til trods for ovenforstående oplevelse af progression, at der opleves 

en vis skævhed i uddannelsens opbygning: 

”vi gik fra alt det her praksisnære og så over til noget svævende (…) 

altså jeg synes måske at det ødelagde det lidt når jeg skal ud (i 

praksis)” (Liv) 

 

”det var lidt som om nu var det (anatomi og fysiologi) præsenteret og 

så går vi videre til de her sygeplejeteoretikere, og så blev det sådan 

lidt, det der det kan i nu” (Sara) 

 

De studerende udtrykker en utilfredshed med, at visse teorier, der opleves som centrale for plejen, 

blev præsenteret tidligt på uddannelsen, og ikke siden direkte inddrages i undervisningen. Dette 

har vanskeliggjort inddragelsen, særligt af den grundlæggende og naturvidenskabelige teori, i den 

sidste kliniske undervisningsperiode (modul 11+12). Pia udtrykker: ”anatomien og fysiologien 

(…) det glider lidt i baggrunden ”. Dette til trods for, at de alle fremhæver denne form for teori, 

der som omtalt ofte har karakter af noget handleanvisende, som let anvendelig og højst relevant 

for praksis. Dette har fået de studerende til at føle sig dårligt forberedte på, at varetage den pleje 

der kræves og forventes af dem, i den sidste klinikperiode. Liv fremhæver her: ”6. semester (…) 

der følte jeg mig virkelig dårlig rustet”. De mener dette skyldes koncentrationen af 

undervisningen i sådanne grundlæggende teorier, på det første år på uddannelsen. Dette har 

betydet, at de ikke kan huske det tilstrækkeligt, på den sidste del af uddannelsen. Ikke desto 

mindre, opleves den afsluttende klinikperiode som havende forberedt dem på, at kunne agere som 

sygeplejersker med den rette integritet og identitet, trods oplevelsen af, at mangle visse praktiske 

færdigheder. 

5.2.4.3 Sammenfatning 

Det fjerde og sidste hovedtema har vist, at de studerende oplever en bedre forståelse af relevansen 

og anvendeligheden af teorien i praksis, som de kommer længere frem i uddannelsen. Her 

fremtræder de praktiske og handleanvisende teorier i højere grad på denne måde fra starten af 

uddannelsen, omend de studerende problematiserer, at integrationen af dem i praksis, 

vanskeliggøres af en skævhed i uddannelsens opbygning. 
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5.3 Delkonklusion på analyse og fortolkning 
Analysen og fortolkningen af de fire hovedtemaer, og dertilhørende undertemaer, har vist, at de 

studerendes oplevelser af relevansen og anvendeligheden af teori ift. praksis, påvirkes af en række 

forskellige faktorer, der i visse tilfælde medfører forskellige selvmodsigende og forvirrende 

udtalelser derom. Det blev dog klart, at teorien opleves som en nødvendig og værdifuld 

baggrundsviden, som kan guide udøvelsen af sygeplejen i praksis, omend den ikke altid er 

tilstrækkelig. Deres forståelser af teori viste sig at manifesteres i det, der blev kaldet to forskellige 

teoriniveauer, et praksisnært og handleanvisende, samt et svævende og filosofisk. Oplevelsen af 

relevansen og anvendeligheden af disse to niveauer, afviger blandt de studerende, hvilket blev vist 

som sammenhængende med det fokusområde de tillægger sig i praksis. Disse foki udgøres af hhv. 

et naturvidenskabeligt blik, en relationel tænkning og en legitimering og kvalificering af 

sygeplejen. 

De studerende tenderer til, primært at finde teori der relaterer sig deres tillagte fokusområde 

relevant og anvendeligt, og derfor opprioritere anvendelsen deraf i praksis. 

Endvidere har vist sig, at oplevelsen af relevansen og anvendeligheden af teorien, påvirkes 

negativt af et dilemma de studerende havner i, når skolens romantiserede billede af virkeligheden, 

ikke stemmer overens med strukturelle og kulturelle forhold, som et presset tidsaspekt og 

personalets holdninger overfor de studerendes teoretiske viden. I denne forbindelse fremhæves, at 

refleksiv vejledning i praksis, lærernes evne til virkeliggørelse i undervisningen, samt øvelser i 

færdighedslaboratoriet, hjælper til at øge den oplevede sammenhæng mellem teorien lært på 

skolen og relevansen og anvendeligheden deraf i praksis. Slutteligt blev det klart, at oplevelsen af 

relevansen og anvendeligheden af teorien ændrer sig med progressionen i uddannelsen, således de 

studerende finder teorien mere relevant og anvendelig for praksis i slutningen af uddannelsen, 

omend integrationen af dele af teorien i praksis, vanskeliggøres af en skævhed i uddannelsens 

opbygning. 

6 Diskussion af specialets fund 

I det følgende diskuteres ovenstående fund, primært ud fra den præsenterede empiri i 

litteraturgennemgangen i afsnit 1.2, for at opnå en dybere forståelse af de studerendes oplevelser i 

en større videnskabelig kontekst. I forhold til litteraturgennemgangen, er særligt fremkommet nye 

fund, ift. hovedtemaet Forskellige fokusområder i praksis. Derfor er det fundet nødvendigt at 
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foretage en ny litteratursøgning, som kunne belyse dette fund
24

, omend dette ikke førte til 

identificeringen af nye studier. Perspektiver fra dette hovedfokus vil således blive diskuteret i 

afsnittet med hovedtemaet Forståelsen af teori. 

Der skal løbende i diskussionen, udover den præsenterede empiri, inddrages få teoretiske 

perspektiver, som bl.a. Tone Saugstads beskrivelse af tre forskellige opfattelser af teori-praksis 

forholdet (47), men det formål at nuancere visse perspektiver. 

De studerende vil primært i det følgende blive omtalt som en generel gruppe, til trods for de 

adskillelser der blev omtalt på visse områder. 

6.1 Diskussion af hovedtemaerne: ”Forståelsen af teori” og ”Forskellige 

fokusområder i praksis” 
I fortolkningen blev det tydeligt, at de studerende ser teori som en nødvendig baggrundsviden, der 

kan vejlede handlerne i plejen. Det blev imidlertid understreget, at deres teoretiske viden, og evne 

til at integrere denne, ikke altid findes tilstrækkelig i praksis. Dette kommer bl.a. til udtryk i 

interviewene, når studerende kommer med forvirrede og selvmodsigende udtalelser, som 

eksempelvis fremhævet ved Liv. Hun omtaler, at man skal bruge teori til at argumentere for: 

”hvorfor vi gør som vi gør”. Trods sin primære orientering mod de praksisnære teorier, giver hun 

udtryk for, at hun også er klar over, at hun burde kunne bruge de svævende teorier, indirekte, i 

plejen. Men senere udtrykker hun, at de svævende teorier egentlig ikke har noget at gøre med, 

hvad der skal ske ude på afdelingen. En potentiel forklaring på sådanne selvmodsigende udtalelser 

omkring forståelsen af teori, kan findes i Saugstads beskrivelser af tre forskellige opfattelser af 

sammenhængen mellem teori og praksis (47, s. 189-191). Hun beskriver en rationalistisk 

forståelsesform, der omhandler et syn på teori som foreskrivende og styrende for handlingerne i 

praksis; en empiristisk forståelsesform hvor praksis forstås som styrende for teorien, på en sådan 

måde at teori er udledt af og skal passe præcis til praksis, og; en praksicistisk, hvor teori opfattes 

som indlejret i praksis og ikke tilkendes en særlig status ift. praksis, idet erfaringen og handlingen 

bliver det centrale. 

Saugstad beskriver, at disse tre opfattelser af forholdet mellem teori og praksis sjældent 

forekommer i rendyrket form, men ofte blandes hos én og samme person (47, s. 188-192). Dette 

vurderes netop at være tilfældet for de studerende i nærværende undersøgelse. Den 

                                                           
24

 Der er søgt i Cinahl og Pubmed på søgekombinationerne: ”Nursing Practice” AND ”Students, Nursing” AND 

(Perspective OR Aspect OR Focus). I Cinahl fremkom 37 artikler, men ingen havde relevans for hovedtemaet. I PubMed 

fremkom 103 artikler som blev afgrænset til at omfatte de seneste 10 år, hvorefter 89 fremkom. Der var ingen med 

relevans for hovedtemaet Forskellige fokusområder i praksis, men der fremkom en artikel med relevans for hovedtemaet 

Overgangen fra skole til praksis, som inkluderes i følgende diskussion. 
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grundlæggende forståelse af teori, hos alle de studerende, er i høj grad udtryk for en rationalistisk 

forståelse, idet de opfatter teori som vejledende for praksis. I mange tilfælde opstår de studerendes 

selvmodsigelser imidlertid, i det øjeblik de har svært ved at forklare den direkte anvendelse af en 

teori. Dette sker i mange tilfælde, når de omtaler det, de kalder de svævende teorier. Som 

Drejergaard (48) forklarer, har denne type teorier et højt teoretisk abstraktionsniveau, og lader sig 

derfor ikke direkte anvende som handlingsanvisende, men kræver langt flere fortolkninger og 

refleksioner inden de kan anvendes i handlingerne (48, s. 92). Dette er i mange tilfælde præcis 

hvad de studerende udtrykker som vanskeligt, og når de ikke kan forklare, fra et rationalistisk 

synspunkt, at teorien siger ’gør det og det’, så sker det ofte, at de i stedet søger de praksicistiske 

argumenter, og forklarer, at man må falde tilbage på sine erfaringer. Når dette sker, 

sammenblandes Saugstads opfattelser, og forvirring opstår, og netop i disse situationer bliver det 

tydeligt, at de studerende ikke direkte kan se relevansen og anvendeligheden af teorien i praksis. 

Sådanne problematikker med at forstå og forklare relevansen og anvendeligheden af de abstrakte 

teorier, kan ligeledes identificeres i den præsenterede empiri. I Granums studie fra 2003 (28), 

beskriver studerende til tider de abstrakte sygeplejeteorier som irrelevante og vanskelige at bruge i 

praksis. De studerende ser sygeplejefaget som et praktisk fag, der udgøres af praktiske handlinger 

og færdigheder, og mener på denne baggrund, at teori bør kunne anvendes direkte i handlingerne i 

praksis (28). Samme holdning kan identificeres, i visse udtalelser i nærværende speciale. Særligt 

Pia mener som omtalt, at der til tider er for meget teori og for lidt praksis i uddannelsen, idet hun 

fx ikke kan hænge et drop op. De studerende i Granums studie udtrykker desuden, at de abstrakte 

teorier ikke hører hjemme i undervisningen på grunduddannelsen (28), en opfattelse som også er 

udtrykt ved Liv, der siger, at de svævende teorier, har fyldt for meget på uddannelsen ift. ”hvad 

det egentlig er vi skal ud og kunne”. Studerendes oplevelse af, i visse tilfælde at have følt, at man 

ikke ved nok om det, der er nødvendigt for udøvelsen af sygeplejen i praksis, giver anledning til at 

stille spørgsmålstegn ved, om ændringerne af fagfordelingen i bekendtgørelsen fra 2008, virker 

efter hensigten. Er dette ikke tilfældet, vil det potentielt kunne få uheldige konsekvenser. I Corletts 

studie (26), udtrykker studerende, som ikke oplever de er blevet undervist i relevant teori, ift. at 

kunne yde en velovervejet pleje i praksis, en følelse af at deres pleje i visse tilfælde kan være til 

fare for patienterne, fordi ”you don’t know why you’re doing things” (26, s. 502-503). 

Ifølge Granum kan sådanne oplevelser skyldes akademiseringen af uddannelsen, fordi man 

prioriterer formidling af teoretisk viden, en viden der ikke nødvendigvis er knyttet til 

handlingsaspektet i sygeplejen (28). Disse potentielle problemer er derfor i høj grad aktuelle i 
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Danmark, hvor Bjerg og Nielsen i artiklen ”Akademiske kompetencer i 

professionsbacheloruddannelsen” fremhæver, at der siden 2001, hvor sygeplejerskeuddannelsen 

blev omdannet til en professionsbacheloruddannelse, i høj grad er blevet satset på kvalificeringen 

af de studerendes akademiske kompetencer. Forfatterne diskuterer, hvordan tekster på et højt 

abstraktionsniveau, anses som bidragende til en dannelsesproces, hvilket ses som et af formålene 

med indholdet i sygeplejerskeuddannelsen (49, s. 154). Spørgsmålet er selvsagt, hvorvidt denne 

opprioritering og satsning på de akademiske kompetencer, styrker sygeplejeudøvelsen og sikrer 

kvaliteten af plejen til patienterne, hvis de studerende ikke føler de opnår den teoretiske viden, der 

er nødvendig for udøvelsen af den konkrete sygepleje til patienterne. En alvorlig hæmsko er i 

denne sammenhæng den dominerende rationalistiske forståelse af teori-praksis forholdet, hvis de 

svævende teorier vanskeligt lader sig omsætte til brug inden for denne.  

 

I Landers review-artikel (38), bliver det påpeget, at det ikke nødvendigvis er alle teorier der skal 

anvendes direkte som vejledende og styrende for handlingerne i praksis. De skal i højere grad 

bruges til refleksion derover, og således skabe bevidsthed om bl.a. kompleksiteten i plejen (38). 

Denne form for teori, var netop hvad de studerende forbandt med de svævende teorier. Det blev 

tydeligt, særligt ift. fokusområdet en relationel tænkning, at de studerende, for at mestre brugen af 

sådanne abstrakte teorier, udvælger teorier de finder særlig relevante og anvendelige, bl.a. til 

refleksion i plejen. At de studerende har denne tilgang til teori, kan vurderes fra to perspektiver. 

Man kan argumentere for, at et snævert fokus på forudbestemte teorier, er lig med fravalg, og 

nedprioritering af andre potentielt relevante og nødvendige teorier, således grundlaget for at træffe 

velovervejede beslutninger i plejen forringes. Et andet synspunkt kan imidlertid baseres på 

undersøgelser, der præsenterer fund, som viser, at sygeplejersker der arbejder og reflekterer med 

udgangspunkt i en begrebsmodel, filosofi eller sygeplejeteori, yder en bedre og mere reflekteret 

sygepleje i praksis. Disse studerendes valg og dermed også fravalg af andre teorier, bliver således 

en fordel for deres måde at udføre sygepleje på, fordi de bliver i stand til at mestre den teori de 

fokuserer på (50, s. 76)(51). 

I fortolkningen blev der desuden identificeret en yderligere forståelse, som støtter op om Landers 

review. Maria beskriver netop en opfattelse af, at svævende teorier, i højere grad i visse situationer 

kommer til udtryk i den mere usynlige del af sygeplejen - i tankerne, værdierne og holdningerne 

dertil, end den direkte handlingsorienterede del. Dette er et direkte udtryk for at denne studerende, 

her ser relevansen og anvendeligheden af teorien, og må siges at have erhvervet (dele af) de 
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akademiske kompetencer, Bjerg og Nielsen omtaler (49). Denne måde at bruge en abstrakt teori, 

har både en direkte refleksiv betydning, men kan samtidig også have en implicit og mere ubevidst 

betydning, for måden der ydes sygepleje. Dette kan fx afspejle sig i måden at tænke og agere i 

plejen og i tilgangen til patienterne. I indledningen blev det tydeligt, at patienter sætter pris på 

omsorg, forstået som lydhørhed, medinddragelse og respekt i plejen og behandlingen. Disse 

aspekter kan i høj grad betragtes som kommende til udtryk i sygeplejerskernes individuelle 

kompetencer, og underbygger derfor også nødvendigheden af, at optimere de studerendes 

forståelser af begge teoriniveauer, såvel de handlingsanvisende og praksisnære, som de svævende 

og abstrakte. Dette synes at forudsættes af, at de studerende kan se såvel relevansen som 

anvendeligheden af teorien i plejen, et område, hvor fundene fra nærværende speciale giver bund 

for en optimisme, om end også et forbehold omkring, at der fortsat forekommer en 

mangelfuldhed, i mange af de påvirkende faktorer, som lader til at præge de studerende, på vejen 

til de skal stå på egne ben i praksis. 

6.2 Diskussion af hovedtemaet: ”Overgangen fra skole til praksis” 

I fortolkningen af dette hovedtema blev det tydeligt, at de studerendes oplevelser af relevansen og 

anvendeligheden af den skolelærte teori ift. sygeplejepraksis, i høj grad påvirkes af det dilemma 

de oplever at stå i, når de navigerer mellem den teoretiske og akademiske verden på skolen, og 

virkeligheden og realiteterne i praksis. Dette dilemma kan ligeledes identificeres i den 

præsenterede empiriske litteratur. Corlett påpeger, at dilemmaet kan ligge i de studerendes 

oplevelser af, at teorien lært på skolen til tider er for ideel og overordnet, og i visse tilfælde ikke 

opdateret ift. sygeplejen i praksis (26). Det fremhæves at de studerende på baggrund deraf, 

tenderer til at negligere relevansen af teorien ift. praksis. De studerende i dette speciale peger ikke 

umiddelbart på oplevelser, hvor teorien ikke har været opdateret ift. praksis, men fremhæver i 

højere grad, at teorien og det billede af praksis, de præsenteres for på skolen, bliver romantiseret 

og fremstillet som et glansbillede. Dette ses som et problem, idet det får de studerende til, ligesom 

de studerende i Corletts studie, i visse tilfælde at stille spørgsmålstegn ved relevansen og 

anvendeligheden af teorien. Eksempler på dette møde med dele af den ’barske’ virkelighed der 

venter de studerende, er ligeledes at finde i empirien. Særligt med øje på de forhold, de studerende 

beskriver som indvirkende herpå. De fremhæver bl.a. mødet med personalets til tider negative og 

afvisende holdninger over for deres teoretiske viden og undrende spørgsmål, som betydningsfuld 

for deres oplevelser af relevansen og anvendeligheden af teorien. Denne problematik fremhæves i 

det norske studie af Kyrkjebø et al. (25), hvor de studerende beretter om oplevelser, hvor 
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sygeplejerskerne i praksis ikke følger de procedurer og teorier de studerende har lært på skolen, og 

udviser en vis modstand overfor deres teoretiske viden og kritiske spørgsmål. Det konkluderes 

bl.a., at det findes nødvendigt med en opmærksomhed på behovet for en eventuel ændring af 

denne modstands-kultur i sundhedssystemet, idet både studerendes læringsudbytte og kvaliteten af 

plejen til patienterne kan påvirkes deraf (25).  

Herudover kan fremhæves de strukturelle forhold, som et presset tidsaspekt og en kultur der 

præges af krav om effektivitet i plejen, bl.a. ved Liv, som forklarer at hendes feedback på en 

session med patienten, primært omhandlede et for højt tidsforbrug, til trods for hendes følelse af, 

at det relationelt var gået over forventning. Dette perspektiv ses kun i nogen udstrækning berørt i 

den præsenterede litteratur, hvor det i højere grad omtales, at tidspresset kan være grund til, at de 

studerende af og til føler sig som et ekstra par hænder (31), hvilket kan være en hindring for at få 

den nødvendige refleksive vejledning (34). Dette understøttes af Landers, som slutteligt i sit studie 

pointerer (32), at det tyder på studerende ofte bliver overladt til, at måtte affinde sig med den 

forskel der er mellem den travle hverdag på hospitalet, hvor personalet og vejlederne har fokus på, 

at ”få arbejdet gjort”, og lærernes ideelle fremstilling af teorien. 

 

Et andet aspekt som blev identificeret i ovenstående fortolkning, er undervisernes evner til 

virkeliggørelse af teorien, med eksempler fra praksis. Dette finder bred understøttelse i den 

empiriske litteratur. Blandt andet fremhæves i et dansk studie af Nielsen og Dau, at de studerendes 

læringsudbytte fra undervisningen afhænger af, hvorvidt der drages paralleller mellem den 

teoretiske og kliniske undervisning (27). Samtidig beskriver studerende i Granums studie, at 

teorien, hvis ikke denne i undervisningen relateres til praksis, blot bliver tomme ord, der ikke kan 

anvendes i praksis (28, s. 28). De studerende i nærværende undersøgelse tillægger også 

praksiseksempler, enten de studerendes egne erfaringer eller lærernes, massiv betydning. Dette 

tydeliggør netop relevansen af teorierne ift. forskellige jordnære (Sara) og realistiske 

patientsituationer i praksis. Et engelsk studie af Jones (52)(53), undersøger effekterne af, at 

anvende empiriske data fra studerendes interaktioner med patienter, i undervisningen. Dette viser 

sig, at være en effektiv måde at inddrage ”virkeligheden” på, og det har et positiv effekt på 

lukningen af teori-praksis gappet. De studerende beretter bl.a. om positive oplevelser, og 

udtrykker på baggrund deraf, en øget bevidsthed om inddragelsen af teorien i deres 

kommunikation og interaktion med patienterne (53).  
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På denne måde kan praksisinddragelsen forventeligt også være med til, at minimere oplevelsen af, 

at virkeligheden og praksis romantiseres unødvendigt, da det er tydeligt fra de studerendes 

udtalelser, at denne ideale fremstilling af verden, ikke tjener et gavnligt formål. 

 

Et tredje aspekt, der i fortolkningen gav positive konnotationer mellem livet på skolen og den 

virkelige verden, var brugen af simulationer i undervisningen. Det blev i litteraturgennemgangen 

fremhævet, med studier af Morgan (36) og Hope et al. (35), at simulationsundervisning, primært i 

et færdighedslaboratorium, i høj grad medvirker til at øge oplevelsen af anvendeligheden af 

teorien i praksis. Man har fundet, at de studerende udtrykker stor glæde over denne undervisning, 

idet de i praksis kan genkalde sig teorien, og derved bedre kan inddrage den i plejen (35)(36). 

Disse fund kunne kun i nogen grad repliceres i nærværende undersøgelse. Her fremhæver de 

studerende som det første, på baggrund af deres skelnen mellem teori på to niveauer, at det 

hovedsageligt er de handlingsanvisende teorier, der findes omsættelige til praksis på baggrund af 

undervisningen i færdighedslaboratoriet. Det blev desuden tydeligt, at de studerende nødvendigvis 

må stå i lignende situationer i praksis, før det lærte i færdighedslaboratoriet findes anvendeligt. 

Denne forskel kan imidlertid hænge sammen med, at de studerende i Morgans studie udelukkende 

omhandler førsteårs studerende (36). I nærværende studie blev det tydeligt, at progressionen 

gennem uddannelsen har en betydning for synet på relevansen og anvendeligheden af teori ift. 

praksis. Særligt er det fremhævet, at visse teoriers formål har stået klart fra tidligt i uddannelsen. 

Dette var netop de praktiske og handleanvisende, og derfor er det værd at bemærke, at dette 

potentielt spiller ind på oplevelsen af de simulationer der gennemføres. 

 

Fortolkningerne af et fjerde undertema i relationen til forholdet mellem skole og virkelighed, viser 

stor lighed med fund i litteraturen. Dette vedrører vejlederens betydning for de studerendes 

oplevelser af relevansen og anvendeligheden af teorien. De interviewede fremhæver, at en 

vejledning der har fokus på teoretisk refleksion og argumentation, gennem kritiske spørgsmål i de 

forskellige plejesituationer, er nødvendig for at finde teorien relevant og anvendelig. I den 

empiriske litteratur fremhæves dette aspekt tilsvarende i både Severinssons (29), Spouses (30) 

Stockhausens (31) og Landers’ (32)(38) artikler. Disse påpeger bl.a., at studerende oplever en øget 

bevidsthed om relevansen af teorien, hvis de får refleksiv vejledning. De studerende i dette 

speciale udtrykker ligeledes frustrationer, når vejledningen ikke er tilstrækkelig. Her understreger 

de, at vejlederne i visse tilfælde kunne være bedre opdateret på den teori der undervises i på 
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skolen, således der kunne etableres et fælles grundlag for en teoretisk diskussion af den nære 

patientpleje. Samme fund er gældende i Corletts studie, hvor det fremhæves, at en brist i 

kommunikation mellem skolen og praktikstedet er en væsentlig årsag til vejledernes manglende 

indsigt i de studerendes teoretiske viden og niveau (26). Hvorvidt det samme er tilfældet for 

interviewpersonernes skole i denne undersøgelse, skal være usagt. 

 

Det er således blevet tydeligt, at der i empiriske studier, i et vidt omfang finder støtte i mange af 

de identificerede forhold, ved de studerendes oplevelse af relevansen og anvendeligheden af 

teorien. 

Det er særligt overraskende, at ingen af de studier i lige så høj grad peger på betydningen af, 

skolens og undervisernes tendens til, at tegne et romantiseret billede af den virkelighed der venter. 

6.3 Diskussion af hovedtemaet: ”Uddannelsens gang” 

I litteraturgennemgangen fremkom et billede af, at progressionen gennem uddannelsen har 

betydning for oplevelsen af relevansen og anvendeligheden af teori ift. praksis. Fundene i Ranse et 

al. (39) og Corlett’s (26) studier, fremhæver særligt den kontinuerte vekselvirkning mellem 

teoretisk- og klinisk undervisning uddannelsen igennem, som en medvirkende årsag dertil. Dette 

kommer blandt andet til udtryk i, at løbende praksiserfaringer bidrager til den oplevede relevans af 

teori, fordi de studerende bliver i stand til, at identificere anvendelsen deraf i praksis (26)(39). 

Disse empiriske fund, blev til fulde understøttet i nærværende undersøgelse, hvor de studerende 

blandt andet beskriver, at egne praksiserfaringer draget løbende gennem uddannelsen, og 

forskellig klinisk undervisning, gør det lettere, at se relevansen og anvendeligheden af teorien.  

I både Corlett og Hislop et al.’s studier fremhæves, at fordelingen og opbygningen af hhv. 

teoretisk og klinisk undervisning, således teori og praksis er tæt forbundet, har stor betydning for 

læringspotentialet og evnerne til at integrere teori og praksis (26)(39). I nærværende speciale 

udtrykte flere af de studerende tydelige frustrationer over uddannelsens opbygning. De 

problematiserede som det første koncentrationen af den grundlæggende og naturvidenskabelige 

teori til det første år på uddannelsen, i det, der ikke i tilstrækkelig grad vendes tilbage til den 

løbende. Som Sara udtrykte, er der en forventning om, at de studerende har ’styr på denne teori’, 

som derfor primært anses som basisviden i det videre forløb. De studerende oplever imidlertid, at 

have svært ved at genkalde teorierne tilstrækkeligt, særligt i den sidste kliniske 

undervisningsperiode i modul 11+12, hvor de i høj grad skulle finde deres anvendelse. Dette 

virker i høj grad forstyrrende for integrationen af disse i praksis. Det er dog værd at bemærke, 
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hvordan de studerende forklarer, at visse teorier, som i højere grad har ’fulgt dem gennem 

uddannelsen’, ved at underviserne er vendt tilbage til dem løbende, i langt højere grad ses som 

relevante og anvendelige i praksis. Dette understøtter Corlett og Hislops fund, og understreger 

betydningen af muligheden for, kontinuert at koble teorierne an til egne og andres erfaringer fra 

praksis. 

Det er vigtig at bemærke, at selvom de studerende udtrykker vanskeligheder med at huske teorien 

tilstrækkeligt fra først på uddannelsen, oplever de ikke desto mindre en vis selvsikkerhed på egne 

evner. Den afsluttende klinikperiode opleves som havende forberedt dem på, at kunne agere som 

sygeplejersker med den rette integritet og identitet, trods oplevelsen af, at mangle visse praktiske 

færdigheder og teoretisk viden i praksis. Måske kan oplevelsen af at teorien er glemt, i et vist 

omfang skyldes, at den i kompetenceniveauet hos næsten færdiguddannede studerende, er et 

udtryk for, at teorien er blevet indlejret, og ligger implicit i deres handlinger, som en ubevidst 

base. Herved fremkommer således oplevelsen af, at teorien findes relevant og anvendelighed 

implicit til udtryk. 

 

Hermed er specialets centrale fund diskuteret i relation til den empiriske litteratur på området. 

Videre foretages en kritisk diskussion af den anvendte metode. 

7 Kritisk diskussion af metode 

I det følgende vurderes specialets validitet på baggrund af Kvale og Brinkmann forståelse.  

Disse forfattere påpeger, at validering af kvalitative undersøgelser i bredeste forstand omhandler, 

hvorvidt den valgte metode har været anvendelig ift. det valgte problemområde. Denne kan sikres 

på tre måder: ved at overveje den håndværksmæssige validitet, den kommunikative validitet og 

den pragmatiske validitet (43, s. 271-272). 

7.1 Håndværksmæssig validitet 

Håndværksmæssige validitet omhandler forskerens håndværksmæssige dygtighed og 

troværdighed og omfatter en kontinuerlig kontrol af alle faser i interviewundersøgelsen (43, s. 

274). Her bliver en gennemsigtighed afgørende for vurderingen, hvorfor denne løbende er forsøgt 

skabt, gennem eksplicitering af bl.a. forforståelse og de metodologiske valg. Ifølge Kvale og 

Brinkmann kan erfaring inden for interviewforskning have betydning for udfaldet af 

undersøgelsen (43, s. 104-105). Dette perspektiv findes nødvendig at diskutere, idet jeg er 



Speciale Juni 2011 

Cecilia D. L. Bækgaard 

51 
 

uerfaren ift. at udføre interviews. Der blev som tidligere fremhævet, valgt at gennemføre 

enkeltpersoninterviews, for at få de studerende til at fortælle så dybdegående og bredt om deres 

oplevelser som muligt. Dette valg, set ift. min manglende erfaring, betragtes som en fordel. Jeg 

havde under interviewene rig mulighed for, at koncentrere mig om de enkelte studerendes 

udtalelser og kunne derved, hvor det var nødvendigt, følge op på disse. Jeg forsøgte så vidt muligt, 

at transskribere interviewene løbende, for at blive opmærksom på min egen interview- og 

spørgeform. Dette betød, at jeg i de efterfølgende interviews i højere grad blev opmærksom på, i 

visse tilfælde, at ændre, præcisere eller åbne mine spørgsmål yderligere. I retrospektivt, ved 

gennemlæsningen af alle interviewene, kan dog identificeres aspekter, som kunne være uddybet 

yderligere, og dermed have givet et bredere grundlag for fortolkning. Derfor er det muligt, at jeg 

med en større erfaring i udførelse af interviews, kunne havde fået andre eller dybere aspekter frem, 

som potentielt kunne have forbedret grundlaget for den etablerede forståelse. 

I forhold til omfanget af, og valget af informanter, vurderes fem interviews som tilstrækkeligt, til 

at få en så omfattende og nuanceret forståelse af problemstillingen, som opgavens omfang har 

muliggjort. 

7.2 Kommunikativ validitet 

Denne del af valideringsprocessen omhandler testning af gyldigheden af de videnspåstande, der 

fremkommer i en samtale (43, s. 280). 

I forhold til interviewsituationen blev der søgt en validering af den umiddelbare forståelse af de 

studerendes udsagn, gennem uddybende og afklarende spørgsmål undervejs. De studerende fik 

herved mulighed for, at af- eller bekræfte denne forståelse, og indtrådte således også selv i 

valideringsprocessen. Dette betegner Kvale og Brinkmann som medlemsvalidering (43, s. 280). 

I forbindelse med transskriberingen blev kravet om gennemsigtighed forsøgt imødekommet ved, 

at eksplicitere valg og fravalg i selve transskriberingsprocessen i afsnit 4.5 (43, s. 206). 

I forhold til fortolkningen af interviewteksterne, sikrede den dialogiske proces mellem de fire 

overordnede trin i den beskrevne metode i afsnit 5.1, at fundene ikke uovervejet har tjent det 

formål, at bekræfte forforståelsen og egne holdninger. Der i denne forbindelse inddraget citater for 

at understøtte fundene, og højne gennemsigtigheden deraf. Dette giver samtidig læseren mulighed 

for, at vurdere om fortolkningerne er logisk og forsvarligt udledte (43, s. 280-281). 
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7.3 Pragmatisk validitet 

Pragmatisk validering omhandler anvendeligheden af undersøgelsens fund. Kvale og Brinkmann 

skelner primært mellem to former for pragmatisk validering, en hvor vidensudsagnet ledsages af 

handling og en anden hvor vidensudsagnet tilskynder handlingsforandringer (43, s. 284). 

Hensigten med dette speciale har været mere af deskriptiv karakter, hvorfor fundene ikke direkte 

leder til handlingsforslag. Fundene menes dog alligevel, at skabe indsigt i problematikken 

omkring teori-praksis forholdet i sygeplejerskeuddannelsen i Danmark. Der er skabt en forståelse 

for hvordan studerende der uddannes efter bekendtgørelsen fra 2008, oplever forholdet mellem 

teori og praksis. Dette er endnu ikke undersøgt i et forskningsmæssigt øjemed. Denne viden kan 

være relevant for uddannelsesinstitutioner i forbindelse diskussioner og refleksioner over 

planlægning af undervisningsindholdet og formen både på skolen og i praksis. 

 

På denne baggrund, vurderes validiteten overordnet som tilfredsstillende. 

8 Konklusion 

Formålet med nærværende speciale har været, at undersøge næsten færdiguddannede 

sygeplejestuderendes oplevelser af forholdet mellem teori og praksis, særligt med fokus på 

oplevelsen af relevansen og anvendeligheden af den skolelærte teori i forhold til sygeplejepraksis. 

Problematikken blev undersøgt med en kvalitativ tilgang, med fænomenologien og 

hermeneutikken som videnskabsteoretisk ramme. Der blev gennemført fem livsverdensinterviews, 

med hovedfokus på, at få en indsigt i og forståelse af de studerendes oplevelser. 

I analysen og fortolkningen blev identificeret fire hovedtemaer: Forståelsen af teori, Forskellige 

fokusområder i praksis, Overgangen fra skole til praksis og Uddannelsens gang, og en række 

undertemaer. Disse beskriver forskellige faktorer, som har indflydelse på de studerendes 

oplevelser af relevansen og anvendeligheden af teori ift. praksis. 

Det er blevet klart, at de studerende grundlæggende oplever teori som en nødvendig 

baggrundsviden, en form for guide eller et redskab, som kan vejlede handlingerne i praksis. Denne 

baggrundsviden findes dog ikke altid tilstrækkelig, hvilket i visse tilfælde medfører en tendens til 

nedprioritering af relevansen deraf for praksis. De studerende skelner i deres beskrivelser mellem 

to teoriniveauer, et praksisnært og handleanvisende, samt et svævende og filosofisk, hvoraf 

anvendeligheden oplevelses forskelligt. Grundlæggende udtrykker de studerende størst 

vanskeligheder med, umiddelbart at forstå og forklare anvendeligheden af de svævende og 
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filosofiske teorier. Dog varierer oplevelserne deraf blandt de studerende, og disse er identificeret 

som sammenhængende med deres fokusområde i praksis. Disse foki udgøres af hhv. et 

naturvidenskabeligt blik, en relationel tænkning og en legitimering og kvalificering af sygeplejen. 

De studerende tenderer til, primært at se relevansen og anvendeligheden af teori, der relaterer sig 

deres tillagte fokusområde. Dette fører i visse tilfælde til en opprioritering af integrationen heraf i 

praksis. 

 

Desuden er fremkommet, at de studerendes møde med virkeligheden i praksis kan forsage et 

”kultur- eller praksischok”, til dels forsaget af skolens romantiserede afbildning af praksis. Blandt 

andet påvirker faktorer som tidsaspekter, men særligt personalets holdning til de studerendes 

teoretiske viden, har vist sig betydningsfuld for oplevelsen af, om teorien findes relevant og 

anvendelig i praksis. I denne forbindelse fremhæves en række medierende faktorer: vejledningen i 

praksis, lærernes evne til virkeliggørelse, samt øvelser i færdighedslaboratoriet. 

Endvidere oplever de studerende, at relevansen og anvendeligheden af teorien ift. praksis ændres 

med progression i uddannelsen, omend en skævhed i uddannelsens opbygning, hvor 

koncentrationen af den grundlæggende og naturvidenskabelige teori, til det første år på 

uddannelsen, opleves som forstyrrende herfor. 

Det viste sig at de studerendes udtalelser i visse tilfælde har selvmodsigende karakter, hvilket er 

set som udtryk for en forvirring omkring oplevelsen af relevansen og anvendeligheden af teorien. 

Dette blev diskuteret, primært med inddragelsen af Staustads beskrivelse af teori-praksis 

forholdet, hvilket tydeliggjorde problemet med en potentiel sammenblanding heraf. 

Selvmodsigelserne opstår ofte, i tilfælde hvor de studerendes rationalistiske forståelse af teori-

praksis forholdet bliver udfordret, typisk af det, der er kaldet de svævende teorier. 

Ovenstående fund er diskuteret i forhold til relevant forskning på området, og det vurderes at 

denne undersøgelse på visse områder har bidraget med værdifulde indsigter i problematikken 

omkring teori-praksis forholdet i sygeplejerskeuddannelsen. Dette primært i relation til 

identificeringen af fokusområder i praksis. 

 

Det kan således overordnet konkluderes, at de studerendes oplevelser af relevansen og 

anvendeligheden af den skolelærte teori ift. sygepraksis, påvirkes af en række faktorer, som til 

tider vanskeliggør integrationen af teori og praksis. 
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9 Perspektivering 

I dette afsnit diskuteres eventuelle implikationer for praksis og nye forskningsmuligheder i lyset af 

specialets fund. 

 

Fundene har givet indblik i, hvordan et lille udsnit af landets sygeplejestuderende, der uddannes 

efter bekendtgørelsen fra 2008, oplever relevansen og anvendeligheden af den skolelærte teori ift. 

praksis. Fundene tyder på, at studerendes integration af teori og praksis i visse tilfælde påvirkes af 

disse oplevelser. Dette understreger i høj grad aktualiteten heraf, idet der ikke hersker tvivl om, at 

kvaliteten af sygeplejen i høj grad forudsættes af, at sygeplejersker bl.a. kan integrere deres 

teoretiske viden i praksis (8)(9). Det er i denne forbindelse interessant, i hvilket omfang, en 

uddybende undersøgelse med flere studerende, fra flere sygeplejeskoler, vil frembringe yderligere 

og uddybende perspektiver herpå. 

 

Det tyder dog på, at der kan være behov for tydeligt at klarlægge sammenhængen mellem teoriers 

forskellige rækkevidde, og muligheder for anvendelse deraf i praksis hænger sammen. Dette bør 

ske allerede tidligt på uddannelsen, fx i forbindelse med den første længerevarende praktik, da det 

potentielt kan ventes at spare de studerende for frustrationer og forvirring over begrænsningerne i 

teoriernes oplevede anvendelighed i praksis. Det kunne i denne forbindelse være interessant, at 

undersøge hvordan de abstrakte teorier formidles, diskuteres og italesættes på hhv. skolen og i 

praksis. 

 

Det er interessant, i hvilket omfang det tidligere nævnte igangværende danske forskningsprojekt, 

der har fokus på at identificere strategier for udvikling af et frugtbart forhold mellem teori og 

praksis i professionsbacheloruddannelserne (3), frembringer fund som kan understøtte hvad der er 

identificeret i nærværende speciale, omend specialets fund selvsagt alene er betydningsfulde for 

diskussion af forholdet mellem teori og praksis i sygeplejerskeuddannelsen. 

 

Slutteligt findes det særdeles relevant, at vende blikke mod en fremtidig undersøgelse, 

omhandlende nyuddannede sygeplejerskers (der uddannes efter bekendtgørelsen fra 2008) 

oplevelser af integrationen af teori og praksis. En sådan undersøgelse vil kunne bidrage med 

værdigfuld viden, der til dels kan danne grundlag for en evaluering af, om uddannelsen 

kvalificerer de studerende til, at kunne varetage den forventede pleje; og endvidere skabe viden 
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omkring hvilke betydningsfulde faktorer, der i praksis kan have indflydelse på sygeplejerskernes 

integration af teori og praksis, og dermed også kvaliteten af plejen. 
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                  Bilag 1 

Den indledende brede emnesøgning  
Der blev indledningsvis i forbindelse med identificering af emne og problemfelt, søgt i databaserne 

Cinahl, Pubmed, Bibliotek.dk, Google.dk og Dansk Sygepleje Råds egen søgedatabase på 

Sygeplejersken.dk. Denne brede søgning blev foretaget, idet jeg ønskede, at opnå en viden om 

hvordan forholdet mellem teori og praksis i sygeplejen og sygeplejerskeuddannelsen generelt 

beskrives. Samtidig ønskede jeg at opnå indsigt i hvilke problematikker og konsekvenser et eventuelt 

usammenhængende forhold kan være forbundet med. 

Der blev foretaget bloksøgning, som beskrevet af Buus et al. (24), hvor søgeordene, vist i 

nedenstående tabel, blev anvendt. Det betød at søgeordene blokkene imellem blev kombineret med 

og/and, for at udvide eller afgrænse søgningerne yderligere. 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Persongruppe Kontekst Fænomen 

Sygeplejestuderende 

Sygeplejerske 

Nursing Students 

Nurse 

 

Sygepleje 

Sygeplejerskeuddannelse 

Sygeplejeskole 

Nursing 

Nursing Education 

Nursing School 

Teori 

Praksis 

Teori-praksis forholdet 

Akademisering 

Theory 

Practice 

Theory - Practice Relationship 

Theory - Practice Gap 

 

Ovenstående søgeord blev så vidt det var muligt tilpasset de forskellige databasers emneord/tesaurus. 

Forskellen på søgeordene fremkommer i eksemplificeringen af de forskellige søgninger i det 

følgende. 

Overskrifter og abstract/resumé i de fremkomne hits, blev gennemlæst og der blev derudfra udvalgt 

artikler der var interessante for valget af emne og problemfelt. 

 

Søgning i Chinal: 

Der blev søgt i denne database den 7/1 – 2011. 

Persongruppe Kontekst Fænomen Hits 

 Education, Nursing 

(Cinahl Headings) 

Theory-Practice Relationship 

(Cinahl Headings) 

204 

Students, Nursing 

(Cinahl Headings) or 

Student Experiences 

(Cinahl Headings) 

Education, Nursing 

(Cinahl Headings) 

Theory-Practice Relationship 

(Cinahl Headings) 

25 

 Education, Nursing 

(Cinahl Headings) or 

Theory-Practice Relationship 

(Cinahl Headings) or Theory-

621 
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Nursing School 

(fritekst) 

Practice Gap (fritekst) 

Students, Nursing 

(Cinahl Headings) or 

Nurses (Cinahl 

Headings) 

Education, Nursing 

(Cinahl Headings) or 

Nursing School 

(fritekst) 

Theory-Practice Relationship 

(Cinahl Headings) or Theory-

Practice Gap (fritekst) 

145 

Students, Nursing 

(Cinahl Headings) 

Nursing Practice 

(Cinahl Headings) 

 268 

 

Ud fra denne søgning blev 12 artikler af interesse læst yderligere igennem som inspirationskilde til 

valg af emne og problemfelt. 

 

Søgning i Pubmed: 

Der blev søgt i denne database den 8/1 – 2011. 

Persongruppe Kontekst Fænomen Hits 

  Nursing Theory (Mesh) and 

Advanced Practice Nursing 

(Mesh) 

3 

Students, Nursing 

(Mesh) 
 Nursing Theory (Mesh) 262 

  Nursing Education Research 

(Mesh) and Nursing Theory 

(Mesh) 

199 

 Schools, Nursing 

(Mesh) or Education, 

Nursing (Mesh) 

Nursing Theory (Mesh)  211 

Nursin (Mesh)  Theory-Practice gap 127 

 
Ud fra denne søgning blev 10 artikler af interesse udvalgt til uddybende læsning som inspiration til 

valg af emne. 

 
Søgning i Bibliotek.dk: 

Der blev søgt i dette forskningsbibliotek den 6/1 – 2011. 

 

Persongruppe Kontekst Fænomen Hits 

Sygeplejestuderende 

(fritekst) 

 Teori (fritekst) og 

Praksis (fritekst) 

32 

Sygeplejestuderende 

(fritekst) 

Sygeplejerskeuddannelse 

(fritekst) 

Teori (fritekst) og 

Praksis (fritekst) 

19 

 Sygepleje (emne) Teori (fritekst) og 

Praksis (fritekst) 

111 

 Sygeplejerskeuddannelse 

(fritekst) 

Teori-Praksis 

forholdet (fritekst) 

22 
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Der var umiddelbart 7 bøger og Ph-d afhandlinger samt 2 artikler med interesse for valg af emne i 

denne søgning. 

Søgning i Google.dk: 

Der blev søgt på google.dk den 9/1 – 2011. 

Da det ikke var muligt at kombinere søgningerne som ovenfor beskrevet, blev der søgt på følgende 

måde: 

”Teori og praksis i sygeplejerskeuddannelsen”, ”Teori – praksis forholdet i 

sygeplejerskeuddannelsen”, Sygeplejerskeuddannelsen, ”Sygeplejestuderendes oplevelser af teori og 

praksis” og ”Teori og praksis i sygeplejen” 

 

Der var umiddelbart 4 undersøgelsesrapporter og en projektbeskrivelse af et igangværende projekt, 

samt forskellige relevante hjemmesider med information om sygeplejerskeuddannelsen i Danmark 

(bl.a. http://www.sygeplejerskeuddannelsen.dk/) med interesse for emnet. 

 

Søgning på Sygeplejersken.dk: 

Jeg har søgt den 11/1 - 2011 på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside. Jeg kunne ikke kombinere mine 

søgninger i søgebasen, så søgningerne ser således ud: 

Søgeord Hits Interessant litteratur til valg 

af emne og problemfelt 

Klinik og teori 45 9 

Teori – praksis forholdet 49 6 

Sygeplejestuderendes 

oplevelser 

20 1 

Klinisk og teoretisk 

undervisning 

80 9 

Teori og praksis i 

sygeplejerskeuddannelsen 

87 15 

Sygeplejerskeuddannelsen 

klinik og teori 

25 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sygeplejerskeuddannelsen.dk/
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Bilag 2 

Systematisk og struktureret litteratursøgning 

Denne søgning havde til formål at undersøge, hvordan sygeplejestuderende oplever forholdet mellem 

teori og praksis i sygeplejerskeuddannelsen, samt at belyse hvilke faktorer der i denne forbindelse for 

de studerende er betydningsfulde. 

Da teori-praksis forholdet i sygeplejerskeuddannelsen også er høj aktuel internationalt, blev det 

fundet relevant både at undersøge international og national litteratur herom. Der blev derfor søgt i 

databaserne: Cinahl, Pubmed, ERIC, SveMed+ og Bibliotek.dk. 

 

Som beskrevet i den indledende emnesøgning, har jeg ligeledes i denne mere systematiske søgning 

foretaget bloksøgninger (24). Det betyder at søgeordene blokkene imellem i alle søgningerne 

nedenfor, er kombineret med og/and. 

De søgeord der gennemgående er blevet anvendt ses i nedenstående tabel. Dog er søgeordene 

tilpasset de enkelt søgedatabasers thesauruser/emneord, hvilket synligt fremkommer løbende i 

beskrivelserne af søgningerne i de forskellige databaser nedenfor. 

 

Gennemgående søgeord 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Persongruppe Kontekst Fænomen 

Sygeplejestuderende 

Studerende 

Nursing Students 

Sygeplejerskeuddannelse 

Nursing Education 

Oplevelse 

Anvendelighed 

Teori 

Praksis 

Teori – Praksis forhold 

Teori – Praksis sammenhæng 

Integration (dansk / engelsk) 

Experience 

Applicability 

Theory 

Practice 

Theory – Practice relationship 

Theory – Practice gap 

Theory – Practice link 

 

 

I det følgende præsenteres søgningerne i de forskellige databaser. 
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Søgning i Cinahl: 

Denne database indeholder indekserede artikler i form af referencer fra alle engelsksprogede 

sygeplejetidsskrifter, der er godkendt til indeksering af organisationen bag databasen. Den indeholder 

omkring 600 tidsskrifter, hvoraf størstedelen omhandler sygepleje (9, s. 90). 

Der blev søgt i denne database den 5/2 - 2011 

 

Persongruppe Kontekst Fænomen Hits 

”Students, 

Nursing” (Cinahl 

Headings) 

”Education, 

Nursing” (Chinahl 

Headings) 

”Theory-Practice 

Relationship” (Cinahl 

Headings) 

73 (published ind 

the last 15 years) 

Students, Nursing 

(Cinahl Headings) 

 Student Experiences 

(Cinahl Headings) and 

“Theory-Practice 

Relationship” (Cinahl 

Headings) 

11 

 ”Education, 

Nursing” (Chinahl 

Headings) 

“Student Experiences” 

(Cinahl Headings) and  

”Theory-Practice 

Relationship” (Cinahl 

Headings) 

10 

 ”Education, 

Nursing” (Chinahl 

Headings) 

Theory – Practice Gap 133 (published 

ind the last 15 

years) 

”Students, 

Nursing” (Cinahl 

Headings) 

”Education, 

Nursing” (Chinahl 

Headings) 

Theory – Practice Gap 42 (published ind 

the last 15 years) 

 ”Education, 

Nursing” (Chinahl 

Headings) 

Theory – Practice Gap and 

”Student Experiences” 

(Cinahl Headings) 

1 

Students, Nursing 

(Cinahl Headings) 
 Theory (Cinahl Headings) 

and Practice 

14 

Students, Nursing 

(Cinahl Headings) 
 “Nursing Practice, Theory-

Based” (Cinahl Headings) 

18 

  “Nursing Practice, Theory-

Based” (Cinahl Headings) 

and “Student 

Experiences” (Cinahl 

Headings) 

1 

”Students, 

Undergraduate” 

(Cinahl Headings) 

”Education, 

Nursing” (Chinahl 

Headings) 

 10 

 Theory (Cinahl 

Headings) 

Applicability 21(published ind 

the last 15 years) 

  Theory (Cinahl Headings) 

and “Nursing Practice” 

91 (published ind 

the last 15 years) 
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(Cinahl Headings)  

”Students, 

Nursing” (Cinahl 

Headings) 

 Theory – Practice Link 36 (published ind 

the last 15 years) 

 

Der blev udvalgt 14 til videre gennemlæsning. Endeligt blev der udvalgt 7 artikler som indgår i min 

litteraturgennemgang. 

 

Søgning i Pubmed: 

Denne database indeholder referencer inden for områder som medicin, sygepleje, veterinærmedicin 

samt sygehusadministration. Den omfatter artikler fra ca. 32.000 tidsskrifter og der er registreret 

referencer helt tilbage til 1960 (9, s. 89-90). 

Der er søgt i denne database den 5/2 – 2011. 

Persongruppe Kontekst Fænomen Hits 

Students, Nursing 

(Mesh) 

 Theory – Practice 

Relationship 

45 

Students, Nursing 

(Mesh) 

“Nursing 

Education” (Mesh) 

Theory – Practice Gap 47 

  Theory – Practice Gap or 

Theory – Practice 

Relationship and Nursing 

student experiences 

48 

Students, Nursing 

(Mesh) 

 Theory – Practice Link 20 

 "Nursing Education 

Research" (Mesh) 

Theory – Practice 

Relationship 

32 

 "Nursing Education 

Research" (Mesh) 

Theory – Practice Gap 37 

Students, Nursing 

(Mesh) 

 Nursing Practice and 

“Nursing Theory” (Mesh) 

163 

 

Der blev udvalgt 11 til videre gennemlæsning. Endeligt blev der udvalgt 5 til at indgå i min 

litteraturgennemgang. 

 

Søgning i ERIC: 

Denne database (Educational Resources Information Center) er den mest omfattende pædagogisk-

bibliografi i verden og indeholder referencer inden for bl.a. humaniora, psykologi, pædagogisk 

forskning, samfundsvidenskab, og sundhedsvidenskab. 

Der er søgt i denne database den 6/2 – 2011 og alle søgeordene er søgt under ”Keywords”. 

Persongruppe Kontekst Fænomen Hits 

  “Theory Practice Gap” 49 

 “Nursing education” “Theory practice 

Relationship” 

94 

http://ez.statsbiblioteket.dk:2048/login?url=http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=aaru&access=aaru454&db=eric-set-c&adv=1
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 “Nursing education” “Theory practice 

Relationship” and 

“Student experience” 

0 

 “Nursing education” “Theory Practice Gap” or 

“Theory practice 

Relationship” 

94 

“Nursing students”  “Theory Practice Gap” or 

“Theory practice 

Relationship” 

9 

 “Nursing education” “Student experience” 31 

“Nursing students”  Theory and Practice 19 

 “Nursing education” Theory and Practice 178 

“Nursing students” 

or “Student 

experience” 

 “Theory Practice Gap” or 

“Theory practice 

Relationship” 

65 

 “Nursing” “Theory Practice Gap” or 

“Theory practice 

Relationship” 

144 

 

Der blev først udvalgt 3 artikler der videre skulle læses i dybden. Kun 1 artikel var anvendelig i 

forhold til problemstillingen. 

 

Søgning i SveMed+: 

Denne database indeholder nordiske sundhedsfaglig litteratur (inden for folkesundhed, 

sygeplejevidenskab og sundhedsvidenskab) på både norsk, svensk, dansk og engelsk. 

Der er søgt i denne base den 7/2 – 2011. 

Persongruppe Kontekst Fænomen Hits 

  “Theory-Practice” 47 

“Nursing Students” “Nursing Education” Experience 22 

  Integration and Theory 

and Practice 

2 

“Nursing Students”  Perception and Practice 1 

  Perception and Practice 56 

  Perception and Theory 12 

 “Nursing Education” Experience 73 

  Theory and Practice 140 

  Theory and Practice and 

Experience 

5 

 “Nursing Education” Theory and Practice 26 

  Applicability and Theory 15 

 

Der fremkom 3 artikler, men der er udvalgt 2 til at indgå i litteraturgennemgangen (En var dog 

allerede fremkommet i søgningen i Cinahl) 
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Søgning i Bibliotek.dk: 

Denne database indeholder en oversigt over danske publicerede bøger, avisartikler, forskningsartikler 

osv. 

Der er søgt i denne database den 8/2 – 2011. 

Persongruppe Kontekst Fænomen Hits 

Sygeplejestuderende 

(Fritekst) 

Sygeplejerskeuddannelse 

(Fritekst) 

Oplevelse (Fritekst) 2 

  Teori - Praksis forholdet 

(Fritekst) 

74 

  Teori – Praksis 

sammenhæng (Fritekst) 

2 

Sygeplejestuderende 

(Fritekst) 

Sygeplejerskeuddannelse 

(Fritekst) 

Teori (Fritekst) 35 

Sygeplejestuderende 

(Fritekst) 

Sygeplejerskeuddannelse 

(Fritekst) 

Praksis (Fritekst) 49 

Sygeplejestuderende 

(Fritekst) 

 Teori (Fritekst) og 

Praksis (Fritekst) 

32 

 Sygeplejerskeuddannelse 

(Fritekst) 

Teori (Fritekst) og 

Praksis (Fritekst) 

45 

  Anvendelighed (Fritekst) 

og Teori (Fritekst) 

28 

  Teori (Fritekst) og 

Praksis (Fritekst) og 

Integration (Fritekst) 

44 

 

Der blev fundet en artikel med relevans for specialet, men den var allerede inkluderet fra søgningen i 

SveMed+ og Cinahl. 
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                  Bilag 3 

 

Vurdering af videnskabeligheden af kvalitative og kvantitative undersøgelser  
 

Ifølge Willman et al. er det vigtigt, at gå systematisk til værks, når en kritisk vurdering af forskellige 

undersøgelser skal foretages (9, s.103-123). Derfor er der nedenfor opstillet forskellige spørgsmål 

som har været behjælpelige i forhold til vurderingen af de 31 artikler der i første omgang blev 

inkluderet. Spørgsmålene er inddelt i to afsnit, idet der er forskel på hvordan kvalitative og 

kvantitative undersøgelser vurderes. 

 

Kvalitative undersøgelser: 

- Er formålet med forskningen tydelig og eksplicit fremlagt? Er det vigtigt og relevant (også i 

forhold til specialet problematik)? 

- Er et kvalitativt design rimeligt at benytte for at opnå dette mål? 

- Hvordan er udvælgelsen af informanter foretaget, hvor stor er gruppen og er den rimelig i 

forhold til formålet? 

- Fremgår det hvorfor informanterne har besluttet at deltage? 

- Hvor blev dataindsamlingen gennemført og i så fald, hvorfor lige dette miljø? 

- Hvordan blev data indsamlet, og blev metoden modificeret undervejs? 

- Er det tydeligt hvordan dataanalysen er foretaget? 

- Hvordan er pålideligheden blevet kontrolleret og dokumenteret? 

- Er forskerens egen rolle blevet diskuteret og ekspliciteret? 

- Er resultaterne tydeligt beskrevet? Er de rimelige og velfunderede? 

 

Kvantitative undersøgelser: 

- Er problemstillingen/hypotesen og formålet klar og tydelig beskrevet? 

- Er det tydeligt hvem der deltager i undersøgelsen? Og hvilken intervention der er tale om? 

- Hvilken metode anvendes og er den/procedurerne korrekt og godt udført? 

- Indgår alle deltagerne i beregningerne og analysen? 

- Redegøres der for de eventuelle frasorterede deltagere/forsøgspersoner? 

- Hvor stor var interventionens effekt og hvor præcise anses resultaterne for at være? 

 

Der blev således bl.a. på baggrund af disse hjælpespørgsmål ekskluderet yderligere 16 

artikler/studier. 

Hovedparten af artiklerne blev fravalgt fordi de alligevel ikke havde relevans for specialet. 

Herudover blev tre artikler fravalgt pga. metodologiske svagheder hvor indsamlings- og/eller 

analysemetoden var upræcist defineret. 
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Præsentation af inddraget litteratur                   Bilag 4 

Forfatter, År, 

Tidsskrift, Land 

Titel Formål Metode Resultater 

Hope A, Garside J, 

Prescott S, 2011, 

Nurse Education 

Today, England. 

Rethinking theory 

and practice: Pre-

registration student 

nurses experiences 

of simulation 

teaching and 

learning in the 

acquisition of 

clinical skill in 

preparation for 

practice. 

At undersøge 

sammenhængen 

mellem simulation 

og teori og 

praksis. 

Herunder at 

undersøge hvilke 

opfattelser og 

erfaringer 

sygeplejestuderen

de (pre-

registration 

nursing students) 

har med 

simulation. 

Både kvantitativ og 

kvalitativ metodik. 

1. Ca. 500 studerende der 

har færdiggjort et modul 

der involverer simulation 

besvarede et evaluerings 

spørgeskema 

omhandlende 16 lukkede 

emnespørgsmål. 

2. Udført tre fokusgruppe 

interview med 35 

studerede på sidste år i 

deres uddannelse. 

Spørgsmålene i disse 

interview var inspireret 

af ovenstående 

evaluerings 

spørgeskema.  

Der identificeres otte temaer 

omhandlende simulationens 

betydning for de studerendes 

læring og integration af teori til 

praksis. 

1. Enjoy/fun 

2. Learning styles 

3. Theory to practice 

4. Safe environment 

5. Confidence  

6. Professionalism 

7. Being observed 

8. Reccruitment 

 

Nielsen G, Dau S. 

2010, Norsk 

Tidsskrift for 

Sykepleieforskning, 

Danmark 

Utydelig 

vidensgrundlag i 

sygeplejerske-

uddannelsen  

Konsekvenser og 

udfordringer. 

 

På engelsk: 

Challenges in 

understanding 

coherence between 

theory and practice 

in nursing 

education 

At undersøge 

hvilke opfattelser 

studerende, 

kliniske vejledere 

og underviserer 

har af, hvad der 

kan og skal læres i 

uddannelsens 

kliniske og 

teoretiske 

undervisning. 

Kvalitativ. 

Tre semistrukturerede 

fokusgruppeinterview 

med 3-6 deltagere i hver 

(et med 

sygeplejestuderende på 5 

semester, et med kliniske 

vejledere, et med 

undervisere). 

Analyse med 

udgangspunkt i Ricoeurs 

kritiske hermeneutik. 

Kliniske vejledere: Teori som 

handlingsanvisende og 

forudsigende for praksis. 

Undervisere: 

Teori som adgang og forberedelse 

til klinisk praksis. Teori som 

praksisudøvelse og 

handlingsanvisende for praksis. 

Studerende: 

Uklarhed om læringspotentialet 

både i teoretisk og klinisk 

undervisning. Problematisk at der 

ikke kobles mere praksis til teori 

og at der ikke kobles mere teori til 

praksis. 

Ranse K, Grealish L. 

2007, Journal of 

Advanced Nursing, 

Australien. 

Nursing students’ 

perceptions of 

learning in the 

clinical setting of 

the Dedicated 

Education Unit. 

At undersøge 

sygepleje-

studerendes 

oplevelser af at 

lære i en 

“Dedicated 

Education Unit” 

(studieunit) i 

klinisk praksis.  

Kvalitativ. 

Tre fokusgruppe 

interview med 17 andet 

års studerende og 8 

tredje års studerende der 

for nyligt har afsluttet 

deres praktik i en 

”Dedicated Education 

Unit”. 

Tre overordnede temaer blev 

identificeret. 

1. Acceptance (at blive accepteret 

af personalet på afdelingen) 

2. Learning and reciprocity 

(praktikken havde stor betydning 

for deres forståese af teorien lært 

på skolen) 

3. Accountability (at blive 

ansvarlig for plejen til patienter) 

Morgan R, 2006, 

Journal of Clinical 

Nursing, Irland 

Using clinical 

skills laboratories 

to promote theory-

practice integration 

during first practice 

placement: an Irish 

perspective 

At undersøge 

hvordan en 

udvalgt gruppe 

sygeplejestuderen

de, der følger et 

generelt sygepleje-

trænings program, 

oplever deres 

første praktik. 

Kvalitativ - 

Fænomenologisk tilgang 

(Heidegger inspireret). 

Individuelle 

semistrukturerede 

interview med 6 første 

års studerende.  

Der rapporteres at de studerende 

oplever at kunne integrere/link 

teori lært på skolen og i 

færdighedslaboratoriet med den 

praksis de agere i. Fx siger en 

studerende at hun tænkte over da 

hun var på afdelingen hvorfor det 

er vigtigt at måle blodtryk – hun 

brugte teorien mens hun udførte 

forskellige procedurer.  

Den kliniske vejleder spiller en 
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stor rolle i forbindelse med at 

hjælpe de studerende med at 

koble teori til praksis. 

Ehrenberg AC, 

Häggblom M. 2006, 

Nurse Education in 

Practice, Sverige. 

Problem-based 

learning in clinical 

nursing education: 

Integrating theory 

and practice.  

At beskrive 

sygeplejestuderen

des og deres 

kliniske vejlederes 

oplevelser af 

“problem-based 

learning” og en ny 

model til klinisk 

supervision i 

klinisk 

undervisning. 

Både kvantitativ og 

kvalitativ. 

En evaluerings 

undersøgelse. 

Spørgeskemaer til alle de 

45 studerende der var 

med i projektet samt alle 

de 30 kliniske vejledere. 

Semistruktureret 

interview med 4 (head) 

kliniske vejleder. 

To hoved temaer blev 

identificeret: 

1. Experiences of the supervision 

model (godt at have en personlig 

vejleder der er støttende. 

Refleksion med vejlederen er 

væsentlig for at lære i klinisk 

praksis). 

2. Experiences of problem-based 

learning (de studerende oplever 

store frihed, men også større 

ansvar i plejen). 

 

Kyrkjebø JM, Hage 

I. 2005, Nurse 

Education Today, 

Norge 

What we know and 

what they do: 

nursing students’ 

experiences of 

improvement 

knowledge in 

clinical practice. 

At undersøge 

sygeplejestuderen

des oplevelser af 

udviklingsbaseret 

viden i klinisk 

praksis relateret til 

patient 

perspektivet, 

proces viden, 

håndteringen af 

modsvarende 

begivenheder, 

tværfaglig 

samarbejde og 

udviklingen af ny 

viden. 

Kvalitativ. 

 6 semistruktureret 

fokusgruppe interview 

med 27 andet års 

studerende på 

sygeplejerskeuddannelse

n i Bergen.  

Der identificeres et ”gap” (hul, 

kløft) mellem det de studerende 

ved/har lært og det de observere 

på afdelingerne i klinisk praksis.  

6 temaer fremhæves: 

1. The students understanding and 

experiences of the patients 

perspektive 

2. The students understanding of 

the concept of process 

3. The students experiences of 

advanced events. 

4. The students experiences with 

teamwork and cross-professional 

collaboration 

5. How the students use their 

experiences to develop new 

knowledge. 

6. The students’ learning 

environment. 

Stockhausen LJ. 

2004, Australian 

Journal of Advanced 

Nursing, Australien 

Learning to 

become a nurse: 

Students’ 

reflections on their 

clinical experiences 

At undersøge og 

opnå ny indsigt i 

studerendes 

refleksioner over 

de ting de tager for 

givet i klinisk 

praksis. 

Kvalitativ. 

Data er indsamlet via 18 

studerendes egne 

logbogs noter og gennem 

5 debriefing grupper med 

8 studerende i hver (40 

deltagere i alt).   

Der præsenteres 6 overordnede 

emner: 

1. Entering the world of the 

patient 

2. RN clinicians make a 

difference 

 3. Constructing an identity as a 

nurse 

4. Developing confidence 

5. Confirming 

6. Assimilation the ways of 

knowing 

Granum V. 2003, 

Norsk tidsskrift for 

sykepleieforskning. 

Norge 

Sykepleiefaget – et 

utydeligt fag? 

 

På engelsk: 

Nursing – an 

ambigious subject? 

At undersøge hvad 

sygeplejestuderen

de tænker om 

sygeplejefaget 

som et teoretisk 

fag, og relatere 

fundene til 

hvorvidt 

sygeplejefaget 

fremtræder som et 

Kvalitativ 

interviewundersøgelse af 

30 studerende = 

15 første års studerende 

(3 mænd og 12 kvinder) 

mellem 20-32 år 

15 tredje års studerende 

(1 mand og 14 kvinder) 

mellem 23-39 år. 

Kodning udført i 

Der fremkom en hovedkategori:  

- Sygeplejefaget er 

utydeligt. 

Undertemaer i begge årstrin: 

1. Sygeplejefaget indeholder 

uklare kundskabsområder 

2. Sygeplejefaget indeholder 

abstrakt kundskab 

3. Sygeplejefaget er omfattende 

Følgende to fremkom 
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utydeligt fag. computerfrogrammet  

”Nud.Ist” og 

efterfølgende analyseret 

på seks niveauer, hvor 

kategorierne blev sat 

sammen til hoved- og 

underkategorier.  

udelukkende ved tredjeårs  

struderende 

4. Sygeplejefaget er vanskeligt at 

beskrive, hvilket indbefatter at 

faget er problematisk at definere 

og at formidle til andre. 

5. Sygeplejefaget bliver tydeligere 

efter praktiske studier. 

Papp I, Markkanen 

M, Bonsdorff MV. 

2002, Nurse 

Education Today, 

Finland.  

Clinical 

environment as a 

learning 

environment: 

student nurses 

perceptions 

concerning clinical 

learning 

experiences. 

At beskrive 

sygepleje-

studerendes 

oplevelser og 

opfattelser af det 

kliniske miljø som 

et lærings miljø. 

 

Kvalitativ.  

Der er foretaget 

observationer af 16 

andet, tredje og fjerde års 

studerende mens de 

ydede sygepleje til 

patienter i klinisk 

praksis. Lige efter 

observationerne er de 

studerende blevet 

interviewet (ustruktureret 

interview). 

Fire temaer omhandlende 

læringen i klinisk praksis 

fremkom af datamaterialet: 

1. Feel appreciated (at være en del 

af teamet på afdelingen) 

2. Needed support (en mentor har 

stor betydning for læringen og 

integrationen af teori og praksis) 

3. Quality of clinical care 

(kvaliteten af mentorordningen og 

kvaliteten af plejen af pateinterne) 

4. Self-directed student (at være 

opmærksom på ens egne 

begrænsninger og potentialer) 

Der konkluderes at 

sygeplejerskeuddannelserne skal 

være opmærksom på at placere et 

passende klinisk praktikforløb i 

forlængelse af et teoretisk kursus, 

så teori og praksis kan 

komplementere hinanden. 

Spouse J. 2001, 

Journal of Advanced 

Nursing, England. 

Bridging theory 

and practice in the 

supervisory 

relationship: a 

sociocultural 

perspective.  

At undersøge 

hvordan 

sygeplejestuderen

de (preregistration 

nursing students’) 

opnår professionel 

viden i klinisk 

praksis. 

Kvalitativ. 

Et “naturalistic, 

longitudinal” studie 

baseret på etnografi og 

fænomenologi.  

Startede 8 

deltagere/studerende og 

5 deltagere/studerende 

gennemførte deres 

uddannelse mens 

forskningsprojektet var i 

gang. 

Dataindsamling: 

Interview og 

observations studier 

(nonparticipant).  

Der fremkom 5 overordnede 

temaer. 

1. Being a student in practice – 

snapshots of experience 

(Mentorer i klinisk praksis 

betyder meget for de studerendes 

læring og deres mulighed for at 

integrere ”epistemé viden” til 

praksis). 

2. Becoming accepted in a new 

setting – sponsorship (Mentorens 

tid og lyst til at inddrage de 

studerende har betydning for hvor 

effektiv deres læring er). 

3. Assessment and planning of 

educational experiences (En god 

planlægning af det kliniske forløb 

har stor betydning for læringen I 

praksis). 

4. Working in partnership 

(Samarbejdet med en 

vejleder/mentor betyder at de 

studerende lærer at udføre pleje 

samtidig med at de opnår vide 

nom hvorfor de gør som de gør – 

samarbejdet fremmer læringen). 

5. Coaching activities of the 

mentor – intermental activities 

(Dialogen der forekommer 
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mellem mentoren og den 

studerende før, under og efter 

konkrete plejesituationer bidrager 

til at de studerende kan integrere 

teori og praksis). 

Landers M. 2001. All 

Ireland Journal of 

Nursing and 

Midwifery, Irland. 

The theory/practice 

gap in nursing: the 

views of the 

students. 

At beskrive 

sygeplejestuderen

des syn på 

“theory/practice 

gap” (forholdet 

mellem teori og 

praksis) i 

sygeplejen. 

Ligeledes at 

undersøge om den 

teori de studerende 

lære i 

klasseværelset 

forbereder dem til 

at agere i praksis, 

samt om de tror at 

teorien bliver 

integreret i klinisk 

praksis.  

Kvalitativ. 

Semistrukturerede 

interview med 10 

sygeplejestuderende. 

Det påpeges at der eksisterer et 

”gap” (hul) mellem den teori de 

lærer i klasseværelset og den 

praksis de agerer i. 

De studerende oplevede at 

sygeplejerskerne på afdelingerne 

udførte handlinger/aktiviteter der 

var anderledes end de havde lært 

på skolen.   

Resultaterne inddeles i 6 

kategorier som alle yderligere kan 

inddeles i 3 underdomæner 

(psychomotor, cognitive, 

affective): 

1. Theoretical preparation for 

practice 

2. Linking theory with practice 

3. Support in linking theory to 

practice 

4. Strategies used in supporting 

students to link theory to practice 

5. Theory/practice gap in nursing 

6. Possible solutions to narrowing 

the theory/practice gap in nursing.  

Landers MG. 2000. 

Journal of Advanced 

Nursin. Irland. 

The theory-practice 

gap in nursing: the 

role of the nurse 

teacher 

En gennemgang af 

litteraturen 

omhandlende 

teori-praksis 

gappet i sygepleje 

En gennemgang af 

litteraturen. Der indgår 

litteratur fra 1984-1997. 

Der er dog ikke 

beskrevet hvilke 

databaser der er søgt i og 

på hvilke ord. Men den 

er vurderet som 

indeholdende værdifuld 

viden for dette speciale 

alligevel. 

Reasons for the theory-practice 

divide related to theoretical 

content: 

- Der er forskel på teoris 

abstraktionsniveauer og det kan 

være en grund til at de studerende 

oplever et gap mellem teorien lært 

på skolen og klinisk praksis, idet 

de har vanskeligt ved at benytte 

teorier med et høj 

abstraktionsniveau i praksis. Det 

er ikke alle former for teori der 

skal benyttes i praksis. 

Reasons for the theory-practice 

divide related to the clinical area: 

- Det kliniske miljø kan have stor 

indflydelse på om de studerende 

kan integrere teori i praksis. De 

forskellige afdelinger kan give de 

studerende forskellige kliniske 

erfaringer.  

Etiketten for brug af teori på 

afdelingerne kan også have en 

betydning for om de studerende 

får mulighed for at integrere teori 

i praksis. 

Link teacher or supervisor?: 

- Sygeplejelærerne på skolen kan 

også undervise i praksis for at 
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afhjælpe oplevelsen af, et gap 

mellem teorien lært på skolen og 

praksis. 

Strategies to support students in 

their learning: 

- Støtte i praksis til at anvende 

teorien af bade vejleder i praksis 

og af læreren fra skolen.  

Nogle studerende har oplevet ikke 

at få nok støtte i praksis til at 

integrere teori og praksis. 

Clinical credibility of the nurse 

teacher 

- Der er forskellige meninger om 

betydningen af sygeplejelærerens 

tilstedeværelse i praksis. Ikke alle 

mener det hjælper på at integrere 

teorien.  

Men Sygeplejelæreren har en 

mulighed for at afhjælpe gappet. 

Bl.a. fordi det øger 

kommunikationen mellem skole 

og praktik 

Corlett J. 2000, 

Nurse Education 

Today, Scotland 

The perceptions of 

nurse teachers, 

student nurses and 

preceptors of the 

theory-practice gap 

in nurse education 

At udvikle en 

strategi der kan 

hjælpe med en 

bedre integration 

af teori og praksis 

i sygeplejen.  

Kvalitativ. 

Semistruktureret 

fokusgruppe interview af 

i alt 69 deltager:  

undervisere (6 grupper), 

studerende (9 grupper 

både 1, 2 og 3 års 

studerende) og kliniske 

vejledere (8 grupper). 

Otte temaer bliver identificeret:  

1. Defining theory and practice. 

2. The theory-practice gap. 

3. Idealism versus realism. 

4. Lack of time 

5. Sequencing. 

6. Lack of communication. 

7. The link teacher role. 

8. Strategies to close the gap. 

Severinsson E. 1998, 

Journal of Advanced 

Nursing, Sverige.  

Bridging the gap 

between theory and 

practice: a 

supervision 

programme for 

nursing students. 

At beskrive 

hvilken effekt et 

systematisk 

vejlednings 

program har for 

sygeplejestuderen

de på andet 

semester i 

uddannelsen - 

deres første 

praktikperiode. 

Studiet fokuserer 

på de studerendes 

opmærksomhed 

eller forståelse af 

kliniske 

situationer, 

personlig 

udvikling og 

integrationen af 

viden/teori og 

sygeplejepraksis.  

Kvantitativ. 

Spørgeskema studie.  

De studerende svarede 

først på et skema med 9 

åbne spørgsmål, 

hvorefter de skulle svare 

på et spørgeskema med 

24 punkter omhandlende 

effekten af vejledning. 

Der var 28 studerende 

der deltog i 

undersøgelsen.   

Effekterne af dette vejlednings 

program i klinisk praksis, der har 

fokus på at integrerer teori og 

praksis, fremmer de studerendes 

forståelse af praktiske situationer, 

interpersonelle evner og større 

sensitivitet/modtagelighed for 

patienternes behov gennem 

refleksion over egne og andre 

studerendes oplevelser af 

konkrete plejesituationer. 

- At de studerende reflekterer over 

deres oplevelser bidrager til 

personlig udvikling og integration 

af teori og praksis. 
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Hislop S, Inglis B, 

Cope P, Stoddart B, 

McIntosh C. 1996, 

Journal of Advanced 

Nursing, Scotland. 

Situation theory in 

practice: student 

views of theory-

practice in Project 

2000 nursing 

programmes. 

At undersøge 

hvordan de 

studerende i 

projekt 2000 

relatere teori til 

praksis.  

De vil inddrage de 

studerendes syn på 

deres skole 

undervisning 

(viden opnået på 

skolen) i forhold 

til når de befinder 

sig i praktiske 

situationer. 

Samt undersøge 

hvordan de bruger 

den skolelærte 

viden og hvilke 

problemer det kan 

skabe.  

Kvalitativ. 

Det er en del af et større 

projekt der 

sammenligner 

sygeplejestuderendes 

(der har gennemført 

halvdelen af 

uddannelsen) oplevelser 

af at relatere teori til 

praksis i Projekt 2000 

med sygeplejestuderende 

der gennemførte ”pre-

1992 nursing diploma” i 

Scotland. 

- Dybdegående 

semistrukturerede 

interviews blev 

gennemført med 19 

studerede fra Projekt 

2000 (ca. 10% af alle de 

studerende i projektet).  

Generelt: 

7 studerende fortæller at 

skoleundervisningen (den 

teoretiske del) bidrager effektivt 

til deres udøvelse af pleje i 

kliniske praksis. Fx at den 

teoretiske undervisning i 

kommunikation hjalp dem med at 

kommunikere bedre med 

patienterne i praksis. 

De andre 11 studerende er mere 

kritiske over for visse aspekter i 

uddannelsen og deres 

bekymringer relaterer sig primært 

til relevansen af 

skoleundervisningen (den 

teoretiske del) i forhold til klinisk 

praksis. Disse studerende har 

vanskeligt ved at integrere teori til 

praksis. 

Fx gives der udtryk for at få mere 

praktik tidligere i studieforløbet. 

Nogle studerende mener også at 

der er for meget teori og for lidt 

praksis i uddannelsen. 
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                        Bilag 5 

Kære deltager 

 

Først vil jeg sige mange tak fordi du har lyst til at være med i min undersøgelse. 

 

Mit navn er Cecilia Bækgaard, jeg er studerende på Kandidatuddannelsen i Sygepleje på Aarhus 

Universitet, og er i forbindelse med mit kandidatspeciale i gang med at undersøge 

sygeplejestuderendes oplevelser af forholdet mellem den lærte teori på skolen og klinisk praksis. 

 

Formålet med undersøgelsen er, at finde ud af hvordan næsten færdiguddannede sygeplejestuderende 

oplever relevansen og anvendeligheden af den teori de lærer på skolen, med den praksis de agerer i 

under de kliniske undervisningsperioder. 

 

Hvad kræver det af dig? 

 

Du skal medvirke i et interview af ca. 30-45 minutters varighed i uge 12 (den 21-25 marts, eller som 

det passer dig bedst). 

Interviewet vil tage afsæt i dine oplevelser i forhold til relevansen og anvendeligheden af teori i 

praksis, og hvorvidt der i denne forbindelse er forhold du er særligt optaget af. 

 

Interviewet vil blive optaget på en diktafon og efterfølgende omskrevet til tekst, inden lydfilen 

slettes. I den færdige opgave vil du (og skolen) fremtræde anonymt, og det udskrevne interview vil 

blive behandlet med fortrolighed. 

Det er fuldstændig frivilligt at deltage, og du kan til enhver tid fortryde. 

Du skal ikke forberede noget, men blot møde op på det tidspunkt vi aftaler. Jeg vil bede dig om 

hurtigst muligt at sende mig en mail, hvor du bekræfter at du gerne vil deltage, samt hvilken dag det 

passer dig bedst at blive interviewet. 

 

Jeg glæder mig til at se dig. 

 

 

Med Venlig Hilsen  

 

Cecilia D. L. Bækgaard 

Sygeplejerske og Cand. Cur. studerende  
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                     Bilag 6 

Samtykkeerklæring 
 

Kære deltager 

Som du tidligere er blevet informeret om, vil jeg gerne have dig til at deltage i et interview, der har fokus 

på dine oplevelser af relevansen og anvendeligheden af den teori du lærer på skolen, i forhold til den 

praksis du agerer i under de kliniske undervisningsperioder. 

Interviewet er en del af mit speciale, som udarbejdes på Kandidatuddannelsen i Sygepleje ved Århus 

Universitet. 

 

Interviewet vil blive optaget på en diktafon og efterfølgende omskrevet til tekst, inden lydfilen slettes. Jeg 

er den eneste der hører optagelserne, og den udskrevne tekst vil kun blive læst af min vejleder og censor. 

Jeg tillader mig at inddrage enkelte citater fra interviewet i opgaven, men du vil selvfølgelig fremstå 

fuldstændig anonymt og dit navn vil derfor ikke blive nævnt. 

 

Det er frivilligt at deltage, og du kan til enhver tid trække dit tilsagn om at medvirke tilbage, uden at 

skulle forklare, hvorfor du alligevel ikke ønsker at deltage. 

 

Jeg vil bede dig om at underskrive følgende: 

 

 

Jeg bekræfter hermed at jeg har modtaget skriftlig og mundtlig information om undersøgelsen og 

indvilliger i at deltage i interviewet. 

 

 

Dato _______________ 

 

 

 

Underskrift ____________________________________________________ 
 


