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1. Indledning

Dette speciale handler om sygeplejestuderendes, sygeplejerskers og kliniske vejlederes ople-

velser og erfaringer med læring i kliniske studier i sygepleje, formidlet gennem fortællinger.

Fortællingerne kan være med til at give indsigt i, dels hvilke læringsformer der fremhæves

som gode i kliniske studier, dels hvilke aspekter der har betydning for, om læreprocessen op-

leves som hæmmende eller fremmende for studerendes læring i kliniske studier i sygepleje.

Afslutningsvis vil der være en diskussion af mulige konsekvenser for fremtidig uddannelse i

kliniske studier i sygepleje.  

Udgangspunktet for at beskæftige mig med læring i kliniske studier i sygepleje er en antagel-

se om, at læring i praksis har en fundamental betydning for den samlede sygeplejerskeuddan-

nelses professionsrettede og praksisnære karakter.

Sygepleje som  profession tager sit udgangspunkt i praksis og legitimerer sig herudfra i sam-

fundet. Ifølge bekendtgørelsen for sygeplejerskeuddannelsen af 2001 skal uddannelsen, i

overensstemmelse med den samfundsmæssige og teknologiske udvikling samt befolkningens

behov for sygepleje, kvalificere de studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekund-

skaber. Der har gennem de seneste år været fremsat synspunkter om, at der med professionali-

seringen, og den deraf følgende akademisering af uddannelsen, har været en opprioritering af

den teoretiske del af uddannelsen. Dette har medført, at der tales om, at sygeplejerskeuddan-

nelsen har fjernet sig fra praksis. Tendensen er, at studerendes læring i klinisk sygepleje over-

vejende har en teoretisk tilgang til sygepleje. Det vil sige at sygeplejestuderende lærer mere

om klinisk sygepleje gennem undervisning i klasselokalet eller i øvelseslaboratorier på syge-

plejeskolen end gennem kliniske studier i praksis, hvor den autentiske sygepleje udøves. Her-

af rejses kritikken, at de nyuddannedes kliniske kompetencer, til at fungere selvstændigt som

sygeplejerske efter endt uddannelse, ikke er tilstrækkelige.

 Det kan se ud som om der en forskellighed i opfattelserne af, hvordan sygeplejestuderende

lærer klinisk sygepleje, og hvad uddannelsen retter sig imod, set fra enten et uddannelses-

mæssigt eller et klinisk praksis perspektiv. Der har ikke været fokuseret så meget på læring i

kliniske studier i sygepleje, som der har været på læring i de teoretiske studier.  Indenfor det

pædagogiske felt har der været argumenteret for, at skal der ske en opprioritering af den prak-

tiske del af professionsuddannelserne, må der vælges læringsformer, som tager udgangspunkt

i, at læring i praksis læres i praksis og at læring ikke skal ses som en øvelsesplads for
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afprøvning af teorier. Sygeplejestuderende skal lære klinisk sygepleje på baggrund af  integra-

tion af teoretiske og kliniske aspekter. Derfor må der vælges læringsformer, som udvikler stu-

derendes professionelle og akademiske kvalifikationer, både på sygeplejeskolerne og i klini-

ske studier. Læring i kliniske studier i sygepleje har således en betydningsmæssig værdi i den

samlede sygeplejerskeuddannelse som er vigtigt at fastholde hvis den samlede uddannelse

skal leve op til kravet om professionsbasering og praksisnærhed. 

2. Baggrund 

Dette afsnit indledes med en beskrivelse af sygeplejerskeuddannelsens udvikling fra 1990 og

frem til den seneste ændring af bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen i 2001. Specielt  

vil der være fokus på, hvilke konsekvenser ændringen har fået for uddannelsens kliniske del,

og for tilrettelæggelsen af kliniske studier i somatiske sygehusafdelinger.

Herefter følger en beskrivelse af de problemområder, der synes at være i kliniske studier  i

dag, og som i talesættes gennem artikler, projekter med videre. Der foretages en litteraturgen-

nemgang af forskningslitteratur i relation til kliniske studier i sygeplejerskeuddannelsen.

Afsnittet afsluttes med en problemafgræsning, der fører frem til formålet med undersøgelsen

og med formulering af de undersøgelsesområder, som ønskes afdækket.  

2.1 Sygeplejerskeuddannelsens udvikling

 Med bekendtgørelsen om sygeplejerskeuddannelsen af 1990 ændrer uddannelsen sig fra at

være en mesterlærelignende uddannelse med oplæring i praktikken, til også at være en  aka-

demisk uddannelse, der definerer sig  som et fag med egen teori og metode, med forsk-

ningstilknytning  og med mulighed for videregående studier til master, kandidat og Ph.D. ud-

dannelser. Formelt set blev uddannelsen i 1990 en mellemlang videregående uddannelse. Den

blev tilrettelagt som et studium, som er karakteriseret ved at over halvdelen af uddannelsen er

teoretiske undervisning, som formidles i skolesammenhæng. Dette giver tilsvarende kortere

tid i kliniske studier i praksis.

I 1996 blev sygeplejerskeuddannelsens evalueret, og rapportens hovedkonklusioner var 1) at

der blev uddannet forskellige typer sygeplejersker, med markant forskellig kvalifikationspro-

fil og 2) at de kvalifikationer, som de studerende tilegnede, sig ikke var i overensstemmelse

med det en færdiguddannet skal varetage. (Evalueringscenteret:1996:14).

På baggrund af blandt andet evalueringsrapporten for sygeplejerskeuddannelsen udkom Un-

dervisningsministeriet i 1997 med et forslag om Reform af de mellemlange videregående
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sundhedsuddannelser. Forslaget om reformen skal også  ses i sammenhæng med den uddan-

nelsespolitiske og den samfundsmæssige udvikling, specielt de forandringer der er sket inden

for sundhedsvæsen nationalt og internationalt.  Her vil den  teknologiske, den økonomiske og

den videnskabelige udvikling stille stadig stigende krav om et højt kvalifikationsniveau og

evnen til nytænkning og omstilling for  sundhedspersonalet på alle niveauer (Rektorforsam-

lingen for sygeplejerskeuddannelsen:1999:19).  

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen udgav i 1999 en rapport om Fremtidens sy-

geplejerskeuddannelse. I den blev evalueringsrapportens hovedkonklusioner, og de udvik-

lingstendenser der vurderes at have betydning for sygeplejerskeuddannelsen medtænkt for at

fremtidssikre uddannelsen. Hensigten med rapporten var at tydeliggøre de forudsætninger og

det indhold, som udarbejdelsen af en ny bekendtgørelse, efter Rektorforsamlingens opfattelse,

skal hvile på (ibid:5).

Denne rapport har i høj grad præget arbejdet med bekendtgørelsen om sygeplejerskeuddan-

nelsen af 2001, og senere tilrettelæggelsen af de enkelte sygeplejeskolers studieordninger. I

forbindelse med  reformen for de mellemlange videregående sundhedsuddannelser i 2000, er

der i Lov om mellemlange videregående sundhedsuddannelser §7 givet mulighed for at:

“undervisningsministeriet træffer afgørelse om, hvorvidt en uddannelse efter
denne lov kan godkendes til at give dimittenderne ret til at benævne sig som
professionsbachelor. Afgørelsen baseres bl.a. på uddannelsens formål, ad-
gang, indhold, længde og struktur, lærernes kvalifikationer samt uddannelsens
professionsbasering, forskningstilknytning og udviklingsbasering “
(Undervisningsministeriet:2000)

I 2001 udkom Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor og den nye titel, pro-

fessionsbachelor i sygepleje blev indført. Professionsbachelorbegrebet indbefatter, at uddan-

nelsen skal kombinere udviklingen af professionskompetencer med akademisk kompetence

(Holdgaard og Thostrup:2002).

Den nye bekendtgørelse og professionsbachelorbegrebet har medført ændrede krav til uddan-

nelsens indhold og tilrettelæggelse. Det har fået konsekvenser for  sygeplejerskeuddannelsen

som helhed, og især for tilrettelæggelsen af de kliniske studier. I bekendtgørelsens til sygeple-

jerskeuddannelsen §11 står der:
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"Målet  med den kliniske undervisning er at skabe sammenhæng mellem 
teoretisk og praktisk kundskab og derved sikre professionsbasering og 
praksisnærhed. Den kliniske undervisning tilrettelægges med progression fra
det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende i forbindelse
med træning af grundlæggende kompetencer, således at generelle faglige fær-
digheder beherskes, og at evnen til samt ansvarlighed for at vurdere og træffe
kvalificerede valg opøves"(Undervisningsministeriet:2001).

og videre i bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor §1 og  §2 står der: 

§1“En uddannelse til professionsbachelor er en mellemlang videregående 
uddannelse, hvor undervisningens vidensgrundlag er karakteriseret ved 
professionsbasering, udviklingsbasering og forskningstilknytning.”
§2 “Formålet med uddannelsen er, at de studerende erhverver sig et grundlag  
for at udøve erhvervsfunktioner og fungere selvstændigt inden for det eller de
professionsområder, som uddannelsen retter sig mod, og erhverver sig forud-
sætning  for videreuddannelse“ (Undervisningsministeriet:2001)

Det  er ikke længere tilstrækkeligt, at de studerende gennem uddannelsen tilegner sig sygeple-

jefaglige teorier og erfaringsbaseret praksis, det vil sige det professionsrettede sigte. Der stil-

les krav om, at studerende også tilegner sig akademiske kompetencer. Det medfører at de

tilegner sig og skal kunne anvende videnskabeligt dokumenteret viden i den direkte sygeple-

jepraksis, tilegner sig fagets teorier og metoder med henblik på at udvikle sygeplejepraksis

samt tilegner sig kompetencer til videre uddannelse. De kliniske studier skal leve op til kravet

om  at være udviklingsbaseret og forskningstilknyttet. Samtidig skal de tilrettelægges, så der

skabes mulighed for at den studerende kan udvikle professionskompetence og akademisk

kompetence på et refleksivt grundlag. I bekendtgørelsen er der også angivet  forskellige læ-

ringsformer for tilrettelæggelsen af de kliniske studier. Disse skal understøtte de studerendes

læreproces med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt ud-

øvende. De kliniske studier er således både pædagogisk begrundet som læringsform og fagligt

begrundet som studieindhold (Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen:1999:28). 

Det har medført, at der stilles andre krav end tidligere til tilrettelæggelsen af de kliniske studi-

er. De kliniske undervisningssteder skal udarbejde en beskrivelse af det kliniske undervis-

ningsforløb, og den skal godkendes af uddannelsesinstitutionerne, som fastsætter specifikke

godkendelseskriterier i uddannelsernes studieordninger. Uddannelsesinstitutionerne har mu-

lighed for at inddrage en godkendelse, hvis kriterierne ikke er opfyldt

(Undervisningsministeriet:2001). I flere studieordninger er der krav om, at de sygeplejersker,

der skal varetage undervisningen og vejledningen af studerende i de klinisk studier, skal have
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et pædagogisk og vejledningsmæssigt kvalifikationsniveau på diplomniveau. Dette er beskre-

vet i bekendtgørelse for klinisk vejlederuddannelse 20011.  

På langt de fleste sygehuse tilstræber de sygeplejefaglige ledere at leve op til de ændrede og

øgede krav til tilrettelæggelsen af de kliniske studier. Det gør de ved at opbygge en organisa-

tion omkring uddannelsesopgaven, hvor ansvaret og kompetencen er uddelegeret til klinisk

uddannelsesansvarlige2 og kliniske vejledere med formelle kvalifikationer til at varetage ud-

dannelsesopgaven (Kvalitetsafdelingen.Århus Amt:1999). Der er på langt de fleste sygehuse

afsat tidsmæssige og økonomiske ressourcer til uddannelsesansvarlige og kliniske vejledere.

Tidligere var det en del af funktionen som sygeplejerske at medvirke i uddannelsesopgaven

parallelt med plejen af patienter. Organisering af opgaven har på nogle sygehuse medført en

øget kvalitet i tilrettelæggelsen og udviklingen af de kliniske studier og i vejledning af stude-

rende (Kvalitetsafdelingen. Århus Amt:2003)(Hansen:2004).  

Tidligere havde  alle sygeplejersker et ansvar for at medvirke i uddannelsen og vurderingen af

den enkelte studerende i afdelingen, og over et ofte længerevarende praktikforløb fik de et

fagligt og personligt kendskab til de studerende og til sygeplejerskeuddannelsen generelt.

Med de nu korte kliniske studier i starten af uddannelsen, og med opbygningen af  en organi-

seringen af uddannelsesopgaven, er det således ikke en opgave eller ansvarsområde for alle

sygeplejersker. Uddannelse af sygeplejersker er nu en specialopgave, der bliver varetaget af

sygeplejersker med klinisk vejlederuddannelse. Dette medfører, at færre sygeplejerske delta-

ger i uddannelsen i dag, og flere sygeplejersker har mindre kendskab til uddannelsen.  

2.2 Kliniske studier i uddannelsen 

Når der lyttes til ansvarlige for den kliniske vejledning, aftagere af de nyuddannede sygeple-

jersker og de nyuddannede selv, ser det ikke ud til, at intentionen om, at organiseringen og

8
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1 Med bekendtgørelse om klinisk vejlederuddannelse af 2001, blev det signaleret fra Undervisningsministeriets
side, at kliniske undervisere i de mellemlange videregående sundhedsprofessionsuddannelserne skulle opkvalifi-
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kvalifikationskrav er medvirkende til, at opfattelsen af kliniske studier ikke har samme vægtning som teoretiske
studier i den samlede uddannelse.  



rammerne om uddannelsesopgaven har øget kvaliteten af undervisningen og vejledning i de

tidsmæssigt reducerede kliniske studier. Dette fremgår af følgende.

 

Klinisk sygeplejelærer Lars Thrysøe og forsknings- og udviklingssygeplejerske Mette Kjer-

holt har i et masterspeciale fordybet sig i den nyuddannede sygeplejerskes møde med hospi-

talspraksis. Via interview med nyuddannede sygeplejersker har Thrysø og Kjerholt afdækket,

at der er et stort misforhold mellem de kvalifikationer de nyuddannede opnår gennem syge-

plejestudiet, og de kvalifikationer arbejdspladsen efterspørger. Forfatterne problematiserer, at

der i tilrettelæggelsen af den kliniske del af uddannelsen er en erkendelse af, at de studerende

er meget skrøbelige, og derfor har brug for at blive beskyttet, bl.a. fra den virkelige sygehus-

verden. En konsekvens af denne uddannelsesplanlægning gør, at de studerende fortrinsvis læ-

rer om praksis og ikke i praksis. Thrysøe og Kjerholt udtrykker, at de studerende befinder sig

i en kuvøsetilstand, som ikke er hensigtsmæssig. Derfor anbefaler de at man ændrer på læ-

ringsindholdet og -betingelserne under sygeplejestudiet, så studerende regelmæssigt, og i sti-

gende grad deltager i afdelingens normale arbejdsrytme og arbejdsopgaver. Dette mener

Thrysø og Kjerholt vil give studerende autentiske erfaringer, så de er i stand til efter endt ud-

dannelse, at indgå som sygeplejersker og selvstændigt påtage sig ansvaret for at udøve

sygepleje.(Thrysøe og Kjerholt:2004:42,44).

Anette Buus, en af de nye bachelorer siger: “Jeg har været omkring de grundlæggende ting i

min praktiktid, men alligevel tror jeg det varer længe, før jeg vil føle mig helt sikker i min sy-

gepleje” (Buus:2005)  og videre lyder det fra de nyudddannede: “ Uden masser af vilje og gå-

påmod havde vi ikke klaret springet fra skolebænken ud i arbejdslivet. Det kan i den grad

mærkes, at de korte praktikforløb i den nye uddannelse giver mindre praktisk erfaring”

(Jacobsen:2004). Disse udtalelser tyder på at de nyuddannede ikke føler sig rustet til efter

endt uddannelse at fungere som sygeplejersker. Nyuddannede har behov for en længere intro-

duktionsperiode hvor sikkerhed i de praktiske færdigheder opøves. 

Erfaring med den kliniske sygepleje og kompetence i generelle praktiske færdigheder efter-

spørges, i stigende grad fra klinikken side. I en artikel udtrykker Nyholm at:  ”De nye sygeple-

jersker mangler praktisk sans og håndelaget hos patienterne”  En praktisk basisviden hos de

nyuddannede ville være en klar fordel (Nyholm:2004) og videre tilføjer Hansen at:  “Alt det

praktiske har de studerende utrolig meget brug for, og derfor kan jeg godt være nervøs  for
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den øgede akademisering. Der er kompetencer de kun kan opnå i klinisk praksis”  

(Hansen:2004). Sygeplejerske Marie Holm Nielsen, med over 30 års erfaring som sygeplejer-

ske og praktikvejleder mener, at den kliniske del af uddannelsen er for kort. Hun fremsætter

sine synspunkter således:

“.........Og ingen kan vel benægte, at læresituationer er bedre hos patien
-ten end i en demonstrationsstue? Det er i praktikken nærkontakten kan læres.
Chokket ved at befinde sig i en ægte situation kan ikke afhjælpes ved at læse
om det i en lærebog. Det skal ske i virkeligheden og med mulighed for vejled-
ning både før og efter oplevelsen af en sygeplejerske, som er med i situationen.
Lad os bare kalde det en rollemodel for at få alle op af
stolene!”(Hansen:2002:10) 

Det tyder på at aftagere af og kommende kollegaer med de nyuddannede primært ser på de

kliniske kompetencer de nyuddannede ikke er i besiddelse af. 

Det ser ud til at formålet med  at sikre uddannelsens professionsrettede og praksisnære karak-

ter ikke er det, der opleves i praksis. 

På flere kliniske undervisningssteder og på sygeplejeskolerne eksperimenteres der med at til-

rettelægge alternative kliniske studier, for eksempel som erstatning eller supplement til tradi-

tionelle kliniske studier. Studieunits og færdigheds og øvelseslaboratorier er nogle af disse.

Begrundelserne for at etablere for eksempel studieunits er forskellige. De kan etableres for at

overkomme problemer eller belastninger i den aktuelle tilrettelæggelse af de kliniske studier,

eller fordi man vurderer, at studieunits kan gøre de kliniske studier og studiemiljøet i syge-

husafdelingerne endnu bedre (Gaardhøje,UhreL:2002), Nielsen,Skovsgaard,Steenholt:2005)  

(Hansen 2004).

I et tæt samarbejde har to sygeplejeskoler og tre sygehuse i Århus Amt lavet et sammenlig-

nende studie af sygeplejestuderendes læringsudbytte i klinisk undervisning i studieunits og

traditionel studieforløb. Det har vist, at sygeplejestuderende har størst udbytte af kliniske stu-

dier i studieunits. Mere tid med den kliniske vejleder, højere studieaktivitet og dialogens ka-

rakter i vejledning anses som de væsentligste faktorer for resultatet (Skovsgaard:2006). Jane

Voigt, klinisk uddannelsesvejleder er for tiden i gang med et Ph.D. projekt, som forsøger at

indkredse svar på spørgsmålet, om sygeplejestuderende lærer bedst i studieunits eller hver for

sig, som det traditionelt sker på de fleste afdelinger. Jane Voigt siger: 
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“ Måske er det bedst at lære i praksis, som den nu engang er. Units har øge-
navn som kuvøse og pseudopraksis fordi de er skærmede enheder. På den an-
den side kan man også se dem som en rigtig god forberedelse til det store ple-
jefællesskab. Et sted, hvor kliniske færdigheder og samarbejdsevner bliver
trænet. Men vi ved det ikke”

og fortsætter:

 “Studierne af læringsmiljøer er noget, der kan bruges i forhold til nyuddanne-
de sygeplejersker. Vi må nok se i øjnene, at de ikke har de samme kompetencer
som tidligere, når de kommer ud som professionsbachelorer. De har været me-
re i teoretiske forløb, og de er ikke helt flyveklare“  (Voigt:2003). 

Færdigheds eller øvelseslaboratorier, placeret på sygeplejeskolerne eller på sygehusene, er og-

så kliniske undervisningssteder, og indgår som en del af de klinisk studier. I lærings- og øvel-

seslaboratorierne er der ingen patientkontakt. Det vil sige at de studerende skal agere

patienter, og undervisningen får karakter af praktikforberedende undervisning og øvelse i

principperne om for eksempel sengeredning, sengebadning, anlæggelse af venflon, første

hjælp. Jette Henriksen, sygplejelærer og cand.cur., har undersøgt, hvilke kompetencer de stu-

derende tilegner sig i færdighedslaboratoriet. Henriksen antyder: 

“... at den praksis de studerende lærer i færdighedslaboratoriet, er en sproglig
praksis OM sygepleje, hvor det drejer sig om at begrunde sine rationelle
handlinger og at kunne vælge og følge den “rigtige” procedure. Der sker
sandsynligvis en kvalificering af de studerende til at være sygeplejestuderende
i færdighedslaboratoriet, men ikke af deres praktiske kunnen og mestring i for-
hold til at øge patientens velvære” ( Henriksen:2002:153) 

Denne læringsform kan ud derfor kun i nogen grad supplere de kliniske studier som forbere-

delse til kliniske studier i et autentisk miljø. 

Med kliniske studier tilrettelagt i studieunits og/eller øvelseslaboratorier vil en del af den kli-

niske undervisning, som udgør 90 ECTS-point3 af den samlede sygeplejerskeuddannelse, væ-

re planlagt uden for det autentiske miljø, som studerende efter endt uddannelse skal fungere i.

Dette kan være problematisk  når de nyuddannede, aftagere og anvarlige for kliniske studier

på sygehusene  alle mener, at de tidsmæssigt reducerede kliniske studier i praksis samt de
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beskyttede  læringsrum under uddannelsen medfører, at de nyuddannede ikke matcher de krav

der stilles til funktionen som sygeplejerske.  

2.3 Litteraturgennemgang

I det følgende afsnit vil en litteraturgennemgang af de seneste års forskningslitteratur inden-

for praksislæring fremstilles. 

Kristin Heggen, sygeplejerske og Dr.Polit.4 beskæftiger sig i sin doktorafhandling: Sykehuset

som klasserom med praksislæring (Heggen:1995). Heggens undersøgelser er baseret på felt-

studier, og analyseres ud fra et kundskabssociologisk og organisationsteoretisk perspektiv.

Formålet med undersøgelsen er, at belyse sammenhænge mellem hvordan studerende er  inte-

greret i et arbejdsfællesskab, og hvilke konsekvenser det får for den studerendes

kundskabsudvikling(ibid:18). Heggen forsøger, at forstå den sociale sammenhæng som kund-

skabsudviklingen hos den enkelte studerende foregår i. Forfatteren analyserer relationen mel-

lem den studerende og henholdsvis patienten, plejefællesskabet og skolen. Undersøgelsesre-

sultaterne viser, at der ligger et væsentligt kundskabspotentiale indbygget i det organiserede

arbejdsfællesskab, og at det har betydning for den studerendes kundskabsudvikling, at opnå

en position i dette fællesskab (ibid:193). Undersøgelsen peger på, at selvom skole og sygehus

har en fælles interesse i at uddanne, så kan det betyde, at institutionernes forskellige “indre”

logik ikke altid lever op til intentionen, fordi de to organisationer har vidt forskellige mål.

Skolens mål er at uddanne, og sygehusets mål er at pleje og behandle patienter. Heggen be-

skriver den studerendes position i plejefællesskabet som en vippeposition med mulighed for

både integration og desintegration. Den studerende udvikler strategier for at opnå position i

fællesskabet. Her igennem får den studerende adgang til det, Heggen kalder kundsskabsreser-

voiret. Dette kundskabsreservoire er ikke overvejende positiv set ud fra et kundskabsudvik-

lende synspunkt, det kan være hæmmende hvis for eksempel studerende og læremestre (syge-

plejersker) er ureflekterede i læringssituationerne. Heggen mener, at der ligger delvist ubenyt-

tede uddannelsesmuligheder i, at blive inkluderet i et sygeplejefællesskab (ibid:193) .  
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Kristian Larsen, sygeplejerske og Ph.D. (Larsen :2000) har i sin afhandling: Praktikuddannel-

se - kendte og miskendte sider undersøgt, af hvem og hvad sygeplejestuderende kan lære i

praksis. Der tages udgangspunkt i sygeplejerskeuddannelsen af 1990. Larsens undersøgelse er

baseret på direkte, ikke- deltagende, objektiverende relationel observation og interview  af og

med sygplejestuderende ud fra en sociologisk forståelsesramme inspireret af Pierre Bourdieu

(ibid:74). Undersøgelsens hensigt er, at  af- eller bekræfte den konventionelle hypotese om, at

kognitiv og regel viden har størst rolle i starten af uddannelsesforløbet, mens intuitive ind-

sigtsformer dominerer senere i læreprocessen, samt at studerende bliver mere reflekterende

undervejs i uddannelsesforløbet. 

Resultatet af undersøgelsen viser, at studerende lærer at udføre sygepleje blandt andet gen-

nem deltagelse på teoridelen, ved at læse faglitteratur og lytte til sygeplejelærere og sygeple-

jersker  samt gennem at reflektere. Larsen fremsætter, at disse dimensioner kun udgør en op-

levet og “overestimeret” dimension af, hvad praktikuddannelse er. Der er i undersøgelsen do-

kumentation for, at der er andre typer af læremestre end sygeplejelærere og sygeplejersker de

såkaldte legitime. Patienten og andre studerende kan også være eksempler på læremestre.

Endvidere dokumenteres det, at praktik overføres primært praktisk, gennem deltagelse i ple-

jen, hvor den studerende lærer sig principper, uden det går gennem en sproglig diskurs og be-

vidsthed (ibid.: 306). Det vil sige, at læreprocessen er langt mere bundet til det kropslige og

miskendte læremestre end til den konventionelle opfattelse af praksislæring. Larsen doku-

menter også, at orientering i arkitektur og aflæsning af hospitalslogik er bundet til

læreprocessen.

Marianne H. Johnsen, sygeplejerske og Ph.D. (Johnsen:2003) har i sin afhandling: Undervis-

ning og læring i praktik, undersøgt den praktiske del af sygeplejerskeuddannelsen af 1990.

Fokus i afhandlingen har været på læring i og til praktik samt sygeplejersken som praktikvej-

leder. Undersøgelsen er empirisk belyst ved interview, observationsstudier og dokumentati-

onsstudier af og med praktikvejledere og sygeplejestuderende (ibid:149). Teoretisk er empiri-

en analyseret ved hjælp af især Pierre Bourdieus reproduktions-, praktik- og feltteori. Det em-

piriske materiale viser for eksempel, at de studerendes praktiske læring sker på forskellige

måder, og langt fra altid på den forventede måde. Deltagelse i plejen med den kompetente

praktiker, vejledning og undervisning sker overvejende i relation til læring af medicinske sy-

geplejeteknikker og administrative praktikker. Johnsen udleder, at det kunne føre frem til, at

den grundlæggende sygepleje lærer de studerende selv på mange måder blandt andet i samvær
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med patienten. Afhandlingens sammenfattende konklusion er, at deltagere i sygehusafdelin-

ger opretholder en grundlæggende dobbeltlogik, på den ene side, hvad det vil sige, at lære og

hvordan man lærer, og på den anden side de formelle rammer og af spændingen mellem skole

og praktik.   

Sammenfattende viser undersøgelserne, foretaget af Heggen, Larsen og Johnsen, at selvom

det ikke er muligt, at beskrive læring i praksis entydigt, så læres sygeplejepraksis stadig ved,

at den studerende er i praksis. Det vil sige, at spørgsmålet, om hvordan sygeplejestuderende

lærer sygepleje i praksis, og hvilke betydninger det har i forhold til  læreprocessen,  stadigt

står åbent. I de fremlagte undersøgelser viser, at der foregår noget andet i læring i praksis end

det er forventet, og at det, der foregår, er helt eller delvist ubevidst for studerende og  praktik-

vejledere. Derfor må det være relevant at undersøge hvilke læreprocesser der faktisk foregår i

kliniske studier, og hvilke aspekter der tillægges betydning for, om det  har været gode eller

mindre gode læreprocesser. Til forskel fra de fremlagte undersøgelser tilgang til empirien, vil

en undersøgelse af oplevelser og erfaringer med kliniske studier, formidlet gennem konkrete

fortællinger, kunne se læring i praksis i et  fornyet perspektiv.  I de gennemgåede undersøgel-

ser indgår  henholdsvis studerende, og studerende og praktikvejledere. I den praksis jeg vil

undersøge, er sygeplejestuderende, sygeplejersker og kliniske vejledere  vigtige aktører i rela-

tion til studerendes læring i kliniske studier i sygepleje. Kliniske vejledere deltager i begræn-

set omfang i den direkte sygeplejepraksis sammen med studerende, men uddelegerer vejled-

ningen til sygeplejersker som afgrænsede vejledningssituationer. Ofte, vil den studerende del-

tage i plejen sammen med forskellige sygeplejersker, i større omfang end med den kliniske

vejleder, derfor inddrages alle tre aktører i nærværende undersøgelse. Endvidere vil udgangs-

punktet for denne undersøgelse være sygeplejerskeuddannelsen af 2001, til forskel fra øvrige

undersøgelser som omfatter sygeplejerskeuddannelsen af 1990, og den norske sygeplejerske-

uddannelse. 

2.4 Afgrænsning, formål  og undersøgelsesområder

Der er mange meninger om, hvordan de klinisk studier kan tilrettelægges. Flere har taget ini-

tiativ til at eksperimentere med andre kliniske studieformer i ikke autentiske sygehusmiljøer

blandt andet med det formål at understøtte den studerendes læreproces i læringsrum, hvor den

studerende kontinuerligt får mulighed for at diskutere og reflektere med sygeplejersker og
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andre studerende. Læringsrum, hvor den studerende har mulighed for at øve sig i og udvikle

egne handlemåder, uden tidspres og krav om effektivitet. 

Andre ønsker længere kliniske studier, hvor de studerende har tid til at øve sig i og få erfaring

med de generelle praktiske færdigheder i et autentisk miljø i en sygehusafdeling, for at de

som nyuddannede kan indgå i sygeplejerskefunktionen.

Studieunits som læringsrum ser dog ud til i nogen grad at kunne erstatte afgrænsede perioder

af  kliniske studier. Også øvelses eller færdighedslaboratorier, begrænset til praktikforbere-

dende undervisning, kan  i nogen omfang anvendes. Problemet kan være, at  ved at tilrette-

lægge de kliniske studier med forskellige læringsrum, i løbet af de kliniske studier, vil de stu-

derende opnå  færre erfaringer med den autentiske virkelighed i en sygehusafdeling, som de

som nyuddannede sygeplejersker skal  fungere i. Det kan resultere i, at de selv og deres kolle-

gaer oplever, at de nyuddannede ikke kan fungere selvstændigt som sygeplejerske. Ofte får

uddannelsen “skylden“ for dette resultat. Spørgsmålet er: Hvordan kan det være, at der bruges

ressourcer på at iscenesætte læingsrum i ikke autentiske miljøer, frem for at videreudvikle læ-

ringsrum i traditionelle kliniske studier? 

Denne undersøgelse har  fokus på læring i traditionelle kliniske studier i sygehusafdelinger,

da  den overvejende del af de kliniske studier fortsat tilrettelægges her. Desuden antages det,

at læring i praksis læres i praksis, og det har fundamental betydning for at sygeplejerskeud-

dannelsen fortsat skal være professionsrettede og praksisnære.  Ved  litteraturgennemgangen

er der ikke fundet danske undersøgelser eller forskningsprojekter, der omhandler alle aktører,

der er medtaget i nærværende undersøgelse, og som er involveret i vejledning af studerende i

kliniske studier i sygepleje. De nævnte aktører har alle et ansvar i relation til læring i kliniske

studier i sygepleje. Rektorerne på sygeplejeskolerne har ansvaret for den samlede uddannelse

og ansvar for koordinering mellem teoretiske og kliniske studier, men er ikke direkte involve-

ret i kliniske studier i den daglige praksis i en sygehusafdeling.   

Formålet er at undersøge hvilke oplevelser og erfaringer sygeplejestuderende, sygeplejersker

og kliniske vejledere har med læring i kliniske studier i sygepleje, hvilke aspekter i lærepro-

cessen der tillægges betydning og hvilke mulige konsekvenser det kan få for den fremtidige

tilrettelæggelse af kliniske studier i sygepleje.
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For at undersøge dette vil følgende tre områder søges afdækket:

Område 1

Sygeplejestuderendes oplevelser og erfaringer med læring i kliniske studier i sygepleje og  

hvilke aspekter der tillægges betydning i læreprocessen

Sygeplejerskers oplevelser og erfaringer med læring i kliniske studier i sygepleje og hvilke

aspekter der tillægges betydning i læreprocessen

Kliniske vejlederes oplevelser og erfaringer med læring i kliniske studier i sygepleje og hvil-

ke aspekter der tillægges betydning i læreprocessen 

Område 2

Diskussion af læring og læreprocesser ud fra sygeplejestuderendes, sygeplejerskers og klini-

ske vejlederes oplevelser og erfaringer 

Område 3

Diskussion af undersøgelsens resultater med henblik på mulige konsekvenser for fremtidig

uddannelse i kliniske studier i sygepleje 

Undersøgelsen i specialet skal ses som en pilotundersøgelse, der åbner for en begyndende vi-

den og indsigt i, hvilke læringsformer der for studerende, sygeplejersker og  kliniske vejlede-

re fremhæves som gode læringsformer, samt disses betydning for læring i kliniske studier i

sygepleje. Dette kan forhåbentlig give inspiration til yderligere undersøgelser og fordybelse i

den indsigt og viden der kommer frem gennem undersøgelsen, som kan få indflydelse på den

fremtidige tilrettelæggelse af  kliniske studier i autentiske sygehusmiljøer. 

2.5 Nøgleord i undersøgelsesområderne

Her følger en beskrivelse af de gennemgående nøgleord. Nøgleordene er kursiveret. 

I undersøgelsen antages det, at læring omfatter dels en samspilsproces mellem individet og

omgivelser og dels en indre psykisk tilegnelses- og forarbejdningsproces. Samspilsprocessen

og tilegnelses- og forarbejdningsprocessen påvirker hinanden gensidigt i en integreret lære-

proces, der fører frem til et læringsresultat. Ud over dette skal det forstås, at læring og lære-

processen er kendetegnet ved 3 dimensioner: en kognitiv-, en psykodynamisk- og en social
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eller samfundsmæssig dimension som en integreret helhed i enhver læreproces. Læring er så-

ledes et komplekst begreb. Hvis der fokuseres på  en eller to dimensioner bliver kompleksite-

ten brudt, og der finder en anden og eventuel uhensigtsmæssig læring sted. Læringsbegrebet

tager afsæt i Knud Illeris’ teori om læring (Illeris:2001). Læringsresultatet er dermed påvirket

af, om valg af læringsformer i kliniske studier giver mening for den, som skal tilegne sig eller

formidle det, der skal læres. 

Valg af læringsformer antages at have forskellig karakter, afhængig af de skiftende  læringssi-

tuationer i kliniske studier. Kliniske studier i sygepleje er en benævnelse for de studier, som

omhandler studerendes læring i sygepleje i praksis i en sygehusafdeling. Der finder også kli-

niske studier sted i færdigheds og øvelseslaboratorier og i klasselokalet, fortrinsvis som kli-

nisk forberedende studier. I undersøgelsen indgår sygeplejestuderende i den afsluttende del af

uddannelsen og sygeplejersker, der vejleder studerende i klinisk sygepleje i afgrænsede læ-

ringssituationer, som er uddelegeret af  kliniske vejledere. Kliniske vejledere har det overord-

nede ansvar for tilrettelæggelse, vejledning og evaluering af studerende i kliniske studier i en

sygehusafdeling. Kliniske vejledere har derfor formelle kvalifikationer og erfaring i sygepleje  

til at varetage uddannelsesopgaven.  

3. Metode 

I de følgende afsnit vil metodeovervejelser i den empiriske undersøgelse fremstilles.

Herefter følger en fremstilling af Paul Ricoeurs fortællings- og tekstteori, som danner det  vi-

denskabsteoretiske grundlag for den  konkrete metode i undersøgelsen.

Afslutningsvis fremstilles den konkrete metode i undersøgelsen.   

3.1 Metodeovervejelser  i undersøgelsen

Med udgangspunkt i formålet med undersøgelsen, de tre undersøgelsesområder (side 17), er

metoden i undersøgelsen en kvalitativ metode, der videnskabsteoretisk ligger indenfor en

fænomenologisk5-hermeneutisk6 position, inspireret af  Paul Ricoeur (1913-2005).

Den kvalitative metode er valgt, fordi den er fundet velegnet til at afdække undersøgelsesom-

råderne. Udgangspunktet er, at søge efter oplevelser og erfaringer i forhold til at forstå læring
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6 Hermeneutikken er læren om at fortolke teksters mening. Kommer af det græske ord “hermenevein” som bety-
der at forkynde, fortolke eller oversætte. 

5 Fænomenologi er læren om det, som fremtræder for bevidstheden. Fænomenologien fik sit gennembrud i
Frankrig i 30’erne og 40’erne. Husserl anses for de moderne fænomenologis grundlægger (Pedersen:1999) 



i kliniske studier i sygepleje, set ud fra sygeplejestuderendes, sygeplejerskers og kliniske vej-

lederes perspektiver. En kvalitativ forskningsproces, udviklet af Birthe D Pedersen, sygeple-

jerske og Ph.D.  på baggrund af Paul Ricoeurs teori om fortællings- og tekstanalyse, er valgt,

da forskningsprocessen har vist sig at være anvendelig til at undersøge fortællinger i sygeple-

jepraksis (Pedersen:1999). Det forventes, at den kan anvendes til at undersøge konkrete

fortællinger om oplevelser og erfaring med læring i kliniske studier i sygepleje. Fortællinger-

ne formidles af sygeplejestuderende, sygeplejersker og kliniske vejledere som levende tale.

De nedfældes som tekst og kan herved gøres til genstand for analyse og fortolkning. Der kan

være en begrænsning i at indsamle konkrete fortællinger, da det er en afgrænset del, der kan

fortælles ud fra enkeltstående situationer. Men ifølge Ricoeur er det betydningsfuldt i relatio-

nen til fortolkningen af fortællingerne, at det almene viser sig igennem det konkrete. Metoden

 kombinerer forstående og forklarende analyser. Det vil sige en kombination af hermeneutisk-

fænomenologisk og strukturel tilnærmelse til teksten. Det centrale er samspillet og gensidig-

heden mellem de to, hvor indlevelse og fortolkning ligestilles med fornuft og kritik. Det skal

dog fremhæves, at det er en udlægning af en fortolkning blandt flere mulige fortolkninger

(ibid:79,80).

Det kvalitative interview anvendes som  metode  for at fremskaffe det empirisk materiale i

undersøgelsen. Gennem kvalitative beskrivelser  af interviewpersonens livsverden, fremskaf-

fes fortællinger om denne. Med livsverdenen menes den erfarings- og oplevelsesverden, hvori

mennesket lever sin hverdag (ibid:87). Ifølge Ricoeur bruges sproget som udtryk for at sige

noget om noget. Det vil altid være en reference eller henvisning til en virkelighed, man taler

om. For at komme tæt på denne virkelighed, må den berettes i et sprog. Ud fra et fænomeno-

logisk perspektiv kan man gennem sproget nå mennerskers livsverden, som den beskrives af

dem selv. Det kvalitative interview er velegnet til at belyse et menneskes livsverden, dels den

aktuelle, således som personen  handler, tænker og føler i den, dels den historiske, som han

har udviklet sig i og fra (Fog:1994:47). Sproget kan ifølge Ricoeur være med til bedre at for-

stå vor livsverden og  gøre os i stand til at forstå, hvad vi tænker og handler i forhold til. Da

interviewets formål er at få studerende, sygeplejersker og  kliniske vejledere til at fortælle om

deres oplevelser og erfaringer med læring i kliniske studier i den sygeplejepraksis, de agere i i

hverdagen, og give en indsigt i og viden om hvilke læringformer og læreprocessser der ud-

spiller sig i en sygehusafdeling, er den kvalitative metode velegnet og kan være med til at
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afdække undersøgelsens område 1 (side 17). Herved fremkommer det fænomenologiske per-

spektiv. 

3.1.1 Refleksioner over anvendelse af kvalitativ interview til indsamling af data i

undersøgelsen

I det kvalitative forskningsinterview er det vigtigt, at man som  interviewer undersøger sig

selv som interviewperson. Man må foretage en “selvransagelse”(ibid:17,106). Det vil fordre,

at man som interviewer både retter blikket udad og forholder sig til den virkelighed man øn-

sker at undersøge, og retter blikket indad og forholder sig til de umiddelbare og ikke-reflekte-

rende betydninger, som på den ene eller anden måde berører intervieweren (ibid:18,106).

Jeg er klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske, og har stor indsigt i og er en del af den vir-

kelighed jeg vil undersøge. Jeg har et indgående kendskab til de kliniske vejledere, der indgår

i interviewet, og deres vilkår og rammer for uddannelsesopgaven. Jeg har dermed en forudop-

fattelse, men ikke et indgående kendskab til deres rolle som kliniske vejledere i relation til de

kliniske studier i de direkte læringssituationer med studerende. Jeg har ingen direkte kend-

skab til sygeplejerskerne og de sygeplejestuderende, men dog en generel indsigt i, hvordan de

to gruppers relationer til hinanden er i forhold til læring i kliniske studier. I forhold til at rette

blikket indad og forholde mig til det umiddelbare, skal jeg qua min position som klinisk ud-

dannelsesansvarlig forholde mig til, at der under interviewet kan komme synspunkter, som

kan berøre den måde, de kliniske studier er tilrettelagt på i dag i sygehuset. Der kan også

komme udtalelser, som kan overraske, fordi uddannelsesopgaven ikke varetages efter de prin-

cipper, der er beskrevet, og som jeg har det overordnede ansvar for. Endelig kan der komme

udtalelser, som kan berøre min stilling som uddannelsesansvarlig. Alle forhold skal afklares,

så de ikke under interviewet fremkalder forsvarsprægede situationer, tilbageholdenhed eller

angst (ibid:20).

Som Fog fremfører, er et kvalitativt forskningsinterview baseret på kontakten mellem inter-

viewer og interviewpersonen (ibid:79). Derfor var det vigtigt for mig, at give interviewperso-

nerne mulighed for at vælge fra, uden der havde været en direkte personlig kontakt. Med til-

sagn om at ville deltage som interviewperson var jeg sikker på, at de havde interesse i at dele

deres oplevelser og erfaringer gennem et interview. Selve samtaleprocessen og interaktionen

med interviewpersonen er det mest engagerede stadium. Den personlige kontakt og de nye

indsigter i interviewpersonens livsverden gør det til en spændende og berigende oplevelse at

interviewe (Kvale:1997: 229). Derfor er kontakten en forudsætning for et godt kvalitativt
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interview. Fog udtrykker, at kontakten er der, når begge parter i samtaleprocessen er  optaget

af hinanden og af det fælles tredje, som er mellem interviewer og interviewpersonen. Kontak-

ten gør  ikke opmærksom på sig selv, men i det øjeblik kontakten svigter gør den det. Det kan

udtrykke sig ved, at en af parterne ændrer kropssprog, stemmeleje, er fraværende, eller at in-

terviewerens spørgsmål bliver stive og konkrete i forhold til tidligere stillede brede

spørgsmål. Fog beskriver en række grunde til at der er ikke-kontakt. Det kan være 1) overin-

volvering i temaet, i mig selv eller i den person som interviewes  2) ukendte følelsers indslag

i processen. Det skal forstås som, at selvom man som interviewer har foretaget en selvransa-

gelse forud for samtalen, kan ukendte følelser opstå i processen og endelig 3) overføring og

modoverføring. Det vil sige, at intervieweren ikke er tilstrækkelig opmærksom på sine egne

grænser og kommer til at blande sine og interviewpersonens interesser sammen (ibid:79-94). 

3.2 Etiske overvejelser

De etiske retningslinjer for Sygeplejeforskning i Norden (SSN:2003), og de  anbefalinger,

Fog giver i forbindelse med det kvalitative forskningsinterview, som er beskrevet i foregåen-

de afsnit danner udgangspunkt for mine etiske overvejelser.

Af nedenstående fremgår hvordan de etiske retningslinier er blevet efterlevet.   

Jeg kontaktede via e-mail oversygeplejerskerne på to afdelinger med flere sengeafsnit og som

opfyldte kriterierne (s 29-30).  Jeg spurgte specifikt, om jeg måtte invitere kliniske vejledere

og  sygeplejersker fra afdelingerne til at deltage som interviewpersoner. Efter positiv tilbage-

melding sendte jeg brev til to kliniske vejledere og et opslag til henholdsvis sygeplejersker og

sygeplejestuderende (bilag 1 a,b,c) med  information om, hvem jeg var, hvilket tema der var

for interviewet og hvad interviewene skulle bruges til. Det var op til de kliniske vejledere og

sygeplejerskerne selv at kontakte mig med hensyn til eventuelle spørgsmål og aftale tid og

sted for interviewet. De havde dermed mulighed for at vælge fra uden en personlig kontakt til

mig. Endvidere kunne alle til enhver tid trække sig ud af undersøgelsen, hvis de ønskede

dette. Interviewpersonernes anonymitet blev sikret, ved at der i det skriftlige materiale ikke

blev nævnt navne elle andet, som kunne identificere interviewpersonerne. Ligeledes ville nav-

ne eller andre identificerbare data blive slette ved transskriptionen fra bånd til tekst, og erstat-

tet med almene udtryk for eksempel patienten, sygeplejersken eller sygeplejestuderende. I un-

dersøgelsen indgår interview med to kliniske vejledere, to sygeplejersker og to sygeplejestu-

derende, alle kvinder. Der er interviewet en sygeplejestuderende, en kliniske vejleder og en

sygeplejerske fra samme afdeling, henholdsvis en medicinsk og en kirurgisk afdeling. Alle
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gav deres samtykke til at deltage i undersøgelsen. Den ene  6. semester studerende afbrød ud-

dannelsen, efter at hun havde sagt ja til at deltage i interviewet. Derfor blev de studerende re-

præsenteret af én 6. semester og én 4. semester studerende. Jeg vurderede, at hun levede op til

kriterierne for udvælgelsen af studerende (side 20) . De kliniske vejledere har være vejledere i

henholdsvis 3 og 11 år  i samme afdeling. Sygeplejerskerne har henholdsvis 6 og 18 års erfa-

ring som sygeplejerske, for begges vedkommende, heraf de sidste cirka 3 år som daglig  vej-

leder for studerende i afdelingen.     

3.3 Teoretisk grundlag for valg af metode

Metodisk er undersøgelsen baseret på Ricoeurs fortællings- og tekstteori, hvorfor centrale be-

greber fremstilles. Der indledes  med en beskrivelse af den videnskabelige forståelsesramme.

Paul Ricoeur (1913-2005)

3.3.1 Videnskabelige fortåelsesramme

Ricoeurs tænkning er udviklet i kritik af, og i dialog med andre af samtidens vesteuropæiske

filosoffer for eksempel Husserl (1859-1938), Gademar(f1900) , Heidegger (1889-1976). Ri-

coeur betegnes som “omvejens filosof”, fordi han i sit omfattende forfatterskab altid bringer

flest mulige argumenter ind med  flest mulige indfaldsvinkler til det han beskæftiger sig med.

Ricoeur placerer sig inden for en hermeneutisk-fænomenologisk forståelsesramme, idet han

anser det for nødvendigt både at fortolke og beskrive for at opnå ny kundskab om menneske-

lige forhold ( Pedersen 1999:67,68).

Fransk filosofi var i efterkrigsårene præget af opbrud, hvor specielt eksistentialisme, fænome-

nologi, hermeneutik og, senere i 60’erne, strukturalismen har  haft betydning for Ricoeurs

tænkning. Denne tænkning  blev præget af de eksistentialistiske strømninger, hvor Gabriel

Marcel (1889-1973) var en af de mest fremtrædende i udformningen af eksistensfilosofien i

Frankrig. Diskussionerne om nye eksistentielle spørgsmål kom til at repræsentere et modspil

til idealismen. Ricoeurs interesse for fænomenologi udviklede sig  under 2. Verdenskrig hvor

Ricoeur kommer i tysk fangenskab i 19407. Under fangenskabet stifter Ricoeur dybtgående

kendskab til tyske filosoffer, foreksempel Edmund Hurssel og Martin Heidegger, som de

mest fremtrædende repræsentanter for fænomenologien. Deres udlægninger af fænomenologi
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præger Ricoeurs senere værker om viljesfilosofien, hvor hans doktordisputas fra 1950 Le vo-

lontører et l’involontaire - Det frivillige og det ufrivillige er det første

(Rendtorff:2000:16,50). I værket “Det frivillige og det ufrivillige” tog Ricoeur modsætninger-

ne op mellem:“den videnskabelige, upersonlige iagttagelse af mennesket og de fænomenolo-

giske, engagerede overvejelser over livet “(Kemp:1995:11). Mennesket betragtes på den ene

side som en genstand, der reagerer efter bestemte lovmæssigheder, og på den anden side har

mennesket refleksion over sig selv som vilje til at bestemme over egen tilværelse (ibid:11).

De to forskellige syn på mennesket synes at udelukke hinanden, men en indsigt i det hele

menneske fordrer, at der er behov for begge syn. At skabe dialog mellem tilsyneladende mod-

sætningsforhold præger hele Ricoeurs forfatterskab inden for filosofiske traditioner og  for-

skellige videnskabsteoretiske sammenhænge. Han hævder, at datidens kulturs grundlæggende

konflikt var, at: “videnskaben  står  fastlåst i dikotomien mellem den objektive versus den ek-

sistentielle verden. Hver for sig viser de kun dele af virkeligheden. Hvis dikotomien derimod

forstås som gensidig afhængige, befrugter de hinanden“ (ibid :11). Forudsætningen for at

overvinde denne konflikt er at skabe dialog mellem de to verdener. Gennem denne dialog ser

Ricoeur vejen til en bedre fremtid (ibid:11). 

Ricoeurs senere  kritik af fænomenologien viser sig ved, at han supplerer sin tænkemåde med

en teori om fortolkning det vil sige med en hermeneutik. Ricoeur ser fænomenologiens og

dermed fornuftens begrænsninger med hensyn til at begribe menneskets konkrete eksistens.

Problemet, som Ricoeur søger at afdække er, hvordan mennesket kan forstå sig selv ved at  få

indsigt i sig selv som menneske og få indsigt i sit liv i verdenen. Ricoeuer “går” til hermeneu-

tikken, der på baggrund af refleksionsfilosofien forsøger at inddrage indsigter fra

 mange forskellige videnskaber til en forståelse af menneskets eksistens (Rendtorff:2000:14) .

Begrundelsen herfor er en erkendelse af:

  

“at den menneskelige forståelse altid allerede er en formidlet erfaring. Igen-
nem fortolkningsarbejdet  kan jeg opnå en forståelse, der igen gør det muligt
for mig at leve. Jeg kommer ud over min umiddelbare naivitet om, at verden
er, som jeg oplever den, og kan på et andet refleksivt plan opnå ny naivitet af
anden grad (naivité seconde), hvor jeg kan glæde mig over min frihed og dens
grænser, fordi jeg i kraft af den kritiske tænkning har opnået en forbedret og
mere nuanceret selvforståelse“ 
( Rendtorff:2000:17-18)
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Der er derfor brug for en fortolkning af de beretninger, hvori menneskers erfaring er udtrykt  

og  Ricoeurs filosofi bevæger sig i 1960’ erne fra handling til tekst, idet han beskæftiger sig

mere med teksttolkninger end refleksioner over viljeslivet. 

Til en begyndende teori om fortolkning inspireres Ricoeur blandt andre af Sigmund Freuds

(1856-1939) psykoanalyse, og han ser psykoanalysen som en filosofisk hermeneutik

(Kemp:1995:16,17). Ricoeur begrænser dog ikke hermeneutikken til en psykoanalytisk for-

ståelse, idet man her går ud fra, at mennesket, ved en direkte beskrivelse, kun kan få et over-

fladekendskab til sin tilværelse. Ricoeur mener, at fortolkningen skal baseres på  forholdet

mellem forklaring og forståelse over hele menneskets handlingsliv som det  centrale. Det vil

sige, at analyser over menneskets handlingsliv er en beskrivelse af handlingens struktur. Det

kan godt kombineres med en hermeneutisk tolkning af forholdet mellem eksistens og hand-

ling (Rendtorff:2000:58):“ ingen fortolkning af mennesket kan nøjes med at være mistanke til

de sproglige udtryk for psyken, fortolkningen må også lytte efter udtryk, der siger noget om,

hvordan livet i virkeligheden er”(Kemp:1995:17). Hermeneutik hos Ricoeur er derfor ikke

blot en teori om fortolkningsmetode, men om fortolkningens rolle for menneskets erkendelse

af sin tilværelse i det hele taget. Ricoeur forener dermed strukturalismens udlægning med

hermeneutikkens udlægning til fortolkning af en tekst, selvom det synes som to modsætnin-

ger, men:“at forklare bedre, er at forstå bedre“ (Rendtorff:2000:99). 

Sproget har en vigtig rolle i  fortolkningen. Ifølge Ricoeur bruger mennesket  sproget som ud-

tryk for at sige noget om noget. Der er altid tale om en henvisning eller en reference til den

virkelighed, der tales om. I sproget fremkommer metaforer, som Ricoeur mener siger, noget

andet end den bogstavelige mening. Den giver en ny beskrivelse af den virkelighed, menne-

sket befinder sig i. Metaforer er ikke betydningsløs udsmykning i sproget. Det er heller ikke

en billedlig omskrivning af det, der allerede er sagt. Men det er en ny måde at forstå os selv

og verden på. Den peger på nye muligheder.

Efterhånden får forståelse for fortællingen og erkendelsen af tiden, som vore handlinger både

udfolder og selv befinder sig i, større og større betydning for Ricoeur. I 1980’erne bevæger

Ricoeurs filosofi sig tilbage fra tekst til handling (Kemp:1995).
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3.3.2 Udlægning af fortælling som baggrund for fortolkning

I Tid og fortælling I-III (1983-85) arbejder Ricoeur med analyser af en erfaret eller oplevet  

tid og en objektiv tid. Den erfarede eller oplevede tid er den subjektive tid, som vi registrerer

igennem oplevede øjeblikke. Den  objektive tid er en naturvidenskabelig tid, som vi kan læse

på et ur. Den objektive tid er struktureret og kan opdeles i tidspunkterne før og efter. Der er

tale om to grundlæggende forskellige tidsopfattelser, som Ricoeur forsøger at forene i en tids-

opfattelse, nemlig den historiske tid. Ricoeur mener at den historiske tid ligger dybere og er

grundlaget for de øvrige tidsopfattelser. Den historiske tid er en tidsopfattelse, som indehol-

der en ydre tidsbevidsthed. Den refererer dels til en struktureret fortløbende sammenhæng,

dels til en indre tidsbevisthed, som bestemmes ud fra særlige begivenheder, et menneske har

oplevet som betydningsfulde i sit liv. Det vil sige, at den tid vi lever i bliver fremmed og ube-

gribelig for os, hvis vi forsøger at forstå den, uden at det sker gennem historien og fortællin-

gen: “ tiden bliver menneskelig tid i det øjeblik, den bliver fortalt” (Pedersen:1999:75). Det

betyder, at den tid, som bliver menneskelig ved fortællingen, forudsætter en bestemt erfaring

af tiden og skaber en ny erfaring af tiden. Derved erkendes forholdet mellem tid og fortælling.

Fortællingen er betydningsfuld, og Ricoeur argumenterer for, at der er brug for et narrativt

sprog, fordi det fortæller bedre om livet end livet selv. Fortællingen om menneskelige hand-

linger kan inddeles i den trefoldige mimesis. I bogen “ Tid og fortælling” (1983) anvender Ri-

coeur begrebet figurering: før-figurering, en konfigurering og en (ny)refigurering. Modellen

henviser til en proces i tre stadier, og modellen bygger på en genfortolkning af Aristoteles mi-

mesis begreb: mimesis 1, mimesis 2 og mimesis 3. Mimesis skal forstås som en forestilling

eller en efterligning. Aristoteles mimesisbegreb skal dog ikke forstås som en efterligning af

en menneskelig handlen, men: “frembringer noget, nemlig kompositionen af tingene eller

iscenesættelsen af “handlingen”” (Kemp:1995: 31).

Mimesis 1  henviser til den forforståelse af verdenen eller det praktiske liv, som vi på forhånd

er kendt med og hvor fortællingen henter stof til beretningen. Det er fortællingens før-figure-

ring. Vi kan kun give fortællingen betydning eller mening, fordi vi selv er kendt med og lever

i den verden, der bliver fortalt om. Vores sproglige kompetence sætter os i stand til at fortolke

handlingslivet, give det mening, værdi og etisk kvalitet samt en forståelse af sammenhæng

mellem fortid, nutid og fremtid. Gennem denne forståelse opnår vi en værdifuld indsigt i

menneskets handlinger. 
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Mimesis 2  er den skabende, formende aktivitet, der komponerer fortællingens handling og-

kaldes en konfigurering. Fortællingen er en indpasning af begivenheder i en orden, som for-

tælleren sætter fra begyndelsen. Der må være en rimelig følge, og der må fremkomme forkla-

ringsmåder, som er acceptable og troværdige i kulturen, så vi kan tro på fortællingen. I den

orden, som etablerer fortællingen,  indgår der en begyndelse, en midte, en slutning og et

“plot”. Det vil sige, at der i en fortælling samles en serie af begivenheder, der gør det muligt

på én gang at se et “plot”- noget fortælleren vil med sin fortælling- og et tidsligt forløb.  Kon-

figureringen udtrykker således et plot (en handling) eller det, som har gjort indtryk og som

fortællingen handler om, når vi har fulgt handlingen, genkaldt eller genfortalt den. 

Det er selve læsningen, der skaber overgangen fra mimesis 1 og mimesis 2

Mimesis 3  er her vi tilegner os teksten, en tilegnelse af det budskab, der manifesterer sig i

teksten. Der er et møde mellem tekstens og modtagerens verden. Som modtagere skal vi leve

os ind i teksten, og det, der bevæger os. Når vi læser en tekst, modtager vi tekstens budskab

og mening som altid har en reference. Sproget siger noget om noget, det nogen ønsker at ud-

trykke. Med sproget deles en ny erfaring, der foregår i situationen med en anden. Denne refe-

rence henviser til en virkelighed, som ligger foran teksten. Det er en virkelighed, der  ikke

først beskrives med teksten. Forståelsen af teksten er ikke endelig, før tekstes budskab er ble-

vet sat i sammenhæng med vores eget liv og den historiske tid. Dermed bliver fortællingen til

en refigurering af vores eget liv. (Petersen:1999:77,78) (Rendtorff:2000:176,177) (Kemp:

1995:35,36).

Fortællingens “handling” formidler den praktiske erfaring af det der gik forud, med den prak-

tiske erfaring og med det der følger efter. Således følges vejen fra en førfigurering til en refi-

gurering formidlet gennem en konfigurering.

Mennesker vil altid bruge sproget som udtryk for at sige noget om noget. Forstået på den må-

de, at der er ingen sætning uden reference eller henvisning til en virkelighed man taler om. Li-

geledes kan vi heller ikke forstå en tekst eller sætning, hvis vi kun holder os  til analyserne af

forskellene i et tegnsystem. Teksten siger os kun noget, hvis vi tilegner os den, den bliver

gjort til “min egen” og bliver sat i sammenhæng med den aktuelle situation, vi befinder os i

(Kemp:1995:18,31).  
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3.3.3  Udlægning af tænkning om teksten

Ricoeur ser teksten som “en diskurs som fixerats gennem skriften” (Ricoeur:1993:32) med

udgangspunkt i forholdet mellem mundtlig og skriftlig kommunikation. Fikseringen gennem

skriften træder derfor i stedet for den levende tale. Læseren indtræder i samtalepartnerens

sted, og teksten indtager det talte ord og den talendes plads. Det er derfor hverken tale om  

dialog eller samtalerelation. Læseren er fraværende i skriften, og forfatteren er  fraværende i  

læsningen (ibid:34). Men fælles for både den levende tale og for teksten er, at der er  “nogen

som siger noget til nogen”. I den levende samtale er stemningen og diskursens kontekst nær-

værende, og der er mange måder at henvise til det, der bliver talt om, og hvem vi taler til

foreksempel gennem mimik, kropssprog, stemmeleje med videre. Det forholder sig anderle-

des, når teksten indtager talens plads. Der sker en distancering fra nærværet og umiddelbarhe-

den i den levende tale. Tekstens verden er ikke længere forfatterens. Ricoeur udtrykker det så-

ledes at, dialogen afbrydes af teksten, men den afskaffes ikke: “jag menar verkligen att den

avbrutits och inte att den avskaffats” (ibid:37). Ricoeur fastholder da også, at teksten må un-

dersøges som en diskurs, fordi den ikke kan udgå at referere til noget. Den henviser til en ver-

den, den hævder at beskrive eller udtrykke det teksten siger noget om. Distancering får her en

vigtig rolle både for fortællingens forfatter og læseren af teksten. Distanceringen er vigtig for

at forstå og forklare en tekst, når den skal tolkes, ud fra den erkendelse, at det er gennem for-

tolkningsprocessen, man skal søge at oprette en mere komplementær og gensidig relation

mellem at forklare og forstå (Ricoeur:1993:55). Gennem fortolkningsprocessen kommer læ-

serens selvfortolkning frem i samspil og konfrontation med teksten, fordi teksten siger noget,

som er fremmed eller anderledes for læseren. Og det giver nye og andre fortolkning er af tek-

sten (Martinsen:2005:78,79). 

Fortolkningen af tekster kan beskrives som en proces, der består af en række trin: naiv læs-

ning, strukturanalyse og kritisk fortolkning (Pedersen 1999:84).  I den naive læsning modta-

ger vi først den oplevede verden, uden direkte forbindelse med den fysiske verden, som tek-

sten referer til. Udgangspunktet for at gå ind i teksten er, at man som fortolker går åben ind i

og villig lader teksten tale for sig selv og sige noget, vi lytter til. Ricoeur udlægger det på føl-

gende måde:“texten som skrift väntar och ´kallar´på  läsning” (Ricoeur:1993:53). Fortolke-

ren har en forforståelse, som går i dialog med teksten og stiller spørgsmål til den. Man kom-

mer ikke uden om, at man altid ved noget på forhånd, noget man ser efter. For at undgå, at

læsningen ikke bliver rent subjektiv, må man holde sig til tekstens sag, da  dialektikken mel-

lem forklaring og forståelse i teksten hele tiden skal modstilles (Pedersen:1999:84) . 
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Efter den naive læsning følger en strukturanalyse, hvor man forsøger at sætte sig ind i tek-

stens “retning”. Denne foregår ved at forklare for på den måde at afdække strukturen i  sæt-

ningsopbygningen, afsnit eller hele tekstens opbygning. Den strukturelle tekstanalyses styrke

ligger i forklaringen af interne relationer i en tekst. Mens det er forståelsen, der gør en tekst

nærværende i kommunikationen. Strukturanalysen kan ses som en etape mellem en naiv tolk-

ning og en kritisk  tolkning, mellem en overfladefortolkning og en dybdefortolkning

(Pedersen:1999:84)

3.4  Den konkrete metode i undersøgelsen 

I dette afsnit beskrives den konkrete metode i undersøgelsen. Metoden skal ses som en  pro-

ces, der bevæger sig fra handling til tekst og fra tekst til handling. Processens forløb er at

handlingen baserer sig på oplevelser og erfaringer  i forbindelse med læring i  kliniske studier

i sygepleje i den konkrete hverdag på en sygehusafdeling. Disse oplevelser og erfaringer for-

tælles der om i forbindelse med interviewene. Fortællingerne fastholdes på bånd, som direkte

bliver skrevet ned og bliver til en tekst. Det vil sige, at den levende tale bliver til en tekst,

som ikke nødvendigvis længere hænger sammen med interviewpersonernes  handlinger og in-

tentioner, eller med den virkelighed den er opstået i. Gennem analysen og fortolkningen kom-

mer der en anden tekst. Det er i spændingsfeltet  mellem læserens og fortællerens verden, at

ny indsigt og erkendelse opstår. Det kan være med til at påvirke diskussionerne om udviklin-

gen af tilrettelæggelsen af de kliniske studier.

Den konkrete undersøgelsesproces som illustreres i følgende figur.  

Figur 1. Undersøgelsesprocessen, inspireret af Birthe D. Pedersen (Pedersen: 1999: 92)

Fremkommer gennem analyse og fortolkning
(nyfigurering)

Ny tekst

Direkte nedskrivning af interview
(transskription)

Fra tale til tekst

Dataindsamling 
Fortællinger fremkommet gennem interview
- optagelse på bånd
(konfigurering)

Den levende tale

Hændelser i læringssituationer i  kliniske studier i
sygepleje
-sygeplejestuderende, sygeplejersker og kliniske vejledere
(prefigurering)

Handling 
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Dialog med sygeplejefaglige ledere, sygeplejelærere, kli-
nisk uddannelsesansvarlige, kliniske vejledere og syge-
plejersker og påvirke diskussioner om tilrettelæggelsen af
de kliniske studier i sygepleje.
 

Handling 

Naiv læsning, strukturanalyse, fortolkning og diskussion,
fra overfladefortolkning til dybdefortolkning

3.4.1 Handling: Der fortælles om konkrete læringssituationer i  kliniske studier i sygepleje.

Disse er formidlet af de sygeplejestuderende, sygeplejersker og  kliniske vejledere som ople-

velser og erfaringer, de har været involveret i og er  en del af  hverdagen på en sygehusafde-

ling. Der fortælles om handlinger og  meningsfyldte aspekter, som interviewpersonerne me-

ner har en betydning for, hvordan kliniske studier gennemføres i de udvalgte og afgrænsede

læringssituationer, der fortælles om. Det er oplevelser og erfaringer, som bliver sprogliggjort i

fortællinger og herigennem formidles til omverdenen. Ifølge Ricoeur kan vi kun give fortæl-

lingen betydning eller mening, fordi vi selv er kendt med og lever i den verden der bliver for-

talt om. Vores sproglige kompetence sætter os i stand til at fortolke handlingslivet, give det

mening, værdi og etisk kvalitet samt en forståelse af sammenhæng mellem fortid, nutid og

fremtid. Igennem denne forståelse opnår vi en værdifuld indsigt i menneskets handlinger.

Det er de sygeplejestuderende, sygeplejerskerne og de kliniske vejledere, der selv vælger,

hvad der bliver fortalt, og hvad der bliver udeladt. Det vil derfor være en begrænset del af det

der egentlig opleves og erfares, der formidles. 

3.4.1.1 Beskrivelse af den kontekst hvorfra fortællinger er oplevet og erfaret i 

Informationerne til beskrivelsen er dels informationer fra , de kliniske vejledere og sygeple-

jerskerne givet ved indledningen til interviewet, dels informationer fra de uddannelsesplaner

afdelinger har beskrevet for at blive godkendt som klinisk undervisningssted. De to

afdelinger, der er valgt er henholdsvis en medicinsk og en kirurgisk afdeling på to større syge-

huse i Ringkjøbing Amt. De to afdelinger kan sammenlignes med hensyn til organisering af

uddannelsesopgaven og  med dimensionering af studerende. De to afdelinger har været klini-

ske undervisningssteder for sygeplejestuderende gennem mange år. Organiseringen af uddan-

nelsesopgaven for sygeplejerskeuddannelsen, er at den kliniske vejleder har ansvaret for at

udarbejde, udvikle og evaluere afdelingens uddannelsesplaner, for at tilrettelægge de indivi-

duelle kliniske studieforløb, den klinisk vejledning samt samarbejder med den studerende og

28



sygeplejelæreren i forhold til alle de sygeplejestuderende, der er i kliniske studier i

afdelingen. Den kliniske vejleder er  ansat som vejleder med et fastsat timetal til denne funk-

tion. I den øvrige tid indgår hun som basissygeplejerske på samme vilkår som øvrige sygeple-

jersker i afdelingen. I perioder med mange studerende på én gang vil nogle af de studerende

skulle følges med andre sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter. Det er den klini-

ske vejleders ansvar at uddelegere vejledningen til personalet. Sygeplejerskerne i afdelingen

har dermed også en vejledningsopgave i forhold til sygeplejestuderende, men varigheden af

den opgave kan variere fra få timer til flere dage. Sygeplejerskernes vejdningsopgave består i

at vejlede og instruere i den direkte patientpleje i et afgrænset tidsmæssigt omfang. Den klini-

ske vejleder har ansvaret for at skabe rum for refleksion før, under og efter en plejesituation,

samt undervise og vurdere de studerende ved kliniske prøver, seminarer med videre.   

3.4.1.2 Interviewpersoner

Kriteriet for udvælgelsen af de kliniske undervisningssteder, der skulle deltage i undersøgel-

sen, var, at det var en afdeling på et sygehus, som er uddannelsested for studerende i 1., 2., 4.

og 6. semester. Det vil sige, de semestre, hvor de kliniske studier foregår i somatiske afdelin-

ger, ifølge studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro (Studiehåndbog 2005-

2006). Desuden skulle organiseringen af uddannelsesopgaven være tilrettelagt efter sygehu-

sets vedtagne principper for uddannelsesopgaven i sygeplejerskeuddannelsen (bilag 2). Krite-

rierne for udvælgelsen af de kliniske vejledere var, at  det skulle være erfarne kliniske vejle-

dere, med kompetencer der opfylder ansættelsesstedets krav til en klinisk vejleder. Sygeple-

jerskerne skulle have en vis erfaring med direkte vejledning af sygeplejestuderende i det dag-

lige patientrelaterede arbejde. Kriterierne for at udvælge de studerende var, at de havde erfa-

ringer med vejledning fra skiftende kliniske vejledere og  sygeplejersker fra tidligere kliniske

undervisningssteder.

3.4.2 Den levende tale

Interviewene foregik i en direkte relation med interviewpersonerne. Ifølge Ricoeur er stem-

ningen og diskursens kontekst nærværende i den levende samtale. Der er mange måder at

henvise til det, der bliver talt om og hvem vi taler til gennem foreksempel gennem mimik,

kropssprog, stemmeleje med videre. Det giver en anden forståelse af det der fortælles. Fortæl-

lingen nuanceres på en måde, som ikke ville komme frem ved en ikke direkte relation til

interviewpersonen.
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Interviewene fandt sted i forskellige lokaler. Dog var alle lokaler hvor vi ikke kunne forstyr-

res, og hvor vi kunne sidde overfor hinanden adskilt af et bord, hvorpå båndoptageren stod.

Inden båndoptageren blev sat i gang, ridsede jeg konteksten op for inteviewpersonen. Jeg for-

talte om formålet med interviewet, den sammenhæng det skulle indgå i samt det tema der er

genstand  for interviewspørgsmålene. Endvidere gav jeg udtryk for, at det var deres oplevelser

og erfaringer, jeg var interesseret i at lytte til og få indsigt. Så det var dem, der var

fortællerne, og at jeg ville indlede med at præsentere tre overordnede åbne spørgsmål, som

jeg forventede, vi fik talt om. Jeg ville kun stille uddybende eller afklarende spørgsmål, hvis

der var noget, som jeg ikke umiddelbart forstod eller gerne ville have en uddybende forkla-

ring på. De etiske principper for behandlingen af afskrifterne og destruktion af båndene ved

specialets afslutning, tog jeg først op efter interviewet, da denne information også var skrevet  

i brevet. Interviewpersonen havde også mulighed for at stille spørgsmål. Da båndoptageren

blev sat i gang, indledte jeg med at præsentere de tre overordnede spørgsmål, som kunne åbne

for områder, der ville være relevante i forhold til at dække undersøgelsens område 1 som er:

Sygeplejestuderendes, sygeplejerskers og kliniske vejlederes oplevelser og erfaringer med læ-

ring i kliniske studier i sygepleje og  hvilke aspekter der tillægges betydning i læreprocessen.

De overordnede spørgsmål kan betragtes som en interviewguide, og jeg havde udarbejdet

nogle underspørgsmål til støtte for mig selv i selv interviewprocessen (bilag 3). De overord-

nede spørgsmål i interviewguiden:

�Fortæl om en situation, hvor du oplevede eller erfarede, at du lærte noget /du lærte den stu-

derende noget 

�Fortæl om en situation, hvor du oplevede eller erfarede, at du ikke lærte noget/ du ikke lærte

den studerende noget

�Fortæl om oplevelser og erfaringer, du har i forholdet mellem teoretiske og kliniske studier

Herefter stillede jeg det første spørgsmål, og når interviewpersonen afsluttede fortællingen,

blev en ny fortælling indledt med et nyt spørgsmål. Interviewet var berammet  til 30 minutter

til hver og det blev nogenlunde overholdt. Længden varierede fra 30 minutter til 45 minutter.

Da båndoptageren blev slukket, blev kontakten afrundet med en samtale om, hvordan inter-

viewpersonerne havde oplevet interviewet. Der var enkelte, som var usikre på, om jeg kunne

bruge det, de havde fortalt. Men alle syntes, det var rart at få lov til at bidrage med deres
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oplevelser og erfaringer, hvis det kunne anvendes i den fremtidige tilrettelæggelse at de klini-

ske studier. Alle var interesserede i at modtage specialet, når det var og godkendt.

3.4.3 Fra tale til tekst

Efter interviewene lyttede jeg båndene igennem og afskrev ordret. Jeg valgte at nedskrive in-

terviewene selv, da det er vigtigt, at forståelsen af den levende tale blev gengivet så korrekt

som muligt. Ved at lytte flere gange til den levende tale under skrivningen, kommer der nuan-

cer frem, som jeg ikke hørte ved første gennemlytning. Interviewpersonerne fik mulighed for

at læse den nedskrevne tekst. De havde ikke mulighed for at korrigere teksten, da denne skul-

le fremstå som en umiddelbar fortælling om deres oplevelser og erfaringer i et hverdagssprog,

som teksten skal tolkes ud fra. Kun én af interviewpersonerne ønskede at få tilsendt den ned-

skrevne tekst fra interviewet.

3.4.4 Ny tekst

Den nye tekst kommer frem gennem analyse og fortolkning af teksten. Ifølge Ricoeur ved

man altid noget på forhånd, noget “ser” efter. Derfor begynder analysen allerede ved første

gennemlytning af båndene og senere ved afskrivning af teksten. Analysen fortsætter gennem

den naive læsning, strukturanalysen, fortolkningen og diskussionen. Ved den naive læsning

tilegner man sig fortællingerne for at danne et helhedsindtryk af tekstens budskaber, som iføl-

ge Ricoeur er  hvad der berører én i teksten, og hvad teksten handler om. Ved en ny gennem-

læsning af teksten rejser der sig en række spørgsmål til teksten som helhed og i forhold til det

man ser efter. På denne måde foretages den naive læsning i to trin. Teksten konstrueres som

beretninger, hvor de meningsbærende enheder fra fortællingerne genfindes. 

Ved strukturanalysen læses alle tekster igennem på tværs. Strukturanalysen indeholder  for-

klaringen af interne relationer i en tekst. Med udgangspunkt i de rejste spørgsmål i den naive

læsning søges der forklaringer i teksten, og der dukker her temaer op, som indgår i den videre

strukturanalyse, i fasen med kritisk fortolkning og diskussion. For at åbne for fortolkningen i

den konkrete situation, inddrages dele af fortællingerne i diskussionen, da fortællingerne  iføl-

ge Ricoeur genopliver, hvad teksten har at sige (Pedersen:1999:96), og forståelsen bliver igen

nærværende. Fortolkningen og diskussionen skal derfor ses som en dialektisk proces mellem

forklaring og forståelse og mellem det konkrete og det almene (ibid:96). Fortolkningen og

diskussionen foretages med inddragelse af relevant teori som kan underbygge det forklarende

aspekt i  fortolkningen.
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3.4.5  Handling

 Undersøgelsens resultater skal efterfølgende formidles såvel mundtligt som skriftligt så der

skabes en dialog med sygeplejefaglige ledere, sygeplejelærere, klinisk uddannelsesansvarlige,

kliniske vejledere og sygeplejersker. Formålet er at resultaterne kan bidrage til og indgå i den

fremtidige tilrettelæggelse af de kliniske studier i sygeplejerskeuddannelsen. 

4  Resultater, analyse, fortolkning og diskussion 

Der vil ved indledningen til de følgende del afsnit gives en kort introduktion til disse. 

I nedenstående afsnit beskrives hvorledes den naive læsning er foretaget. 

4.1 Den naive læsning

Gennem den naive læsning og genlæsning af teksten tilegner man sig fortællingerne og dan-

ner sig en helhedsforståelse af tekstens budskaber. Ifølge Ricoeur er det lig med,  hvad der be-

rører én i teksten og hvad teksten handler om. Som fortolker skal man være meget lyttende og

åben over for teksten . Ved en ny gennemlæsning af teksten rejser der sig en række spørgsmål

til teksten som helhed og i forhold til det man ser efter. Den naive læsning udføres i to trin.

En første læsning, hvor der forsøges at få et overblik over fortællingerne, og en antagelse om

hvad teksterne overordnet handler om, og en anden læsning, hvor der rejses spørgsmål i rela-

tion til teksten ud fra det man ser efter.

4.1.1 Den første læsning

Efter den første læsning af teksten var  der områder, i denne der fremstod som centrale. Det

vil sige, at der var et eller flere plots som åbnede op for temaer i teksten. Interviewafskrifterne

blev konstrueret som beretning heri viste temaerne sig og fortællerens (interviewpersonens)

ord og formuleringer blev fastholdt. Det centrale i fortællingerne fremstår dermed som kon-

struerede beretninger og i afkortet form i forhold til de nedskrevne interviews. Under intervie-

wet dukkede der emner op, som ikke direkte vedrørte den fortalte situation . Denne tekst er

udgået af  beretningerne, og er markeret med stiplede (----) linjer. For at sikre anonymiteten

blev der er enkelte steder i beretningerne tilføjet i parentes eksempelvis (patienten), hvor der i

interviewet blev nævnt patientens navn. Under interviewet opstod der også korte eller længe-

re pauser, som er symboliseret med henholdsvis to prikker .. for korte pauser og flere prikker .
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....... for  længere pauser. Strukturen i beretninger har fulgt strukturen i interviewene med en

begyndelse, en midte og en afslutning. Der var 25 sider med nedskrevet rå interviewmateriale.

Hver beretning har fået en overskrift, der henviser til det centrale i den. 

4.1.1.1 Fortællingerne konstrueret som beretninger 

Afsnittet indledes med beretninger som er afskrift af interviewbåndene, og som fremstår i et

hverdagssprog. Beretningerne er konstrueret på baggrund af fortællinger fra to sygeplejestu-

derende, to sygeplejersker og  to kliniske vejledere. Fortælleren præsenteres ved indledningen

 til de beretninger der er konstrueret på baggrund af deres fortællinger.

4.1.1.2 Beretninger fra de sygeplejestuderende

Fortælleren er sygeplejestuderende midt i 20’erne, der er i kliniske studier i 6.semester på en

medicinsk afdeling. 

En god rollemodel

...en situation med terminal pleje med en døende patient med cancer det havde jeg faktisk al-

drig prøvet før jeg kom ind til patienten sammen med en sygeplejerske der var meget vant til

at have med døende at gøre og ..patienten dør så mens vi er derinde og alle pårørende står

derinde... det var hele den måde hvor hun tacklede situationen på måden hun snakkede til på-

rørende på og måden hun tog afsked med patienten på... det lærte jeg rigtig rigtig meget af

både det etiske og måden man gebærder sig overfor pårørende som selvfølgelig står med en

kæmpe sorg midt i al det her det synes jeg jeg lærte meget af som jeg kan bruge fremover jeg

...deltog  på den måde at jeg.. idet hun dør får jeg lov til at mærke efter puls og får lov til

bagefter at gøre hende i stand og det var også noget jeg havde fået lov til af de pårørende ---

jeg var helt accepteret --- vi havde snakket om inden at sygeplejersken godt vidste at patien-

ten var døende at det nok var nu og jeg skulle prøve at finde en måde ligesom at bearbejde

det bagefter for på det tidspunkt var den eneste døde person jeg havde set min morfar så det

var lidt -- hun var meget obs  på at man skal  bearbejdet det bagefter og man skal finde en

god måde at få det bearbejdet på og det var hun rigtig god til at jeg følte at da jeg gik derfra

havde fået lagt det fra mig.. jeg tog det ikke med hjem og det har jeg fundet ud af er meget

vigtigt ... vi sad bare og snakkede om det også fordi det blev en utrolig smuk situation---- det

blev bare rigtig rigtig godt det var ikke noget med at jeg sad bagefter og havde sådan nogen

grimme tanker omkring det det var en god situation og en god oplevelse--- vi fik vendt de der
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forskellige ting man kan have tanker omkring...det jeg lærte var hele---det at være helt stille

og rolig og måden at være på som sygeplejersken var hun utrolig god til.. hun tog det hele så

flot og de pårørende.. man kunne bare mærke at de var trygge ved hende.. det kan jeg bruge

fremover.. hun var en god rollemodel det var hun ..vi snakkede om måden at snakke til et dø-

ende menneske på ...der har jeg faktisk en situation hvor jeg oplevede noget meget ubehage-

ligt hvor en sygeplejerske jeg var med inde ved en døende hvor hun siger højt til mig at hun

synes lige vi skal give hende en ble på fordi at man har jo afføring når man dør og jeg stod

bare fuldstændig paf jamen vedkommende var slet ikke død og selv om hun var skal man ikke

stå og sige sådan noget så det tog fuldstændig pusten fra mig..der er mange forskellige måder

man kan udtrykke sig på .. den første sygeplejerske ville jeg gerne ligne dertil skal siges at

grunden til jeg kom med hende derind var at vi havde fundet ud af at vi i andre situationer

havde arbejdet meget ens.. at vi havde det samme syn på hvad sygepleje er og hvordan man

...det var egentlig derfor at hun spurgte om jeg havde lyst til at komme med ind vi svingede

utrolig godt sammen.. hun er der desværre ikke mere deroppe..  men vi havde bare den sam-

me måde at gå til tingende på og jeg fik nogle rigtig gode situationer sammen med hende jeg

ved ikke hvad der var der gjorde at vi svingede sammen men når vi gik ind til en patient be-

høvede vi bare at stå ikke at sige så gør vi det og det vi gjorde det bare som et samspil uden

at skulle sige så meget .. det var naturligt at vi to bare skulle arbejde sammen det gjorde vi i

lang tid jeg havde en periode cirka halvanden måned hvor jeg koncentrerede mig om døende

og i den periode var jeg faktisk kun sammen med hende fordi vi svingede så godt sammen vi

fik nogle rigtige gode diskussioner så det var meget positivt jeg har prøvet det før jeg kommer

nemt ud af det samme med folk men der var bare noget specielt over hende jeg tror det var

måden bare den væremåde den stille og rolige person som jeg også er som tager tingende

som det kommer og ved når man skal handle når man står i det og ikke går i panik eller ikke

kan snakke med de pårørende det synes jeg er en vigtig del af det at være sygeplejerske de

pårørende er jo en vigtig del af patientens liv 

De har troet på det jeg kunne

....kom med den indstilling at de bare skulle sætte mig til noget og når jeg ikke kunne finde ud

af det ville jeg bare sige fra så jeg har egentlig arbejdet meget alene og selvstændigt og sagt

fra i de situationer jeg har følt at det kunne jeg ikke... men jeg har også  fundet ud af at jeg

kan altså godt de ting som jeg sætter mig selv for at det skal jeg kunne og er jeg så i tvivl så

spørger jeg---jeg har virkelig oplevet at de har troet på at jeg kunne hvis jeg sagde jeg kunne
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og det har været op til mig selv at sige fra..det er en kæmpe tillidserklæring men det kræver

også meget af mig selv når jeg kan mærke at nu bliver jeg nødt til selv at sige fra hvis der er

noget jeg ikke har kunnet --- jeg behøver ikke at have en rendende i hælene på mig hele tiden

hvis man kan gøre det selv --- jeg får lov til at have selvstændigheden den er virkelig kommet

frem jeg er ikke så nervøs for at blive færdig ---okay man kan ikke det hele så må man jo

trække på dem som er mere erfarne så jeg er ikke egentlig nervøs 

Tror måske de gør en tjeneste ved at tage over

---jeg har oplevet flere gange.. at fordi jeg lærer bedst ved at få tingene i hånden og selv blive

smidt ud i det.. hvor jeg af og til har oplevet at der er sygeplejersker der så har taget over og

gjort tingene for mig i stedet for bare at have fortalt mig hvad hun ville gøre.. det er også en

fin måde for dem som lærer på den måde men jeg lærer bedst ved at jeg bliver smidt ud i det

og så kan hun eventuel stå bagved og sige så gør du sådan og sådan eller sige til mig før

hvad det er jeg skal gøre---hvis jeg ikke har haft det i hænderne--- så føler man sig ikke så

sikker på det jeg lærer bedst ved egne erfaringer ..når der er en der tager over for mig det

kan jeg ikke de må gerne sige og så skal du gøre sådan og sådan men jeg vil gerne selv gøre

det---- ikke fordi jeg er lukket for at tage imod men jeg får  ikke så meget ud af det ..der kan

være flere grunde til at de gør det nogen har jeg oplevet har måske været lidt bange for at

man ikke kan gøre det rigtigt eller ordentligt og man vil lige gerne vide og være helt sikker på

at man kan og det er helt fint og andre tror måske de gør en en tjeneste ved at tage over ..jeg

har på sjette semester oplevet meget at den kliniske vejleder giver mere plads en de øvrige sy-

geplejersker men det har været de ældre sygeplejersker dem der lige har været på nippet til

at gå på pension de er altså meget anderledes en dem som har været i faget i 10 år end dem

der har været i faget i tredive år de har en anden indstilling til det at der bliver det forventet

at man kan alle tingene der er ikke okay at være studerende og hvis du gå i kast med noget er

det ikke okay du laver fejl hvis du gør noget skal du gøre det 100% rigtigt sådan har jeg

ihvertilfælde oplevet det og der kan man godt nogen gange komme i  ..hvor man føler sig lidt

mindreværdig på en eller anden måde men hvis man så snakker med sin vejleder bagefter så

er --- man er jo ikke den eneste der har oplevet det jeg ved godt jeg er studerende og ikke

skulle kunne det hele der er plads til at lave fejl og som min vejleder siger lige nu de fejl du

laver dem lærer du bare af til næste gang ellers så lærer du det ikke
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Jeg lærer bedst i klinikken, men det kan ikke stå alene

jeg lærer bedst ude i klinikken helt sikkert og derfor synes jeg også der har været for lidt---

praktik...men jeg tror også man har godt af at gøre ting som man ikke er så stærk i jeg har da

ihvertilfælde oplevet at mine karakterer er steget jo længere jeg kom hen hvor jeg startede

med ---ikke at få ret gode  karakterer men jo længere jeg kom hen jo højere blev mine karak-

terer og det er nok også fordi jeg blev nødt til at læse på det til at knokle når jeg er ude i

praktikken ---du kan ikke bare vælge en af tingen og så bare sige det kan stå alene... der vil

jeg gerne have det i hænderne .. jeg har nu været godt tilfreds med uddannelsen når man har

været ude i praktikken i tre måneder så er man virkelig brug for at komme ned og sidde på

skolebænken og prøve på lige at koble lidt af det.. 

Fortælleren er sygeplejestuderende først i 40’erne, der  har afslutte 4. semesters  kliniske stu-

dier på en kirurgisk afdeling.

Godt at få det ansvar fordi jeg vidste at jeg havde nogen jeg kunne spørge..

..hun var selvfølgelig forkvalmet og dårlig og skulle have hjælp til de mest almindelige ting

men alligevel eller ikke så meget hjælp endda... så det var i grunden en speciel ting fordi det

var ikke at jeg skulle gå ind....jo jeg skulle bruge mig selv men ikke en hel masse af det jeg

kunne for da havde vi ikke haft noget om palliativ pleje inden og jeg havde det meget meget  

underligt da jeg havde været derinde fordi jeg plejer normalvis at have en god kontakt til pa-

tienter og jeg synes slet ikke selv jeg kunne lukke op for hende på nogen måde hun lå bare der

og var tom i øjnene og havde ikke lyst til noget mad eller noget som helst ..og jeg var faktisk

derinde en hel uge blev det til sidst og jeg spurgte om jeg måtte blive derinde jeg snakkede

med en sygeplejerske om hvad jeg --kunne gøre fordi jeg synes jeg skulle gøre noget mere end

det jeg gjorde og så siger hun til mig... ved du hvad jeg synes bare du skal blive ved med det

du gør nu --det skal du bare holde fast i for det er det du kan hjælpe hende med nu .. jeg

kendte hende ikke så meget -- men det var en jeg  fornemmede der var meget faglig dygtig jeg

havde alligevel bare behov for at få en bekræftelse -- jeg fik jo ikke bekræftet det inde hos pa-

tienten at det var godt nok det jeg gjorde fordi det plejer jeg ---at få positiv feedback fra pa-

tienten og det gjorde jeg bare ikke og derfor havde jeg utrolig meget brug for at komme ud og

høre at det var okay---------- jeg har ikke følt at der har været nogen med for at se hvad jeg

gjorde  inde ved patienten det var selvfølgelig også allersidst i forløbet så de vidste jo lidt om

hvad jeg stod for ..hvor meget man faktisk kan uden at man har en ganske almindelig
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menneskeerfaring med i bagagen .. det var --- en situation hvor jeg samtidig med fik prøvet

nogle meget meget store følelser af ved mig selv---det synes jeg var utrolig lærerigt det havde

jeg aldrig drømt om at man kunne nå så vidt i løbet af en uge..at jeg skulle fastholde den må-

de jeg var inde ved hende... der var selvfølgelig nogle tekniske ting hun havde bandt andet  

cvk og sådan noget som jeg også lærte nogle ting af.. hun fik også parenteral ernæring men

der var nogle læringsprocesser idet også for mig samtidig med men det var bare-- det at tur-

de være ....opleve hende og opleve den proces hun var igennem og samtidig min egen fordi

jeg kunne helt klar mærke der var ting jeg skulle forholde mig til ----jeg er nok den der meget

går ind og snakker om det og (den kliniske vejleder) har helt klar haft fat i det under forløbet

det er jeg slet ikke i tvivl om jeg husker ikke vi specielt har haft det oppe men jeg kan bare hu-

ske at jeg følte ---- enormt meget at det var en læringssituation som jeg fik meget meget ud af

fordi jeg voksede selv med den situation vi havde derinde... også prøve at tackle det selv...der

var ikke --nogen sygeplejersker der ville med ind fordi jeg var sådan set var hende der havde

været derinde  at passe hende og ..da --- onkologerne kom så blev jeg --sendt med ind og der

var en søn og en datter og ægtemanden samtidig med som var meget meget påvirket af det og

hvor jeg godt kunne mærke på mig selv med mine blanke øjne også ...men også at prøve det i

en situation----jeg synes det var godt at få det ansvar fordi jeg vidste at jeg havde nogen jeg

kunne spørge.. men--der er jeg selvfølgelig også så erfaren og har haft med så mange menne-

sker at gøre jeg tør godt -- gå ind til mennesker jeg  føler ikke jeg står og mangler noget at si-

ge det er jeg ikke bange for som en på tyve----

Der var noget der faktisk gik i stykker....

---oplevede kort tid efter jeg kom på afdelingen og var under en sygeplejerskes vinger -- en

morgen fik jeg at  vide at jeg skulle tage en 4 sengs stue selv og det har faktisk irriteret mig

for det har det lidt fordi der er nogen ting der faktisk gik i stykker for lige pludselig at skulle

forholde sig til 4 patienter----det var lidt pudsigt for jeg havde det jo så samtidig med at det

skal du kunne som fjerde semester studerende så måtte jeg jo bare gøre det-- jeg synes det

var en katastrofe den første dag og så fik jeg ovenikøbet at vide at det ikke var godt nok ..nej

det fik jeg ikke med så rene ord -- jeg fik at vide at så måtte jeg jo gøre det mere selvstændigt

næste dag.. jeg kunne slet ikke få øje på de ting jeg selvstændigt skulle kunne gøre.. altså mit

niveau.. jeg tror det var vores anden uge så tænkte jeg nej det er løgn det her  så går du hjem

og læser--- så kommer jeg -- næste morgen og havde styr på det hele og så væltede det hele

bare fra starten  af ---- det var bare den helt store nedtur --- hun var ikke uerfaren men  en
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yngre sygeplejerske med nogen års erfaring og jeg tror måske det var hendes måde at sætte

mig i gang på--- så hvis du spørger om jeg havde læring i det i den situation... jeg havde læ-

ring derhen at jeg ikke synes jeg læret noget det var på et forkert tidspunkt--- jeg snakkede

med min vejleder om det..... så gjorde hun det snedige at hun flyttede mig over på en helt an-

den stue der var en anden situation efterfølgende og det var super fordi jeg skulle også ud af

det jeg kom til at hænge fast i det...

Teori og praksis skal ikke være forlangt fra hinanden 

....man kan sige at det er vigtigt--- at man har teori og praktik nogenlunde samtidigt så det ik-

ke bliver for langt fra hinanden for så tror jeg der er fyldt noget andet på så man ikke lige ser

det på samme måde---det er utrolig hård kost at være ude i afdelingen hele dagen og man vi

gerne have det hele med og skal man---læse hele aftenen og møde næste morgen igen ...teori-

en må ikke tage vores opmærksomhed for meget når vi er i ude i afdelingen synes jeg... ikke

fordi det ikke er teori det er praksis og selvfølgelig skal vi have nogle ting og selvfølgelig skal

vi læse noget op men det er jo også det vi gør når  vi har vores fokusområder hvor du går ind

og har nogle emner hvor du læser noget litteratur hen ad vejen så supplerer på den måde..

det er egentlig en god måde--- jeg synes det kan meget hurtigt gå hen og blive teori det hele

--- det er mennesket jeg skal se på når jeg er derude det kan man ikke læse sig til i en bog og

jeg skal prøve min teoretiske viden af kan man sige og se hvordan de reagerer i forhold til de

ting jeg har lært-- hvis man skal have ressourcer til at virkelig at være der.. for vi er jo på he-

le tiden når vi er derude -- hvis vi er sammen med en vejleder skal vi begrunde alt det vi gør

og tænke over det -- så er det svært at kapere en hel masse teori ved siden af det er den ene

side af det men jeg tror også et eller andet sted at man skal have lov til erfare nogle ting også

--- det er erfaring man får når man er derude med de ting man har læst--- det er ikke sådan

at vi  ikke har teori i praksis nej nej slet ikke.. det vil jeg også sige jeg sætter meget højt den

meget høje faglighed jeg oplevede ---er guld værd at komme ud og opleve hvis ikke teori er

på plads og det faglige ikke er i orden så tror jeg heller ikke man får overskuddet  til al det

andet  --- jeg --oplevede at mange sygeplejersker sagde at de super gerne ville kunne sætte

sig ned og reflektere som vi kunne som studerende ...var meget interesserede i når vi havde

været ude at reflektere med den kliniske vejleder ....jeg synes også selv det at reflektere er

spændende.     
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4.1.1.3  Beretningerne fra sygeplejerskerne

Fortælleren er  sygeplejerske på en kirurgisk afdeling. Sygeplejersken har 18 års erfaring som

sygeplejerske og cirka 3 års erfaring som vejleder for studerende efter 2001 uddannelsen.. 

Det er nemmest ude sådan bed-side ved patienten.

.... det første jeg kommer til at tænke på er sådan noget der foregår omkring sårpleje hvor

man egentlig taler meget om såret  det er sådan ligesom en legal måde at tale om såret ved

patienten der er ikke ligesom noget personlighed ---der kan foregå meget læring ...også fordi

man kan medinddrage patienten både tale hen over og tale med patienten  på samme tid---

hvis der er noget med psykisk overbygning på i forbindelse med en cancerdiagnose der kan

man ikke sige at nu skal du prøve at lægge mærke til da du sagde sådan.. så gjorde han så-

dan-- det kan man bedre sige med sår så jeg synes når jeg lige tænker på læring----hvor det

fungerer bedst er synes jeg ---specielt noget instrumentelt -- forklare dem om ting omkring

det-- hvad det er for noget og hvordan man plejer  det og det medinddrager også patienten..

generelt synes jeg det er  nemmest ude sådan bed-side ved patienten hvis det er sådan en tek-

nisk ting ---nogen gange går jeg ind og direkte og viser hvordan man gør hvor jeg er den der

styrer og andre gange er det jo den studerende der er primus motor og alt efter hvor godt de

håndterer forskellige principper så er man jo med som supervisor og kigger på ---det kommer

helt an  på deres kompetencer hvor gode de er til sår eller andre ting---  det er jo ikke fordi

gør de en decideret fejl hvor man tænker det burde de have vidst bedre måske så synes jeg

måske godt man kan gå ind bagefter og sige at det der var ikke så smart det der hvor ..man

tænker det behøver patienten ikke at vide ---det er tit sådan hvis man synes de skal lære det

ordentligt altså så skal det også være når det lige er ..så de ved hvad det er man mener inden

de går videre og chancen for at gøre det godt igen -- jeg sender ikke en studerende ind uden

jeg ved hun kan det 

Øve, øve, øve til sidst blev hun også rigtig god.

Det jeg sådan først kommer til at tænke på... det er ikke så meget.. inde ved patienten, det er

sådan noget når de skal fremlægge.. fortælle noget om en patient ud fra dokumentationen..

hvor jeg nogen gange kan fornemme at  hun ved ikke hvad hun sidder og siger ---det er sådan

det springer fra det ene til det andet noget der bliver glemt som man egentlig har snakket om

når man skal præsentere en patient  både for os som gruppe og også for lægerne ---hun har

glemt nogle ting som man egentlig har sagt---hvor hun egentlig har siddet og forberedt nogle
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ting som egentlig er vigtige  så foregår der bare noget helt andet når hun kommer i situatio-

nen -- hvis det er i gruppen så stopper jeg dem nogen gang og siger nu skal du prøve de ting

vi snakkede om .. det er vigigt at gøre sådan .. at få dem til at prøve forfra,  jeg har også no-

gen gange sagt at det ikke gør noget man siger tingene tre gange bare man ligesom lærer og

sige det----der var specielt en hvor jeg øvede, øvede  og øvede og til sidst blev hun også rigtig

god til at præsentere patienterne --- det var meget fint det gav også hende virkelig noget bag-

efter ---det er jo ikke bare fordi ---grunden til at de kludrer i det --- er at de ikke ved hvad det

er de sidder og siger...det er også noget med forberedelsen-- jeg ville ønske de var mere for-

beredte til specialet mere sygdomsspecifikke ting der er her , det vil gøre deres læring hun-

drede gange nemmere at de ikke skulle først til at lære ordet lobectomi og mastektomi ---så

de ikke skal bruge så mange ressourcer på at sige og finde ud af hvad diagnoserne er --- jeg

har haft nogen hvor jeg synes deres personlige kompetencer har været høj--det gør da meget

-- hvordan man er som person --- man kan jo ikke uddanne super sygeplejersker der kan det

hele fra starten men det må jo komme hen ad vejen--- men nogen gang tænker jeg at nogen

kan have en helt afvigende adfærd der kan rettes op på ... (den kliniske vejleder) går ind i de

situationer--- hvis de har en stor personlig kompetence så skal de nok også lære det andet

..det hænger jo tit nogen gange sammen---at de så også vil lære--vi oplever nogen gange at

dem vi er lidt uheldige med de -- vil ikke lære det.. de synes det bliver et angreb...det skal det

jo helst ikke være -- man vil hellere undervise et menneske man bryder sig om end --det er en

styrke både for den studerende og os fordi vi er forskellige der er da nogen der har meget

mere pædagogisk -- formåen eller har en bedre måde at gøre tingene på end andre sådan er

det jo.. sådan er vi jo på hver vores måde... jeg synes de får mange forskellige indenfor

pædagoger--------

Fortælleren er sygeplejerske på en medicinsk afdeling. Sygeplejersken har 9 års erfaring som

sygeplejerske og cirka 3 års erfaring som vejleder for studerende efter 2001 uddannelsen..

Hun  fik meget ud af det fordi vi alligevel fik meget teori puttet ind omkring det

..jeg har haft en studerende der kom ud og sagde.. det her var rigtig godt..det er tit i forbin-

delse med kateterpleje -- hvor vi har snakket om hvordan man skal gøre det og snakker med

patienten når vi kommer derind.. hvad man skal være opmærksom når man skal fjerne det og

hvad patienten skal være opmærksom på bagefter og hvad  vi skal være opmærksomme på

bagefter der synes jeg vi fik en rigtig god snak både inden vi gik derind og vi snakkede om
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hvad hun havde tænkt sig om kateter seponering... hvad hun ville gøre hvis det var hende der

var mig der fjernede det.. fordi hun ikke havde prøvet det før ---bagefter sagde den studeren-

de at det var bare rigtig godt.. hun  fik meget ud af det fordi vi alligevel fik meget teori puttet

ind omkring det jeg forklarede hende inden vi gik ind til patienten...det kan -- ikke undgåes at

man engang imellem kommer til at sige til den studerende at så gør man sådan det er nemme-

re end at gøre sådan --jeg tror det var den snak jeg havde med patienten hun  hørte hvad det

var jeg sagde til patienten og hvordan jeg snakkede med ham og hvad jeg lagde vægt på i den

samtale gjorde meget ud at forklare patienten hvad han skulle være opmærksom på når han

havde fået det ud  og hvordan det ville være de næste to til tre uger når han kom hjem og

hvad han skulle være opmærksom på og der snakkede vi så om det jeg havde sagt til

patienten.

En rigtig træls dag 

..når en læringsituation ikke lykkes er det fordi jeg ikke har gjort mig klar --hvor langt de er

..en dag man møder på arbejde hvor der er en masse elever og studerende og hvor vi ikke er

ret meget fast personale på arbejde hvor man ikke får snakket ret meget om morgenen og ikke

får lagt ligesom en plan for dagen hvor man har en med og hvor man ikke synes man har tid

til at have en med hvor man ikke får sig sat nok ind i den studerende hvad det er hun arbejder

med---- eller hvis den studerende er lidt tilbageholdende og ikke får meldt klart ud til mor-

genrapporten hvad det er hun arbejder med--- og hvor langt er hun og det synes jeg godt jeg

somme tider kunne savne at de studerende var lidt mere frembusende at man ikke skal sidde

og hive det ud af dem så lærer de ikke så meget så kommer jeg til at gøre tingende selv -- så

en dag hvor vi har travlt ved jeg ikke om jeg springer over der hvor gærdet det er lavest så er

det nemmere selv at gøre det -- så render man bare bagefter og det bliver en rigtig træls dag

- det kan vi da også og godt snakke om bagefter ..at i dag har det bare været en træls dag---

det er ikke mange dage ..men der er de dage hvor man  bare har lyst til at sige om de bare

kan sætte sig og læse i en bog... jeg har det også træls når jeg går hjem hvis jeg ikke synes

jeg har taget mig nok af dem.. men der er tilgengæld også de dage hvor der bare er tid hvor

der bliver lagt en plan for hvad den studerende gerne vil ---og få snakket i løbet af dagen

hvor langt er hun og er der noget i hendes prioriterings rækkefølge der gledet lidt og hvorfor

---sådan en dag er en rigtig god dag . 

---- jeg har også haft situationer hvor der kom en studerende og spurgte om hun måtte kom-

me med ind og det synes jeg ikke var en god ide.. det var en situation som jeg ikke selv var
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helt sikker i så der ville jeg helst ikke have en studerende med.. omkring anlæggelse af ven-

flon ---det er jeg ikke ret god til og der sagde jeg bare at det ville jeg ikke have  hun kunne ik-

ke lære noget af det ved at se --- det havde ikke noget med den studerende at gøre

Der er også meget teori og de vil gerne patienterne

de studerende i dag kan utrolig meget teori men jeg synes måske de har sværere ved at koble

det med praksis----de skal have meget hjælp til det- det kommer selvfølgelig an på hvilke stu-

derende det er ..nogen kan det bare og andre er bare lidt tilbageholdende--- ikke så frembu-

sende de søger ikke selv vejledning-- men der er også meget teori og de vil gerne patienter-

ne---tit skal man også hive teorien ud af dem.. måske kan de det godt nok  men ikke stoler så

godt på dem selv til at de kan svare men at koble det selv har de svært....når man undrer sig

tænker man mere over de ting der bliver gjort eller det man ser ..stiller nogle spørgsmål

hvorfor gjorde du som du gjorde-- jeg oplever ikke de studerende gøre det ret meget i dag..

men at de siger sådan er det -- ikke hvorfor de forholder sig ikke kritisk 

4.1.1.4 Beretninger fra kliniske vejledere. 

Fortælleren er klinisk vejleder i en medicinsk afdeling. Har været sygeplejerske i 16 år  heraf  

11 år som vejleder.

At overlade ansvaret i  situationen

----jeg har en situation som jeg egentlig har tænkt tilbage på flere gange..det var en fjerde se-

mester der var i praktik -- det var en patient som hun var meget omkring og det var en for-

middag hvor patienten fik tiltagende vejrtræknings besvær --- konklusionen blev så at hun

skulle sendes til Århus faktisk rimeligt hurtigt ---pludselig lige da den patient skal til at køre

ud af afdelingen så kommer der en søn og en svigerdatter gående og jeg står og siger farvel

til patienten sammen med den sygeplejestuderende og familien kommer og så spørger de til

hvad er det der er sket og hvor jeg egentlig med det samme giver den videre til den studeren-

de fordi hun er så meget inde i situationen og har snakket med familien og jeg mener hun er

kompetent til at kunne gå ind i nogle samtaler -----hun styrer den her samtale og gør det rig-

tigt godt og vi snakker om bagefter hvad der var i den og hvor at hun også giver en tilkende-

givelse om at hun synes godt nok at bare blive smidt ud i men at hun egentlig lærte utrolig

meget om det at kommunikere den svære samtale frustrerede pårørende der var utrolig meget

i den----hun var en dygtig studerende hun havde en god kontakt med familien og familien
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viste hende tillid---jeg havde gjort mig nogle overvejelser om at jeg var der som vejleder og

jeg tror også det var fordi jeg var vejleder at hun fik den.... fordi  hvis det var en af mine kol-

legaer så ville de have patientfokus de ville hvis de pårørende henvendte sig til sygeplejer-

sken svare på den henvendelse fordi de har patientfokus hvor jeg som vejleder har det ligger

måske på rygraden jeg tænker måske ikke så meget over det at her er en god situation hvor

den studerende måske kan tage over og  lære noget jeg er ikke sikker på jeg var så bevidst om

det men jeg havde alligevel tankerne at det kunne være godt for hende at komme ind i denne

situation og hun kunne lære noget af den så jeg gav den videre og var der så  gik med til sam-

talen og sad og lyttede og deltog indimellem hvor jeg kunne mærke hvor jeg måske skulle ta-

ge over og hvis hun stillede mig nogle spørgsmål eller de pårørende men det var helt klart at

det var hende at de havde en samtale med og det var ikke mig de søgte at  komme i kontakt

med ----- det var det hele vi snakkede om ...det jeg havde gjort mod hende og hvordan jeg

havde kastet hende ud i hvordan hun havde det med det og hvad der var i det og så snakkede

vi også om selve seancen og snakkede lidt teori og samtale og kommunikation og hvad der el-

lers kunne hæftes på ..efterfølgende var hun egentlig glad for det og lærte noget af det----

At gribe ind i for patientens skyld

Det jeg lige først kommer til at tænke på ----- er en anden semester til klinisk prøve hvor det

bare slet ikke gik og hvor jeg måtte tage over for patientens skyld--- den studerende skal ind

og gøre klar til at passe patienten og lave nedre toilette og patienten bliver meget dyspnoeisk

i forbindelse med det her.. hvor den studerende bare ikke er opmærksom på hvor patienten

er...  hvor jeg ----bliver  nødt til at gå ind og tage over og give  patienten) en inhalationsme-

dicin -----den studerende oplevede ikke at jeg greb ind og blev ikke påvirket af det .. tror jeg

ikke----bagefter snakkede vi om det og den studerende kunne ikke se det i situationen... men

kunne godt se det --- jeg var nødt til at gribe ind for jeg stod jo i de overvejelser... er det nu

jeg skal gribe ind eller går jeg den studerende i forkøbet ved at hun så ville gribe ind----jeg

går til dagligt rundt mellem kol patienter og ved eller har måske en bedre fornemmelse for

-----man skal gribe ind for at ikke det skal gå ud over patienten 

Fra et helikopter perspektiv til det unikke ved patienten

---klinisk vejledning i praksis er  for mig at  lære dem nogen ting det kan være det hånd-

værksmæssige--- det er en del af det men det er også en del af det at prøve at snakke med dem

når de nu har en patientsituation at få koblet noget teori på ---det synes jeg prøver at
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diskutere med dem at de jo har deres teorier med fra skolen hvor de har den generelle teori

det kan være de har nogle symptomer på kol at de har nogle generelle beskrivelser at nogle

symptomer hvad er så det unikke hvad er det lige præcis for nogle symptomer denne patient

har og hvilken betydning har det for patienten og hvilken betydning har det for den pleje vi

tilrettelægger det jeg gerne vil er at bevæge mig fra et helikopter perspektiv og så ned i det

helt unikke ved de patienter de nu er inde at arbejde med men om det lykkes ved jeg ikke det

kan jeg ikke altid selv vurdere men det er det jeg gerne vil---...jeg tror jeg  tager mere ud-

gangspunkt i de studerendes egne præmisser og initiativ  end at planlægge og udvælge læ-

ringssituationer ..jeg gør meget ud af at sige til de studerende at de skal møde forberedte

hver morgen og vide hvad det er de har gang i i dag og hvilke patienter de gerne vil med ind

til fordi mine kollegaer når de sidder ved morgenkonferencen og skal fordele hvis det ikke al-

lerede er gjort dagen forinden hvem der skal ind på hvilke stuer hvis de ikke selv er på banen

når der er mange elever og studerende så er der ikke tid til at de kan sidde og sige til den en-

kelte hvad er det du har gang i og hvad er det du arbejder med lige nu så bliver det noget

med at du var inde på stue syv i går vil du ikke gerne derind igen og så er det svært at sidde

som anden  semester studerende at sige nej det vil jeg altså ikke og jeg plejer derfor at sige til

dem at de skal møde forberedte fordi det er min oplevelse at de ikke får nej så får de lov til at

gøre de ting men det kræver at de kommer og ved hvad det vil og det er  ligesom nok det jeg

arbejder videre på at jeg er der for at vejlede og give dem det de har brug for og så kan der

måske være nogle ting jeg synes de skal arbejde med ... men ikke ligesom jeg udvælger nogle

patienter på forhånd , nej så er det i et samarbejde med dem  ...

Fortælleren er klinisk vejleder på kirurgisk afdeling. Har 3 års erfaring som klinisk vejleder

og flere års erfaring som sygeplejerske.

At åbne øjne   

Det jeg lige kigger tilbage til er på fjerde semester hvor to studerende var meget obs på at de

gerne ville være med til at modtage en patient og de ville også gerne ind og give pjecer til pa-

tienter og der havde de så en situation med til refleksion hvor jeg så spurgte til deres pæda-

gogiske overvejelser i forhold til det at modtage patienter og til at gennemgå pjecer og det

havde de ikke engang overvejet men bare kun tænkt på materialet at de skulle huske på al det

der materiale de kunne sagtens se det at de også have brugt nogen af tingene ubevidst.. men

den der bevidsthed vi fik snakket om var der ikke.. men hvor jeg skitserede nogen af ordene
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op fra didaktikken de principper og bagefter aftalte vi så at de skulle gå hjem og læse om det

-- efterfølgende at se hvordan det så blev brugt hele tiden fra de systematisk skriftlig skrev

ned når de skulle have en indlæggelsessamtale så efterhånden blev det integreret i dem -- det

var fantastisk at se egentlig hvordan de to udviklede sig indenfor det at de kunne bruge de

pædagogiske principper ..det styrkede dem til at blive mere selvstændige ...at give dem de

redskaber og åbne øjnene op for den teori som de egentlig havde fået gennemgået på skolen

men som de ikke havde selv tænkt på skulle inddrages i den sygeplejehandling at egentlig de

fik øjnene op for det..for da de først så det så var det egentlig et kæmpe redskab for dem

......teorien forventer jeg ---er der fordi de har fået gennemgået den på skolen i pædagogik

men jeg forventer ikke altid de ser tingene jeg forventer også det er mig der skal være op-

mærksom på at de skal have øjnene åbne for det -------inden indlæggelsessamtalen gemmen-

går vi altid hvad  skal jeg gøre og hvad skal den studerende gøre og i begge tilfælde sagde

jeg til de to studerende.. nej til den ene sagde jeg...jeg synes du skal tage indlæggelsessamta-

len.. jeg mener altså godt du kan jeg skal nok være der og støtte dig ..det var hun ikke lige

hooked på første gang..nej det kan jeg da ikke.. prøv nu at bruge en halv time på at tænke

over det... da så jeg en anden kollega der sådan hviskede til hende inde på kontoret.. jo du

kan godt så valgte hun så at gennemføre samtalen...de begge gjorde det på hver deres måde

men egentlig fantastisk godt .. men inden havde vi gennemgået hvad er det for ting patienten

skal have oplysning om og gennemgået også de pædagogiske overvejelser så det var struktu-

reret og systematiseret for dem inden så de på en måde havde en rød tråd..jeg har ingen for-

ventning om at de har den røde tråd inde i hovedet .. jeg sagde til dem at de godt måtte tage

det papir med hvor de havde punkterne skrevet ned så I er sikre at I kommer omkring .. det

gjorde dem egentlig trygge at de overfor patienten måtte vise jeg er ny..men jeg sikrer mig

det ved at du skal nok få det at vide-- overfor patienten  ved at signalere at man har forberedt

sig -- der fik de egentlig en erkendelse af at de ikke altid behøver at have ti års erfaring for at

lave en indlæggelsessamtale at det er den forberedelse der er vigtig hvad er det man kan for-

vente at gå ind og møde og hvad er det jeg skal sikre mig  at patienten skal have at vide ...det

var en kæmpe succes for dem men jeg tror også den sikring af at jeg sagde.. men hvis nu du

glemmer at sige noget.. hvad er så det værste der kan ske ... patienten er jo stadigvæk indlagt

så kan du jo gå ind på stuen og sige til patienten... forresten skal jeg lige huske at have fortalt

dig det og det -- det tror jeg gør dem lidt mere  bekymrings frie og fik slappet lidt mere af ef-

ter så vi har ikke så meget efterrefleksion.. men meget før vejledning .. men jeg kan huske at

jeg sagde det var godt... jeg synes jeg gjorde det godt ved at trække pædagogikken frem det
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gav dem struktur oppe i hovedet og få struktureret indlæggelsessamtalen  så det ikke bare  

var en vidne omkring struma og blodprøver og hele det indlæggelsesforløb og de fik egentlig

alle de oplysninger struktureret ..de havde lige pludseligt et redskab så det ikke bare var en

hel masse ord de skulle ind og sige--- 

En rigtig træls dag

---  hun kunne være sygeplejerske om 3-4 uger... jeg havde forventet at hun kunne se helheder

det fandt jeg så ud af at det kunne hun absolut ikke--- jeg sagde.. at du kan have de to patien-

ter .. så kan vi være modulledere sammen hvor du har ansvaret for de to patienter og sætte

dig ned og forberede dig til stuegang og det der ellers skal ske..der fik jeg måske ikke gjort

hende bevist om det at være modulleder den dag.. tidligere skal så siges at det var blevet gen-

nemgået og hun havde prøvet at være modulleder sammen med andre sygeplejersker  men jeg

havde ikke sat mig ned sammen med hende den dag og sagt det er de områder vi skal igen-

nem i dag ---jeg serverede ikke hvad man skal sige.. jeg fik ikke plukket ud og det resulterede

i at da lægerne kom og der var morgenkonference da havde hun ikke nået at have fået gen-

nemgået de ting ..der tog hun ikke teten så der blev jeg nødt til at tage over .. bagefter sagde

jeg til den studerende at det var egentlig dig der skulle have gjort det.. men jeg vidste ikke

hvordan jeg skulle gøre det --- hun anede simpelthen ikke  hvordan hun skulle gribe det an--

jeg kunne mærke jeg blev lidt irriteret over at hun ikke havde gjort noget---- hun havde egent-

lig givet udtryk for at hun godt kunne tage det hele omkring patienterne men da det kom til

stykket og hun skulle svare mig på hvad hun mente med at tage det hele.. kunne hun ikke sva-

re hun anede ikke hvad det hele var så derfor kunne hun heller ikke gøre det hele---hun havde

kørt modulleder funktionen i fjorten dage forud godt nok med andre sygeplejersker ikke med

mig men set i bakspejlet kunne det godt være at den kliniske vejledningsdag skulle være med

udgangspunkt i modulleder funktionen

------- det blev en rigtig træls dag ... 

Da der gik hul på proppen kunne de det hele

det er ikke alle der ulejliger sig til at sætte sig ind i specialet synes jeg..de kommer og tænker

det er en kirurgisk afdeling men mere specifikt hvad er det så for kirurgisk indgreb vi har

speciale i her eller hvad er det for lidelser de patienter der kommer her har og der skal de

have meget støtte
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----på en eller anden måde vil jeg sige at det er fjerde semester der er mest teoretiske... prø-

ver på at få styr på alle de teorier der  kører rundt i hovedet og omsat til praksis.. de sidste

--- studerende havde så meget der kørte rundt jeg kan symbolisere det ved at de var i en fla-

ske og det hele kørte rundt indtil der gik hul på proppen så kunne de bare det hele..da de først

fik teorierne sat på plads men de var ved at sprænges indtil da var det forfærdeligt for dem

sjette semester det er som om at vi kan de ting og det er modulleder vi skal igang med --- det

går de lidt kolde over.. ------

4..1.2 Den anden læsning.

Ved anden gennemlæsning af teksten rejste der sig en række spørgsmål med fællesstræk, som

var karakteristiske for beretningerne fra henholdsvis sygeplejestuderende, sygeplejersker og

kliniske vejledere og i forhold til det der ses efter i  undersøgelsens område1(side19).

Fællestrækkene der kom frem ved læsning på tværs af beretningerne var, at der sker læring,

når læreprocessen understøttes af, at relationen i vejledningen bygger på gensidig tillid, i

modsætning til, at når læreprocessen bliver brudt, opstår der mistillid eller der ikke opleves  

tillid i relationen i vejledningen. Det spørgsmål der rejser sig er:  Hvad er det i relationen i

vejledningen, som skaber gensidig tillid, og hvordan viser det sig i læreprocessen. Et andet

fællestræk var, at der sker læring, når de studerende indgår i plejefællesskabet og  hvor ansvar

og ansvarlighed har betydning for læreprocessen. Det spørgsmål, der rejser sig, er: På hvilke

præmisser vil og kan de studerende indgå i plejefællesskabet?

Et tredje fællestræk var at der fremstod forskellige måder at lære og undervise på. Det spørgs-

mål, der rejser sig, er: Hvilken læring foregår der i de læringsformer, der fortælles om ?

4.2 Strukturanalysen

Alle tekster læses igennem med udgangspunkt i de spørgsmål, der blev rejst i den naive anden

læsning. Derved sker der i læsningen en distancering fra teksten for at identificere forskellige

temaer i teksten. Herved blev der fremanalyseret tre temaer for videre kritisk fortolkning. De

tre temaer er 1) læringsformer: læring gennem erfaring, læring ved oplæring og læring gen-

nem refleksion 2) relationer i læreprocessen og 3) ansvar og ansvarlighed.   

Nedenstående figurer er inspireret af Birthe D. Pedersens skematiske eksempel på skema i

undersøgelsens analyse og begyndende fortolkning (Pedersen 2005: bilag 1).  

Dette er  illustreret af nedenstående figurer som en bevægelsen fra direkte citater - hvad der

siges (meningsenheder = direkte citater) til hvad der tales om (betydningsenheder =
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begyndende fortolkning) til fremkomsten af temaer.

Figur 2a  viser sygeplejestuderendes oplevelser af læring i kliniske studier i sygepleje .Disse er illustreret som
en bevægelse fra direkte citater - hvad der siges ( meningsenheder = direkte citater) til hvad der tales om (begyn-
dende fortolkning =  betydningsenheder)  til fremkomsten af temaer.

 læring gennem
erfaringer

relationer i
læreprocessen

 ansvar og
ansvarlighed

 
 - opmærksomhed rettet mod
    hvordan sygepleje læres af

    erfarne sygeplejersker

     

- støtte til at gøre egne        
erfaringer i samspil med        

sygeplejersken

       

-blive betroet et ansvar -   
      forpligter 

Studerende
“....måden hun snakkede til de på-
rørende og måden hun tog afsked
med patienten på ... måden at være
på som sygeplejerske var hun utro-
lig god til..man kunne bare mærke
at de var trygge ved hende det lærte
jeg rigtig meget af ...det kan jeg
bruge fremover “

“...jeg synes jeg skulle gøre noget
mere end det jeg gjorde og så siger
hun ... det  skal du bare holde fast i
for det er det du kan hjælpe hende
med nu........det synes jeg var utrolig
lærerigt “

”jeg har virkelig oplevet at de har
troet på at jeg kunne og det har væ-
ret op til mig selv at sige fra --det  
er en kæmpe tillidserklæring men
det kræver også meget af mig selv”

TemaerBetydningsenheder
    Hvad tales der om .....

Meningsenheder
Hvad siges der....

Figur 2b : viser sygeplejerskers oplevelser  af læring i kliniske studier i sygepleje. Disse er  illustreret som en  
bevægelse fra direkte citater - hvad der siges ( meningsenheder = direkte citater) til hvad der tales om (betyd-
ningsenheder = begyndende fortolkning)  til fremkomsten af temaer.

-læring ved oplæring

-relationer i
læreprocessen

 -sygeplejehandlinger  udfø-
res korrekt og sikkert 

 

  -adgangskrav til  prak-
sisfællesskabet 

Sygeplejersker

“...der var specielt en hvor jeg øve-
de , øvede og øvede og til sidst blev
hun også rigtig god”

“...hvis de har en stor personlig
kompetence skal de nok også lære
det andet..det hænger jo tit sammen
---man vil hellere undervise et

TemaerBetydningenheder
Hvad tales der om....

Meningsenheder
Hvad siges der...
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-ansvar og
ansvarlighed

-kontrol går forud for at
overlade ansvar for plejen af

patienten

menneske man bryder sig om
end...”

“Jeg sender ikke en studerende ind
uden jeg ved hun kan det...”

Figur 2c : viser kliniske vejlederes oplevelser  af læring i kliniske studier i sygepleje. Disse er illustreret som en  
bevægelse fra direkte citater - hvad der siges ( meningsenheder = direkte citater) til hvad der tales om ( betyd-
ningsenheder = begyndende fortolkning )  til fremkomsten af temaer.

Læring gennem re-
fleksion 

-relationer i
læreprocesser

-ansvar og
ansvarlighed

-læringssituationer i praksis
bearbejdes med hjælp af teo-

ri 

-det fordrer tillid at øve sig  

-tror på studerendes
ansvarlighed

Kliniske vejledere

“De havde en situation med til re-
fleksion .. jeg ..spurgte om deres
pædagogiske overvejelser---det var
de ikke bevidste om ,.. jeg skitsere-
de nogle af ordene op fra didaktik-
ken og aftalte at de skulle gå hjem
og læse om det--det var fantastisk
at se hvordan de to udviklede sig
indenfor det at de kunne bruge de
pædagogisk principper”

“...det var en kæmpesucces for dem
men jeg tror også den sikring af at
jeg sagde til dem ..men hvis du nu
glemmer at sige noget...hvad er så
det værste der kan ske ...patienten
er jo stadigvæk indlagt..”

“Jeg havde kastet hende ud i det--
jeg mente hun var kompetent --- ef-
terfølgende var hun egentlig glad
for det og lærte noget af det “

TemaerBetydningsenheder
Hvad tales der om ....

Meningsenheder
Hvad siges der ...

4.3 Kritisk fortolkning og diskussion

I det følgende vil temaer fra strukturanalysen blive fortolket og diskuteret i forhold til beret-

ningerne. Relevant teori, der belyser de områder, der kommer frem i temaerne vil blive ind-

draget. Fortolkningen og diskussionen skal ses som en dialektisk proces mellem forståelse og

forklaring, mellem det konkrete og det almene. Fortolkningen af temaerne indledes med udta-

lelser fra teksten, for at åbne for forståelsen.
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Ud fra den overordnede strukturanalyse viser undersøgelsen, at der gennem studerendes, sy-

geplejersker og kliniske vejlederes udsagn ser ud til at være forskellige syn på læring i klini-

ske studier i sygepleje. Dette får betydning for de læringsformer, der fremhæves som gode læ-

ringsformer. Det får også betydning for relationer i læreprocessen, og for det ansvar og den

ansvarlighed sygeplejestuderende, sygeplejersker og kliniske vejledere synes at forpligte sig

på i forhold til virksomheden, som sygeplejerske og i forhold til uddannelse.

 4.3.1 Læringsformer, relationer og læreprocesser og ansvar og ansvarlighed i kliniske

studier i sygepleje.

Der indledes med studerendes oplevelser med læringsformer, relationer i læreprocessen og

ansvar samt ansvarlighed. Herefter følger sygeplejerskers og afslutningsvis de kliniske vejle-

deres oplevelser med samme.

   

4.3.1.1 Sygeplejestuderendes oplevelser

Læringsformer- læring gennem erfaring

Læring gennem erfaring ser ud til at være den læringsform, studerende fremhæver som god i

kliniske studier i sygepleje. Det ser ud til, at studerende i læreprocessen har opmærksomhe-

den rettet mod at iagttage den måde, hvorpå sygeplejersker indgår i relationer med patienter

og pårørende, samtidig med at de udfører sygeplejehandlinger. Dette understøttes af følgende

citat:”.. måden hun snakkede med  de pårørende på og måden hun tog afsked med patienten

på... måden at være på som sygeplejerske var hun utrolig god til..man kunne bare mærke at

de var trygge ved hende det lærte jeg rigtig rigtig meget af ... det kan jeg bruge fremover”. 

Betydningen af, at gode relationer er med til at skabe tryghed for patienten og pårørende

fremhæves, når der tales om, at:“ man kunne bare mærke de var trygge ved hende” . Den stu-

derende både erfarer ved at se og mærke relationen som en tavs  og kropslig viden. Der tales

her om en viden som ikke sprogligt italesættes, men først bliver til kognitiv viden når erfarin-

ger bliver sprogliggjort ved genfortælling. Ifølge Wackerhausen er den form for viden en ak-

tuel tavs viden (Wackerhausen 2000:137).

Noget tyder på, at opmærksomheden også er rettet mod at se, hvordan sygeplejerskers person-

lige og faglige kompetencer kommer til udtryk i udøvelsen af sygepleje, når studerende for-

tæller, at: “måden at være på som  sygeplejerske var hun utrolig og til“. Sygeplejersker kom-

mer til at danne rollemodel for den gode sygeplejerske både i relation til den personlige være-

måde og i relation til fagligheden. Wackerhausen skriver, at i fag, hvor man har relationer  til
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andre mennesker og menneskers livsverden, vil fag og person ikke kunne adskilles. Det vil si-

ge at ens faglige viden er én selv (Wackerhausen 2000:137). Det ser ud til at have betydning

for studerende, at de i læreprocessen deltager i pleje af patienter og pårørende sammen med

kompetente sygeplejersker. Studerende oplever, at de lærer noget af det, når de fortæller at:

“---det lærte jeg rigtigt meget af...det kan jeg bruge fremover“. 

Det kan argumentere for en rehabilitering af mesterlære som læringsform, hvor læreprocessen

får en situeret karakter. Det vil sige at der i læreprocessen fokuseres på relationen mellem læ-

ring og den situation, hvor i læringen finder sted (Wackerhausen 2000:141). 

Relationer i læreprocessen

Når studerende taler om at deltage i plejen sammen med kompetente sygeplejersker, tales der

om, at deltagelse rummer mere end den fysiske tilstedeværelse mellem studerende og vejleder

i læringssituationen. En studerende fortæller:“...jeg synes jeg skulle gøre noget mere end det

jeg gjorde og så siger hun ... det  skal du bare holde fast i for det er det du kan hjælpe hende

med nu........det synes jeg var utrolig lærerigt “. Udtalelsen refererer  til en læringssituation,

som strækker sig over en uge og hvor en studerende “selvstændigt” udfører pleje af en kræft-

syg kvinde. Udtalelsen:”..jeg synes jeg skulle gøre noget mere end det jeg gjorde ..”  rummer

en bekymring for patienten, og for om kvaliteten den sygepleje, der udøves, er tilstrækkelig.

Dette motiverer den studerende til at søge rådgivning hos en kompetent sygeplejerske: “..det

var en jeg fornemmede var faglig dygtig ..” for at få  af-  eller bekræftet den givne sygepleje.

Betydningen af at blive accepteret som deltager i praksisfællesskabet, og gennem sin faglig-

hed ser ud til at give den studerende en oplevelse af at lære meget. Når studerende søger råd,

udleverer de deres usikkerhed og faglighed i en forventning om, at den anden imødekommer

udleveretheden. Mødet kan ifølge Løgstrup beskrives som en fordring, hvor man kan gøre

hinandens verden vid eller snæver, lys eller mørk (Pedersen 1999:163). Relationen, i lærepro-

cessen, mellem studerende og vejleder i ovennævnte situation, rummer mulighed for, at der er

grobund for tillid.

Ansvar og ansvarlighed

For studerende, er der, i relationen til andre også en forpligtigelse til at tage ansvar for

tilliden, når den bliver dem vist:“ jeg har virkelig oplevet at de har troet på at jeg kunne og

det har været op til mig selv at sige fra--det er en kæmpe tillidserklæring men det kræver og-

så meget af mig selv“. Når praksisfællesskabet viser studerende tillid til, at de kan påtage sig  
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ansvar:“..de har troet på at jeg kunne..” og være ansvarlig i forhold til udøvelsen af

sygepleje, har det betydning  for selvopfattelsen:“..det er en kæmpe tillidserklæring men det

kræver også meget af mig selv..”.Ud over ansvar og ansvarlighed i sygepleje rummer udtalel-

sen også studerendes ansvar for egen læring:“..det har været op til mig selv at sige fra “  som

kan henvise til en bevisthed om, hvornår den faglige kompetencer ikke er tilstrækkelig og

dermed, hvornår der er behov for at søge vejledning.

4.3.1.2 Sygeplejerskers oplevelser

Læringsformer - læring ved oplæring

Sygeplejersker fremhæver oplæring i bestemte færdigheder foreksempel kateterpleje og præ-

sentation af nyindlagte patienter, som en god læringsform i kliniske studier i sygepleje. Det er

afgrænsede og planlagte læringssituationer, hvor sygeplejersken kan have kontrol over, om

færdigheden er lært. Når sygeplejersker udtaler, at:“--der var specielt en hvor jeg øvede, øve-

de og øvede og til sidst blev hun også rigtig god” kan det henvise til, at for at udføre færdig-

heder i sygepleje, fordrer det, at studerende øver sig i disse, indtil udøvelsen af færdigheden

kan godtages:“..til sidst bleve hun rigtig god..”. Når sygeplejersker taler om, at det har betyd-

ning, at studerende bliver gode færdighedsudøvere, kan det argumentere for antagelsen om, at

en faglig og kompetent praksis er en regelbaseret og regelstyret praksis. Derved vil oplæring

som læringsform foretrækkes. Oplæringen følger forskrifter eller eksplicitte rutiner, der er

vedtaget som gode i den praksis, de skal udføres i. Læringsformen fordrer ikke, at de stude-

rende personligt involveres i læreprocessen men i stedet får undervisning i at  følge forskrifter

eller eksplicitte rutiner (Wackerhausen 1999:225). 

Relationer i læreprocessen 

Når sygeplejersker taler om relationer i læreprocesser, fremhæves betydningen af de studeren-

des personlige kompetencer. Relationen mellem studerende og deltagere i praksisfællesskabet

er afhængig af, om deltagerne vurderer, de studerendes personlige kompetencer lever op til

det, der forventes eller kan accepteres i praksisfællesskabet for at der kan gives adgang til de

læringsressourcer, der findes her. Sygeplejersker beretter om:“..hvis de har en stor personlig

kompetence skal de nok også lære det andet..det hænger jo tit sammen--- man vil hellere un-

dervise et menneske man bryder sig om end”. Kontrol og udvælgelse er uløseligt forbundet

med adgangen til  praksisfællesskaber. Når der udtales: “man vil hellere undervise et menne-

ske man bryder sig om end..” så ser det ud til, at personlighed og kemi, der passer sammen
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spiller, en rolle for adgangen. Afhængig af, hvordan adgangen er organiseret, kan legitim pe-

rifer deltagelse enten hæmme eller fremme legitim deltagelse (Lave og Wenger:2003:88)  og

dermed adgangen til de læringsressourcer, der er i praksisfællesskabet. 

Ansvar og ansvarlighed 

Ansvarlighed, som en personlig kompetence, vil studerende skulle kunne vise, før de får selv-

stændig adgang til patienterne. Når studerende indgår i sygeplejerskekollektivet i kliniske stu-

dier, kan de ikke pålægges selvstændigt ansvar for sygepleje, og vil derfor udøve sygepleje

under en sygeplejerskes ansvar. Når sygeplejersker udtaler, at:“jeg sender ikke en studerende

ind uden jeg ved hun kan..” kan det henvise til, at sygeplejersker ikke alene føler et personligt

ansvar i forhold til pleje af  patienter, men også et kollektivt ansvar for, at sygeplejevirksom-

heden som helhed udføres på ansvarlig måde. Et ansvar, som sygeplejersker er pålagt i for-

hold til sin autorisation som sygeplejerske (Ravn:2003:39ff). Når sygeplejersker har ansvaret,

og skal påtage sig ansvaret hvis der begåes fejl, vil de sikre sig, at studerende udfører sygeple-

je efter de anvisninger, der er  givet, og som de har kontrolleret, når de fortæller at:“-- jeg ved

hun kan --“ . Det kan være et dilemma for sygeplejersken. For det første har hun ansvaret for

den givne pleje, og for det andet ved hun, at de studerende i de kliniske studier skal lære at

påtage sig et selvstændigt ansvar, og være ansvarlige for den sygepleje de udøver. Det fordrer

en gensidig tillid i relationen mellem sygeplejersken og den studerende. 

4.3.1.3 Kliniske vejlederes  oplevelser

Læringsformer- læring gennem refleksion

Kliniske vejledere fremhæver læring gennem refleksion som en god læringsform i kliniske

studier i sygepleje. Kliniske vejledere fokuserer på læreprocesser ved bevidst at anvende vej-

ledningsmetoder, der understøtter de studerendes refleksioner i bearbejdningen af situationer i

praksis. Dette underbygges af følgende citat:” de havde en situation med til refleksion .. jeg

..spurgte om deres pædagogiske overvejelser---det var de ikke bevidste om ,.. jeg skitserede

nogle af ordene op fra didaktikken og aftalte at de skulle gå hjem og læse om det--det var

fantastisk at se hvordan de to udviklede sig indenfor det at de kunne bruge de pædagogisk

principper”. Det tyder på, at den kliniske vejleders hensigt er at få studerende til at koble teo-

ri, som forventes de  har lært:” jeg skitserede nogle af ordene op fra didaktikken” med ople-

velser fra praksis. Formålet med dette er, at de studerende kan anvende og overføre den nye

viden frem over:“--det var fantastisk at se hvordan de to udviklede sig indenfor det at kunne
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bruge de pædagogiske principper”. Tilgangen til praksissituationen fremhæver den kognitive

dimension i læring, hvor studerende får teoretisk bearbejdet den viden og de handlinger, der

kan sprogliggøres. Når Schön taler om refleksion over refleksion i handling, taler han om en

type refleksion, hvor der søges efter forståelse og forklaring for refleksion over refleksion i

handling. Refleksionen giver  ikke en fuldstændig beskrivelse eller sprogliggørelse af den in-

tuitive forståelse, men en beskrivelse, som har betydning  for læring i praksis, fordi den giver

mulighed for i læringssammenhænge at  reflektere over refleksion i  handling. Refleksionen

må indeholde teoretisk kundskab, da den må fordre begreber til at tænke med, og samtidig åb-

ner det op for at forholde sig til følelser og reaktioner i forbindelse med handling (Schön

1987:235). Når kliniske vejledere anvender refleksion som vejledningsmodel, kan det samti-

dig være en læringsmulighed for studerende til at lære måden at  reflektere på. Øvelse i re-

fleksionen kan overføres til øvelser i konkrete læringssituationer i praksis, hvor studerende

øver refleksion i handling og over handling som skal føre frem til individuelle læreprocesser.

Kliniske vejledere fremhæver refleksion som vejledningsmodel, hvor studerende er på af-

stand af læringssituationen og dermed praksis. Dette kan medføre, at den kognitive dimension

i læring vægtes, da den studerende kan have vanskeligheder med at genkalde følelser af det

oplevede, da de er på afstand af situationen. 

Relationer i læreprocessen

At studerende lærer af egne erfaringer i autentiske situationer, fremhæver kliniske vejledere

som betydningsfuldt for at studerende kan øve i refleksion i handling og over handling. Schön

taler om den reflekterende praktiker, hvor refleksion i og over handling skal ses som indivi-

duelle læreprocesser knyttet til praksissituationer (ibid:235). Det fordrer, at studerende får

mulighed for at  lære af egne erfaringer i udøvelsen af sygepleje. En klinisk vejleder siger

at:“--det var en kæmpesucces for dem men jeg tror også den sikring af at jeg sagde til

dem..men hvis du nu glemmer at sige noget..hvad er så det værste der kan ske--patienten er jo

stadigvæk indlagt--”. Det tyder på, at kliniske vejledere skaber læringsmuligheder for, at de

studerende kan gøre sig deres erfaringer i sygepleje. Der tales om, at der skal gives “rum “ for

dette, når de udtaler:“ men hvis du glemmer noget ..hvad er så det værste der kan ske“ . Læ-

ringsrummet, der refereres til, er autentisk og legal som øvelsesplads for ikke fuldgyldige

medlemmer i praksisfællesskabet. Det ser det som om, at kliniske vejledere tillægger det be-

tydning for læreprocessen, at den foregår i en autentisk praksis. Når studerende har en:“--sik-

ring af “, at der i relationen i læreprocessen er et gensidigt tillidsforhold, medfører det
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tryghed og motivation for at gøre egne erfaringer. Illeris taler om, at det har afgørende betyd-

ning, hvordan  læringssituationer opleves, hvilke følelser og motivation der knyttes til lære-

processen og dermed hvilken psykisk energi der mobiliseres. Han benævner det som den psy-

kodynamiske dimension i læring. Læringsresultatets brugbarhed og holdbarhed hænger sam-

men med, hvordan denne dimension indgår i læreprocessen (Illeris:2001:20).

Kliniske vejledere har deres opmærksomhed rettet mod at etablere læringsrum for studerende

i en praksis, der primært er et pleje- og behandlingsrum. Det tyder på, at man som klinisk vej-

leder erkender, at kliniske studier i sygepleje er pædagogisk begrundet som læringsform og

fagligt begrundet som studieindhold. Det er spørgsmålet, om det udelukkende er kliniske vej-

ledere, der har denne tilgang til læring i kliniske studier i sygepleje og hvilken betydning det

har, hvis sygeplejersker er af en anden opfattelse. 

Ansvar og ansvarlighed

Kliniske vejledere har i deres vejledning af studerende deres opmærksomhed rettet mod egne-

de læringssituationer, hvor studerende kan lære sygepleje som planlagte og spontane lærings-

situationer. Dette sker ud fra et indgående kendskab til studerendes kompetencer og en vurde-

ring af, om den studerende kan påtage sig et ansvar og være ansvarlig for sine handlinger i

uforudsigelige situationer. En kliniske vejleder fortæller om en spontan læringssituation: “jeg

havde kastet hende ud i det--jeg mente hun var kompetent--efterfølgende var hun egentlig

glad for det og lærte noget af det “. Det ser ud, til at kliniske vejledere er i stand til at anlæg-

ge en vurdering af den studerendes kompetencer til at udfordre hende i en spontan opstået læ-

ringssituation:“ --jeg mente hun var kompetent” , men også en vurdering af eget ansvar for at

:“--kaste hende ud i det --”. Vejlederne tillægger det betydning, at studerende også bliver

bragt i uforudsigelige læringssituationer, hvor de får overladt ansvaret for sygeplejen. Når en

klinisk vejleder fortæller at:“--efterfølgende var hun egentlig glad for det og lærte noget af

det-”, tyder det på, at den studerende har oplevet, at der har været klarhed over ansvarsforhol-

det mellem klinisk vejleder og studerende, i relation til at sikre kvaliteten af den givne syge-

pleje.  

4.4 Diskussion af læringsformer, relationer i læreprocessen og ansvar samt  ansvarlig-

hed i kliniske studier.

I dette afsnit diskuteres forskellige læringsformer i kliniske studier i sygepleje. Dette kommer

til udtryk gennem fortolkningen af  sygeplejestuderendes, sygeplejerskers og kliniske
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vejlederes oplevelser af læringsformer , og hvilken betydning det kan få for de studerendes

læring.

Herefter følger en diskussion af relationer i læreprocessen, som har forskellige udtryksmåder.

De forskellige udtryksmåder vil have betydning for, om de fremmer eller hæmmer

læreprocessen.

Afslutningsvis  diskuteres ansvar og ansvarlighed i sygeplejerskevirksomheden.

4.4.1 Læringsformer

Læringsformer i kliniske studier i sygepleje, der kommer til udtryk gennem analyse og for-

tolkning af sygeplejestuderendes, sygeplejerskers og kliniske vejlederes udtalelser, er forskel-

lige, set i et læringsteoretisk perspektiv.  Læreprocessen og det, den fører frem til, det vil sige

læring, også er forskellig. Studerende taler om at lære gennem erfaring, sygeplejersker taler

om læring ved oplæring, og kliniske vejledere taler om læring gennem refleksion. Når Illeris

taler om læring, taler han om, at al læring har et færdigheds eller et  betydningsmæssigt ind-

hold. Dette tilegnes gennem læringens tre dimensioner: de kognitive-, de psykodynamiske og

de sociale og samfundsmæssige processer. Der er tale om, at dimensionerne skal ses som en

integreret helhed (Illeris 2001:18). Det vil sige, at alle tre dimensioner indgår på en integreret

måde i al læring. Ifølge Illeris kan der, specielt i læring i praksis forekomme, at læring får en

bestemt retning mod én eller flere af dimensionerne. Derved bliver læringens kompleksitet

brudt, og man kommer til at forholde sig ensidigt og dermed uhensigtsmæssigt, ud fra den el-

ler de dimensioner man fokuserer på (ibid:20). 

Studerende fremhæver, at det at lære, gennem erfaringer med deltagelse af sygeplejersker, er

betydningsfuldt for at lære, hvordan sygepleje udøves, og hvordan en god sygeplejerske skal

være. Ved at erfare, er læring tilegnet gennem følelser:“-jeg kunne mærke--” , ved at se erfar-

ne udøve sygepleje:“ måden at være på som sygeplejerske” og ved at indgå som en aktiv del-

tager i sygepleje:“--hun spurgte om jeg havde lyst til at komme med ind vi svingede utrolig

godt sammen “. Den erfaringsviden i sygepleje som studerende tilegner sig  gennem deltagel-

se kan de være reflekterende i forhold. Det er ikke al viden der kan sprogliggøres:” vi fik

vendt de der forskellige ting man kan have tanker omkring---men det jeg lærte var det hele”.

Det tyder på at de studerende gennem denne læringsform tilegner sig en viden der kun i no-

gen omfang kan sprogliggøres, og en der  viden de kan bruges fremover. Ved læring gennem

erfaring lærer de studerende mere om sygepleje end der kan beskrives med ord.
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Der kan være tale om aktuel tavs viden som ifølge Wackerhausen, er en ikke sproglig italesat

viden, som i princippet kan italesættes på en udtømmende måde, hvorimod principiel tavs vi-

den er viden som ikke kan italesættes på udtømmende vis, men som kan komme til udtryk i

foreksempel symbolsk, poetisk eller musisk sprog. Her kan den subjektive oplevelse spille en

stor rolle for, at det kan blive til viden (Wackerhausen:2000:137). Det er en vidensform, som

ikke er objektiv, men en viden eller erfaring, der tilegnes gennem deltagelse som en kund-

skabsbærende praksisviden, der i nogen grad kan sprogligt italesættes, men i høj grad vises

(ibid :140). Hvis den kundskabsbærende praksisviden overføres ureflekteret, vil der forekom-

me en medlæring, som har karakter af socialisering. Når studerende taler om læring gennem

erfaring, er det en kundskabsbærende praksisviden, de tilegner sig. De er i nogen grad  i stand

til at være reflekterende i forhold til den sygepleje, der udføres, og den måde sygeplejersken

udøver den på. Studerende vil dermed  gennem læring og erkendelse selv konstruere deres

forståelse for omverdenen (ibid:26), som er afgrænset til den konkrete paksis, den studerende

befinder sig i. Det kan føre frem til, at der er tale om en social læring, hvor læreprocessen er

en socialiseringsproces til det praksisfællesskab, hvori læreprocessen foregår, og hvor reflek-

sion er en del af den studerendes individuelle læreproces. Det kan diskuteres, om studerende

er bevidste om den medlæring, der finder sted som en socialisering til faget. Hermed vil den

samfundsmæssige dimension i læring være ubevidst eller skjult for studerende. Den sam-

fundsmæssige dimension beskrives som to sammenhængende niveauer: Et direkte, hvori læ-

ringens samspilsprocesser  indgår, og et indirekte, som Illeris ser som de bagvedliggende

samfundsmæssige strukturer, der indvirker på læringens samspilsprocesser og på de enkelte

deltageres medvirken (ibid:18). Læringens kompleksitet brydes, hvis ikke læringens tre di-

mensioner integreres som en helhed. Når studerende taler om erfaringer, er det viden som

praksiserfaringer de  tilegner sig gennem deltagelse med erfarne sygeplejersker, og som de i

nogen grad reflekterer over. Samspillet med omgivelserne har betydning for, om de studeren-

de oplever læreprocessen som hæmmende eller fremmende for læring. Det har stor betydning

for oplevelsen af læreprocessen at de studerende føler sig aktiv involveret i deltagelsen sam-

men med erfarne og kompetente sygeplejersker. Modsat kan oplevelsen af usikkerhed være

hæmmende for læreprocessen og selvopfattelsen: “det er ikke okay du laver fejl du skal gøre

det hundrede procent rigtig--hvor man føler sig lidt mindreværdig på en eller anden måde“ .

Ifølge Illeris er der tale her om en psykodynamiske dimension i læring. Den tilegnes gennem

en psykodynamisk proces, der involverer formidling af følelser, holdinger og motivationer,

som kan virke fremmende eller hæmmende for læring (ibid:18).
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Når sygeplejersker taler om læring, taler de om oplæring til de funktioner sygeplejersker har i

deres daglige praksis. Sygeplejersker oplæring som en god læringsform i kliniske studier. Læ-

ringssituationerne er ofte afgrænsede læringssituationer, hvor der sker oplæring i bestemte sy-

geplejefærdigheder. Sygeplejersker formidler læringsindholdet sprogligt og viser hvordan

færdigheden skal udføres,:“ nogen gange går jeg ind og viser hvordan man gør-- “ rigtigt og

korrekt. Sygeplejersker mener at de studerende lærer meget ved denne læringform. Indholdet

i læreprocessen, er at de studerende oplæres i at følge forskrifter eller procedurer, som er rig-

tige og korrekte måder at udføre færdigheder på. Færdighederne kan ifølge Wackerhausen,

betragtes som regelbundne færdigheder, som bliver vist de studerende, og som de herefter må

øve sig i for at blive gode færdighedsudøvere:”--der var specielt en hvor jeg øvede, øvede og

øvede og til sidst blev hun også rigtig god”. Wackerhausen taler om, at  mennesket er i besid-

delse af tavs viden, og mennesket er i stand til at gøre noget på en professionel og kompetent

måde, uden at dets handlinger eller færdigheder er baseret på regler. Det vil sige, at den tavse

viden i handling ikke lader sig sprogliggøre i eksakte regler og procedurer. Der er tale om

mønsterbaserede eller regelløse færdigheder, som ikke kan foreskrives i regler. De skal erken-

des ved, at der i gentagne øvelser med en bestemt færdighed  fremtræder fænomener, hvori

der forekommer ligheder og forskelle. Disse kan ikke beskrives men skal erfares, og det kan

danne mønster for, hvordan færdigheden udføres (ibid:137-138). Ifølge Wackerhausen vil re-

gel- og mønsterbaserede færdigheder spille en ligeværdig og supplerende rolle, når der tales

om at lære færdigheder (ibid:138). Det vil sige, at hvis færdigheder udelukkende læres gen-

nem regelbunden færdigheder, vil læreprocessen være påvirket af, at der fokuseres på, at fær-

digheden skal læres korrekt. I læreprocessen vil der ikke være fokus på den studerendes indi-

viduelle læreproces som en personlige oplevelse og involvering. Læreprocessen vil have fo-

kus på det indhold, som den studerende skal oplæres i, og som foregår på sygeplejerskers  be-

tingelser, hvor det er sygeplejersker der vurderer, hvornår den studerende er god og ikke den

studerende selv:“--til sidst blev hun også rigtig god”.  Læringsresultatets brugbarhed og hold-

barhed, det vil sige, hvornår det kan genkaldes, og hvor længe den kan huskes, vil hænge nøje

sammen med, hvorledes den psykodynamiske dimension er indgået i læreprocessen (ibid:20).

Den samfundsmæssige dimension i oplæringen påvirkes af, at studerende gennem lærepro-

cessen bevidst eller ubevidst erfarer, at sygeplejersker har deres fokus rettet mod det praktisk

arbejde, de handlinger og gøremål, der skal udføres i en travl hverdag på en sygehusafdeling.

Sygeplejersker ser det som en væsentlig opgave at give deres erfaringer om funktionen som
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sygeplejerske videre. Formålet med de kliniske studier er for sygeplejersker at  lære studeren-

de at  fungere på samme måde, og dermed bliver resultatet en social læring, der har et er-

hvervsrettet sigte. Sygeplejersker tillægger ikke de studerendes individuelle lærerprocesser

betydning eller er ikke bevidste om det. Det kan få betydning for læringskvaliteten i kliniske

studier, når de er pædagogisk begrundet som læringsform og ikke udelukkende faglig begrun-

det som studieindhold. 

Set fra de kliniske vejlederes perspektiv fremhæves det, at læring tilegnes gennem refleksion

over situationer i praksis:“de havde en situation med til refleksion”. Læreprocessen er en in-

dividuel læreproces, som her er på afstand af plejesituationen. Den studerendes oplevelser og

erfaringer bliver gjort til genstand for læring, som en overvejende kognitiv proces, hvor der

sættes teoretiske begreber på oplevelser og erfaringer, der kan italesættes. Hensigten er, at den

studerende gennem refleksion får koblet teori og praksis:” når de nu har en patientsituation

at få koblet noget teori på“. En forklarende eller kognitiv bearbejdning af  praksissituationen

kan påvirke integrationen af den psykodynamiske dimension i læringen, da studerende kan

opleve, at deres subjektive oplevelser og erfaringer i den konkrete situation gennem en teore-

tisk bearbejdning bliver til generelle almengyldige begreber. Når Schön taler om refleksion,

er der tale om forskellige refleksions typer, som han benævner refleksion i handling, refleksi-

on over handling og refleksion over refleksion i handling. At kunne reflektere over handling

og reflektere over refleksioner i forbindelse med disse handlinger, må ifølge Schön indeholde

teoretisk kundskab, da det må fordre begreber at tænke med, og samtidig åbner det op for at

forholde sig til følelser og reaktioner i forbindelse med handlinger. Denne type refleksion vil

være velegnet som en vejledningsmodel, idet refleksionen ikke foregår i situationen, men i af-

stand af denne. Schön taler om en vejledningsmodel som en sproglig eksplicit refleksion, og

hvor det væsentligste er, at der er en vejleder til rådighed som, via spørgsmål og synlig faglig-

hed, er i stand til at få den studerende til at reflektere (Schön 1987:17). Ved at lære at reflek-

tere gennem refleksion i vejledning, kan den studerende med Schöns udtryk coaches til at læ-

re refleksion i handling og over handling som en individuel læreproces (ibid:17). I relationen

eller samspilsprocessen mellem vejleder og studerende, hvor refleksion som vejledningsmo-

del understøtter den individuelle læreproces vil resultatet af denne være at tilegne sig erfaring

i sygepleje gennem refleksion. Her er kliniske studier pædagogisk begrundet som læringsform

og fagligt begrundet som studieindhold. Den studerendes læring i kliniske studier  er

afhængig af den kliniske vejleders forvaltning af den pædagogiske tilgang. Valg af
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læringsform er i høj grad også afhængig af hele praksisfælleskabet holdning til læring i klini-

ske studier. 

De læringsformer, som fremhæves som gode læringsformer af sygeplejestuderende, sygeple-

jersker og kliniske vejledere, vil ifølge Illeris’ læringsteori kunne rumme alle tre dimensioner

i læring. Men de forskellige læringsformer som de  fremtræder i kliniske studier i dag, med

forskellig vægtning af læringens tre dimensioner, efterlever ikke kravet om læringens tre di-

mensioner som en udelelig helhed, og læringens kompleksitet udelukkes. I læring gennem er-

faring og læring ved oplæring, vil læreprocessen overvejende foregå som en socialiserings-

proces. Ved læring gennem refleksion sker læreprocessen som overvejende individuel lære-

proces ofte i afstand af den direkte kliniske praksis. Læring gennem erfaring og læring ved

oplæring er begge læringsformer, hvor læringens resultat er socialisering til et praksisfæl-

leskab, hvor der sker læring på godt og ondt, af moralværdier, ideologier og fordomme

(Wackerhausen 1999:230). Selv om der er tale om to læringsformer, er det den samme læ-

ringsforståelse, som kan henvise til mesterlære som læringsform. Ifølge Wackerhausen ken-

detegnes mesterlære ved, at eleven bliver oplært af en “mester”, som en rollemodel. Eleven

deltager aktivt i praksis, og tilegner sig personlige erfaringer ved at observere og imitere,

hvad “mesteren” eller hvad andre i praksisfællesskabet gør (ibid:230). Det  er ikke den traditi-

onelle mesterlære, der historisk set var en undertrykkende læringsform, men en mesterlære,

som har nogle iboende pædagogiske elementer, som er værdifulde set i forhold til de tavse di-

mensioner i læring.

Mesterlære var en fremtrædende læringsform i sygeplejerskeuddannelsen før uddannelsen

blev et studie ved reformen i 1990, men det  ser ud til fortsat at være en fremherskende  læ-

ringsform i kliniske studier i dag.  En rehabilitering af mesterlære, som implicerer forskellige

læringsteorier, foreksempel teorien om situeret læring af  Lave og Wenger, teorien om den re-

flekterende praktiker af Schön og teorien om tavs kundskab af Wackerhausen, har gennem de

seneste år være beskrevet som en læringsform, som er anvendelig i specielt professionsud-

dannelser (Kvale og Nielsen:1999). Men en rehabilitering af mesterlæren har også medført

megen kritik (Munk:2002:120). Munk åbner for, om den forsatte diskussion om socialisering

til faget stadig skal have en fremtrædende plads, og om der skal fokuseres på udvikling af

specialkundskaber, som der sker i mesterlære, eller om der i højere grad skal lægges vægt på

generalisering og omstillingsparathedi moderne professionsuddannelser. Det vil sige, at der

fortsat er en diskussion om kliniske studier skal pædagogisk organiseres med udgangspunkt i
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sociale læringformer eller som individuelle læringsformer eller der skal ske en bevidst inte-

gration af begge.

Læring gennem refleksion er den individuelle læreproces. Når kliniske vejledere anvender re-

fleksion som en vejledningsmodel, er det med det formål at få studerende til at koble teori og

praksis. Det synes for kliniske vejledere at have stor betydning for læring i kliniske studier i

sygepleje. Vejledning foregår løsrevet fra praksis som planlagte “refleksionstimer”, og kan

derved opleves af studerende som en anden eller mere skolastisk læringsform i klinisk

studier. De studerende konfronteres med forskellig læringsformer. Hvis det ikke er tydeligt

for dem, hvilket formål læringsformerne har for læringssituationerne, skaber det usikkerhed.

Det kan resultere i, at de befinder sig i en vippeposition, hvor de tager afstand til den teoreti-

ske viden, de har lært gennem individuelle læreprocesser fra den teoretiske undervisning på

skolen og gennem refleksion som vejledning, fordi den form for viden ikke automatisk giver

adgang til praksisfællesskabet. De studerende lærer sig derfor strategier, hvor de opnår ad-

gang til praksisfællesskabet, og dermed til praksisbærende læringsressourcer (Heggen:1995). 

4.4.2 Relationer i læreprocessen     

Studerende tillægger det betydning, at de bliver accepteret i praksisfællesskabet ud fra deres

faglighed, og får det bekræftet af sygeplejersker, som de oplever som kompetente. Dermed

oplever de at blive integreret i fællesskabet:“ du skal bare holde fast  for det er det du kan

hjælpe hende med nu--”. Det vil sige, at der for studerende er en oplevelse af, at det faglige

indhold er udgangspunktet for deres deltagelse i praksisfællesskabet, og der er kompetente sy-

geplejersker, de kan få vejledning af. Ud fra  Laves og Wengers teori om legitim perifer delta-

gelse i praksisfælleskaber (Lave og Wenger:2003:77-103) beskrives en nysankomnes proces

med at blive integreret eller desintegreret i praksisfællesskabet. Der er adgangskrav til prak-

sisfællesskabet, som kan være mere eller mindre gennemsigteligt for den nysankomne. Pro-

cessen beskrives som, at den nysankomne bevæger sig  fra en “iagttagerposition”over legitim

perifer deltagelse, til fuldgyldigt medlem af praksisfællesskabet. “Bevægelsen” foregår gen-

nem deltagerbaner hvor læring finder sted i forskellige relationer med deltagere i

fællesskabet. Det tidsmæssige aspekt i processen kan variere. Det har betydning hvordan

holdninger er til at modtage nye i praksisfællesskabet generelt. Eller om der er en kultur for at

nysankomne bliver “udsat” for en individuel vurdering.(ibid:80ff).Studerende i den afslutten-

de del af uddannelse oplever sig selv relativ hurtigt som fuldgyldige deltagere. Oplevelsen af
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egen faglighed og motivation for, at de snart er færdiguddannede, og skal fungere som selv-

stændige sygeplejersker gør, at de ser sig selv som fuldgyldig medlemmer, og det i sig selv

oplever de  er adgangskravet til praksisfællesskabet:” de skulle bare sætte mig til noget når

jeg ikke kunne finde ud de ville jeg sige fra” . 

Sygeplejersker har en anden tilgang til adgangskravet, når de fremhæver studerendes person-

lige kompetencer som betydningsfulde for relationen i læreprocessen: “man vil hellere under-

vise et menneske man bryder sig om end--” og det er et kriterium “ at hvis de har en stor per-

sonlig kompetence skal de nok også få lært det andet..”. Når sygeplejersker vægter studeren-

des personlige frem for faglige kompetencer, er det ud fra den antagelse, at hvis studerende

indgår i praksisfællesskabet på fællesskabets præmisser, er sygeplejersker villige til at lære

studerende det, der skal læres af faglige kompetencer. Sygeplejersker fastholder derved stude-

rende i en “iagttagerposition”, ud fra en vurdering af om den studerendes personlige kompe-

tencer kan give adgang til  perifer deltagelse. I “iagttagerpositionen” er studerende underlagt  

kontrol og udvælgelse (ibid:88), hvilket skaber usikkerhed for den studerende, når det ikke er

eksplicit, hvilke adgangskrav der fordres. Det kan få de konsekvenser, at studerende tilpasser

sig praksisfællesskabets præmisser for at blive accepteret, eller udvikler strategier for at indgå

i dette. Herigennem ser de en mulighed for at få adgang til læringsressourcerne og for at få de

bedste betingelser for at tilegne sig faget, som det udøves i klinisk praksis. 

Sygeplejersker oplever det som en styrke i kliniske studier i sygepleje at studerende har for-

skellige relationer med skiftende sygeplejersker, fordi de får et bredere grundlag at lære syge-

pleje:” det er en styrke både for den studerende og os fordi vi er så forskellige--der er nogen

der har ---en bedre måde at gøre tingene på “ . Ifølge Lave har  deltagere i praksisfællesska-

bet forskellige interesser, og synspunkter samt bidrager til virksomheden på forskellige

måder. Praksisfællesskabet skal derfor ikke betragtes som samlet identificerbar gruppe, men

en gruppe der har forskellige kompetencer og interesser at bidrage med i fællesskabet (ibid

83). Sygeplejersker er opmærksomme på, at der er deltagere i praksisfælleskabet, som er mere

kompetente end andre. Denne bevidsthed er afgørende for, hvilken kvalitet der er i lærepro-

cessen og det den rettet sig i mod, nemlig læring i sygepleje. Studerende er også bevidste om

forskelligheden, og de vælger rollemodelle, som de mener er kompetente:” det var en jeg for-

nemmede var faglig dygtig“ og fravælger de sygeplejersker der ikke lever op til deres forvent-

ning om en god sygeplejerske. Det ser ud til, at Wackerhausens udtalelse om, at det langt fra
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er alle “gamle rotter”, der mestrer deres fag, og er egnede som rollemodeller

(Wackerhausen:1999:231). Der er en erkendt problematik i praksisfællesskabet. 

Kliniske vejledere tillægger det betydning, at studerende selv gør sig erfaringer i sygepleje.

Det vil sige at det er gennem individuelle læreprocesser, foreksempel refleksion, at sygepleje

skal læres. For kliniske vejledere er der ikke være tale om, at studerende ikke har adgang til

praksisfællesskabet. Det er legitimt at få adgang i kraft af, at studerende er i uddannelse.  Kli-

niske vejledere fremhæver, at læreprocessen skal foregå i autentiske miljøer, foreksempel i en

sygehusafdeling. Der skal her være en erkendelse af, at der er etableret læringsrum i prak-

sisfællesskabet. Her har den studerende adgang til at øve sig og få vejledning, uden at skulle

indgå som et fuldgyldigt medlem arbejdsmæssigt set. Læringsmæssigt set skal den studerende

skal indgå i fællesskabet for at nå bestemte læringsmål. Studerende oplever, at hvis de delta-

ger i plejen sammen med kliniske vejledere, etableres der læringsrum “jeg har --oplevet at

den kliniske vejleder giver mere plads end de øvrige sygeplejersker”. Det vil sige, at relatio-

nen i læreprocessen skal understøtte det formål, at studerende er i kliniske studier for at lære

og øve sig for selvstændig at kunne udføre sygepleje for at nå læringsmålene som forskrives i

studieordningen og afdelingens mål. Det kan være et problem, hvis ikke der er læringsrum el-

ler forståelse for dette i praksisfællesskabet. Hvis holdningen i praksisfællesskabet er, at stu-

derende indgår i plejen med en arbejdsmæssig værdi og er med til at løse de daglige sygeple-

jeopgaver, sættes de studerende i et dilemma. Fordi det på den ene side er i praksisfællesska-

bet at læringsressourcerne er og som de studerende er afhængige af. Samtidig med at de ind-

går sammen med de øvrige deltagere i at udføre de sygeplejeopgaver der er i afdelingen. På

den anden side er den kliniske vejleder kun til rådighed i begrænset omfang til at skabe læ-

ringsrum hvor den studerende indgår i plejen ud fra læringsmålene. Ifølge Lave vil uddannel-

sesmålene være beskrevet i en uddannelsesplan der strukturere læringsressourcerne. Menin-

gen med det der læres er formidlet gennem en vejleders deltagelse, som et ydre syn på hvad

indsigt drejer sig om (Lave:2003:82). Det vil sige at uddannelsesplanen er styrende for hvad

den studerende skal lære. Lave beskriver derimod , at en læreplan er situeret, det vil sige, at

det omfatter alle de læringsressourcer og alle situerede muligheder for læring, der er i den

konkrete praksisfelt, set fra de studerendes perspektiv. En læreplan kan ikke løsrives fra de

sociale relationer, som skaber perifer deltagelse (ibid:83), hvorimod undervisningsplanen ses

som isoleret herfra. I professionsuddannelser, hvor målet er, at studerende skal tilegne sig be-

skrevne kompetencer og kvalifikationer, vil der skulle foreligge uddannelsesplaner, der skal
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følges. Derfor kan det være svært for studerende at navigere i et praksisfelt, hvor det ikke er

tydeligt hvilken pædagogisk organisering og hvilken uddannelsessigte der er som fælles

grundlag. Den usikkerhed får betydning for, hvordan studerende oplever mødet med praksis

og  relationerne i læreprocessen. Det påvirker også sygeplejerskers samt kliniske vejlederes

møde med den studerende.

4.4.3 Ansvar og ansvarlighed.

Når sygeplejestuderende taler om, at tage ansvar og være ansvarlige i relation til udøvelse af

sygepleje og i relation til ansvar for egen læring, tales der om betydningen af, at praksisfæl-

lesskabet har tillid til den studerende. Lovgivningsmæssigt betragtes en sygeplejestuderende

ikke som en sundhedsperson, idet den studerende endnu ikke har gennemført en anerkendt

uddannelse og ikke er autoriseret. Derfor kan studerende ikke pålægges et ansvar, hvis der be-

gåes fejl. Det vil være den sygeplejerske, eller sygeplejefaglig leder, der har overladt udførel-

sen af opgaven til den studerende, der står med ansvaret. ( Ravn 2003:96). 

Når sygeplejersker taler om, at de ikke overlader ansvaret for plejen til den studerende uden

en kontrol af, at plejen kan udføres på en ansvarlig og forsvarlig måde:”-jeg ved hun kan--”,

kan det på den ene side være et udtryk for, at sygeplejersken forvalter sit ansvar med omhu,

og samvittighedsfuld som hun skal. På den anden side kan der også være tale om, at der er en

frygt for at skulle stå til ansvar for plejeopgaver, man ikke selv har udført. Heri ligger der en

risiko for, at sygeplejersken bliver overansvarlige, hvilket kan resulterer i, at de studerende

oplever, at de bliver frataget ansvaret, hvormed de mister deres selvstændighed og værdighed

(Illeris:98:174):“--nogen har måske været lidt bange for at jeg  ikke kan gøre det rigtige--an-

dre tror måske de gør en tjeneste ved at  tage over--. Sygeplejerskerne i praksisfællesskabet  

har en forventning om, at ansvarlighed er en personlig kompetence, som studerende bør være  

i besiddelse af, og som videreudvikles gennem uddannelsen til også at omfatte et fagligt og

samfundsmæssigt ansvar for udøvelsen af sygeplejerskevirksomheden. Der kan derfor opstå

en paradoksal situation, hvor sygeplejersker på den ene side erkender, de har ansvaret for ple-

jen, men på den anden side skal overlade ansvaret for, at studerende udvikler en ansvarlighed

indenfor sygeplejens virksomhedsområde, og kan påtage sig et selvstændigt ansvar samt for-

valte det som færdiguddannede sygeplejersker. Det vil sige, at det kan være

modsætningsfyldt, at deltagere i praksisfællesskabet skal tage ansvar for ikke at tage ansvar

(ibid:182).
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Når kliniske vejledere føler et ansvar for at se læringsmuligheder for de studerende i praksis,

er de bevidste om at påtage sig det faglige ansvar når de overlader ansvaret i plejen. I spontant

opståede situationer:” Jeg havde kastet hende ud i det --jeg mente hun var kompetent “ ser

kliniske vejledere en mulighed for, at studerende på baggrund af de faglige valg, der må træf-

fes i spontane situationer, udvikler en ansvarlighed over for de valg, der er  truffet. Når stude-

rende fortæller:“--jeg synes det var godt at få det ansvar fordi jeg vidste at jeg havde nogen

jeg kunne spørge--”  er det et udtryk for, at når studerende overlades ansvaret, bygger det på

gensidig tillid, som de også er ansvarlige for at tage vare på, og der er klarhed over ansvars-

forholdet. Oftest er det sværeste at undgå at påtage sig noget af den ansvarlighed, der overla-

des den studerende, men gøres det ikke, så respekterer vi ikke studerende som selvstændige

og ansvarlige personer (ibid:183). Der gælder de samme forhold når der tales om studerendes

ansvar for egen læring. Der skal være klarhed over den læringsmæssige ansvarsfordeling,

mellem den studerende og den kliniske vejleder, mellem den studerende og sygeplejersker

samt mellem sygeplejersker og den kliniske vejleder. Hvis der er klarhed over den lærings-

mæssige ansvarsfordeling, vil læringsrummet være præget af gensidig tillid og respekt samt

en åbenhed for at, det er legalt at øve sig og gøre fejl, uden det får uddannelsesmæssige kon-

sekvenser for den studerende. Modsat vil uklarhed skabe usikkerhed og uklare forventninger

blandt alle de involverede, og hvor læringsrummet er præget at kontrol og mistænksomhed.

4.5 Diskussion om mulige konsekvenser for fremtidig uddannelse i kliniske studier i sy-

gepleje 

De læringsformer, der fremhæves af studerende, sygeplejersker og kliniske vejledere, er alle

læringsformer, som har betydning for læring i kliniske studier i sygepleje, når det ses i for-

hold til bekendtgørelsens formål for kliniske studier. Det fremgår af bekendtgørelsen, at den

kliniske undervisning skal tilrettelægges, så :“generelle faglige færdigheder beherskes og at

evnen til samt ansvarlighed for at vurdere og træffe kvalificerede valgt opøves.”

(Undervisningsministeriet:2001). Der opstår problemer, hvis en af læringsformerne domine-

rer læringen. Derfor må der ud fra et læringsmæssigt perspektiv bevidst vælges

læringsformer, der understøtter de læringssituationer, den studerende aktuelt befinder sig i,

uanset om det er læring i færdigheder eller læring i forhold til at vurdere og træffe kvalificere-

de valg. Ansvaret for valg af læringsformer, der understøtter læreprocesser i forskellige læ-

ringssituationer, er de kliniske vejlederes, på baggrund af deres pædagogiske kompetencer.
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De har dermed også ansvaret for at vejlede sygeplejersker i, hvordan de i vejledningen af stu-

derende kan understøtte den aktuelle læreproces, de befinder sig i sammen med den studeren-

de. Hvis ikke denne vejledning  foretages, er der risiko for, at  vejledningen begrænses til det

faglige indhold der skal læres. specielt de færdighedsmæssige sygeplejeopgaver. Valg af den-

ne læringsform, tilrettelægges ud fra, hvad sygeplejersken har bedst erfaring med. Det er

spørgsmålet, om der er tale om en individuel læring, eller der er tale om at den studerende

øver sig i, at undgå at lave fejl, for at uføre sygeplejefærdigheden korrekt ud fra forskrifter el-

ler sygeplejerskens anvisninger. Da  kliniske studier ofte tidsmæssigt er begrænset til korte

perioder, specielt i starten af uddannelsen, har det betydning at der på de kliniske undervis-

ningssteder er en erkendelse, hos alle der deltager i vejledningen af studerende af, at  kliniske

studier både er begrundet som læringsform og begrundet som fagligt studieindhold. Hvis ikke

denne erkendelse er til stede, vil de kliniske undervisningssteder ikke leve op til de godken-

delseskriterier, der stilles i sygeplejeskolernes studieordninger. Da der ikke har været så me-

get fokus på udviklingen af læingsformer i de klinisk studier, vælges de mere kendte lærings-

former, som fastholder sygeplejerskeuddannelsen i en mere erhvervsrettet uddannelse end i en

moderne professionsuddannelse.  

 De kliniske undervisningssteder, der har etableret alternative måder at tilrettelægge  kliniske

studier på, har haft det formål at gøre  kliniske studier og læringsmiljøet  bedre end det har

kunnet lade sig gøre på traditionelle undervisningssteder. Det er læringsmiljøer, der ikke i

samme grad er underlagt effektivitet og arbejdspres, fordi der ofte er en sygeplejerskenorme-

ring, der er større end i en traditionel afdeling, for at der kan stilles vejlederessourcer til rådig-

hed til studerende. Det afgrænsede fysiske læringsrum, den afgrænsede patientgruppe, den

øgede normering og/eller den øgede kvalificering i vejledningen har bevirket, at ledere, klini-

ske vejledere og sygeplejersker har oplevelsen af, at der skabt ro for personalegruppen i afde-

lingen og samtidig har det skabt en tilfredshed med, at de kliniske studier og læringsmiljøet er

 mere kvalificeret end tidligere. Det er spørgsmålet, om eksempelvis studieunits som et alter-

nativ eller supplement til traditionel tilrettelagte kliniske studier frem over bliver så udbredte,

at studerende ikke møder den autentiske virkelighed, som de skal fungere i efter endt uddan-

nelse. Dermed lever alternativ tilrettelagte kliniske studier ikke op til formålet med, at  stude-

rende efter endt uddannelse skal kunne fungere som sygeplejerske og selvstændig udøve sy-

gepleje, når de ikke har været underlagt vilkårene i en traditionel sygehusafdeling, eller kun
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deltager i begrænset omfang. Det kan diskuteres, om det ikke også er en del af læringen  i kli-

niske studier i sygepleje at kunne agere i en autentisk virkelighed i en sygehusafdeling. 

 Hvis det kan videnskabelig dokumenteres, at studieunits har en væsentlig læringsmæssig

værdi for læring i sygepleje frem for traditionel tilrettelagte kliniske studier, vil det få betyd-

ning for, om det forsat skal være et supplement eller om kliniske studier i sygepleje skal tæn-

kes tilrettelagt ud fra helt andre rammer, end det der eksisterer i dag. Eksempelvis afdelinger

eller hele sygehuse, hvor uddannelse vægtes på samme vis som pleje og behandling. Studieu-

nits kan fremover, i de former de eksisterer i dag som supplement til kliniske studier, være til-

rettelagt som kliniske studier i korte afgrænsede perioder i begyndelsen af uddannelsen. Her

har studerende  mulighed for at øve og træne i grundlæggende kompetencer  i sygepleje under

vejledning i læringsrum, hvor tidspres og ude fra kommende krav ikke forstyrrer læreproces-

sen. Desuden er der vejledere, der gennem vejledning kan lære studerende at lære refleksion i

handling og over handling, hvor igennem de kan tilegne sig en faglig bevidsthed om og fag-

ligt grundlag for udøvelse af sygepleje samt en begyndende identitet som sygeplejerske. På

den ene side kan det være hensigtsmæssigt, set fra et læringsmæssigt perspektiv, hvor stude-

rendes individuelle læreprocesser er udgangspunktet for læring i sygepleje. På den anden side

vil det udsætte den læring, der også skal være til stede for at kunne fungere som  sygeplejer-

ske i et autentisk miljø. Det kan derfor diskuteres, om det ikke er muligt at etablere lærings-

rum i de traditionelle kliniske studier, hvor læringsformer, der understøtter studerendes indi-

viduelle og sociale læreprocesser i at lære sygepleje er formålet, og hvor der samtidig er en

bevidsthed om, at der foregår en medlæring. En medlæring som også omfatter en socialise-

ring til faget på godt og ondt.   

Det er en forudsætning, at der mellem kliniske vejledere og sygeplejersker er en fælles forstå-

else for valg af læringsformer i skiftende læringssituationer. Det er også en forudsætning, at

der er en fælles forståelse for hvilken betydning relationen i læreprocessen har for læring.

Det har betydning, at det er accepteret, at den studerende indgår i praksisfællesskabet som pe-

rifer deltager med progression frem mod fuld deltagelse, fordi uddannelsen legitimerer adgan-

gen. Relationen i læreprocessen skal være kendetegnende ved, at der, ud fra tydelige rammer

og vilkår for vejledning, er en gensidig tillid, som skaber tryghed i og er fremmende for lære-

processen. Hvis dette ikke er muligt, vil studerende fortsat vælge strategier for at blive opta-

get i praksisfællesskabet. Dette er en tilpasning til praksisfællesskabets præmisser, og der vil  

67



fortsat være adgangskriterier, hvor deltagere i praksisfællesskabet vurderer, hvem og hvornår

studerende kan optages. Det vil også få betydning for fremtidige kliniske studier, hvis de fort-

sat skal tilrettelægges på traditionelle kliniske undervisningssteder, at der er en erkendelse af,

at studerende skal  øve sig i og være ansvarlig for vurdere og træffe kvalificerede valg. Det

har netop været en del af kritikken af 2001 uddannelsen, at  nyuddannede ikke har kunne fun-

geret som sygeplejersker og påtages sig et selvstændigt ansvar for sygepleje. 

En organisatorisk ændring og tilrettelæggelse af kliniske studier er ikke tilstrækkelig. Det har

i høj grad betydning for fremtiden, når det antages at læring i praksis har en fundamental be-

tydning for den samlede uddannelses professionsrettede og praksisnære karakter, at der bliver

skabt  konsensus om hvordan læring i kliniske studier i sygepleje skal være. Alle, der er in-

volveret i uddannelsen af sygeplejestuderende, skal forpligtige sig på denne konsensus. Det

være sig rektorerne på sygeplejeskolerne, sygeplejelærere, sygeplejefaglige ledere i sundheds-

væsenet, klinisk uddannelsesansvarlige, kliniske vejledere, sygeplejersker og øvrig personale.

Ad denne vej vil alle opleve et fælles ansvar for at sygeplejerskeuddannelsen fremtidssikres,

så at kommende sygeplejersker er kvalificerede til at påtage sig et selvstændigt ansvar for, at

udøve og udvikle sygepleje til patienter på et fagligt grundlag, og at udvikle sygeplejefaget i

takt med samfundets behov for sygepleje.   

4.6 Konklusion

I dette afsnit konkluderes på undersøgelsens formål og de fremsatte undersøgelsesområder. 

Det kan konkluderes at sygeplejestuderende, sygeplejersker og kliniske vejledere oplever for-

skellige læringsformer som gode læringsformer i kliniske studier i sygepleje. Det er alle læ-

ringsformer som har betydning for de praksiskundskaber, studerende skal tilegne sig for, at

kunne fungere som sygeplejerske og selvstændig udøve sygepleje. På den ene side, er det  

velkendte læringsformer som kan være med til at fastholde sygeplejerskeuddannelsen i en

professionsuddannelse hvor det erhvervsmæssige sigte er målet. Det vil sige, læringsformer

der understøtter studerendes socialisering til faget med en forventning om, at refleksion som

en vejledningsmodel, løsrevet fra den direkte kliniske praksis, kan understøtte studerendes

kompetencer til kritisk refleksion i og over praksis. På den anden side er det  læringsformer,

som har iboende muligheder for, at læring i  kliniske studier lever op til kravet om, at den

samlede uddannelse skal være professionsrettet og praksisnær. Det vil sige, de krav der stilles
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til moderne professionsuddannelser. Kravene om at de professionsrettede og de akademiske

kompetencer er nødvendige for, at sygeplejestuderende efter endt uddannelse kan varetage an-

svaret for og kompleksiteten i klinisk sygepleje og sikre fagets udvikling i overensstemmelse

med den samfundsmæssige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for

sygepleje.

Det kan konkluderes, at undersøgelsen viser at valget af læringsformer i højere grad  tager ud-

gangspunkt i, hvad der sædvanligvis er bedst erfaring med i kliniske studier og i mindre grad

tager udgangspunkt i pædagogiske begrundelser for valg af læringsform. Det fremgår dog, at  

kliniske vejledere, på baggrund af deres kendskab til studerendes forudsætninger, tilrettelæg-

ger læringssituationer og skaber læringsrum med udgangspunkt i dette som “indsag” i de kli-

nisk studier.

Ofte deltager kliniske vejledere kun i begrænset omfang i den direkte pleje sammen med stu-

derende. Vejledningen foregår som refleksionsøvelser på afstand af praksissituationen og

hvor formålet er at få den studerende til at koble teori og praksis. Derfor vil det ikke være den

læringsform, som studerende har størst erfaring med i kliniske studier, og måske heller ikke

det de oplever som læring i kliniske studier, men mere en skolastisk læringsform. 

Det kan konkluderes, at studerende er bevidste om at vælge rollemodeller, som de vurderer,

er kompetente. Dels som udøvere af sygepleje og dels den personlige måde at være sygeple-

jerske på og har derfor et ønske om at indgå et samarbejde med disse. Det kan konkluderes, at

det kan være en satsning, hvis studerende vælger, at være eksplicitte i deres måde at lære sy-

gepleje på  i kliniske studier og den måde de vælger at indgå i praksisfællesskabet på , idet

det er praksisfællesskabet der definerer studerendes  “adgangskriterier”. Afhængigt af ad-

gangskravene, vil den studerende enten kunne indgå på egne præmisser i praksisfællesskabet,

eller udvikle strategier som gør den studerende i stand til at få adgang til de læringsressourcer

de er så afhængige af, for at kunne lære klinisk sygepleje. Hvis den studerende fastholdes i en

iagttagerposition, eller betragtes som perifer deltager i praksisfællesskabet, forsøger den klini-

ske vejleder at etablerer læringsrum og udvælger læringssituationer som “indslag”  i kliniske

studier. 

Det kan konkluderes, at det har betydning for studerende at de oplever at blive anerkendt på

deres faglige kompetencer og at være accepteret som legitime deltagere eller fuldgyldige
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medlemmer af praksisfællesskabet. Opleves dette, motiveres læreprocessen af denne anerken-

delse og af medlemsskabet. Studerende oplever desuden  trygheds i læreprocessen til at forsø-

ge nye, ukendte og selvstændige udfordringer i sygepleje. Studerende oplever specielt at  kli-

niske vejledere forsøger at etablere sådanne lærings som understøtter den gode relation i lære-

processen. 

Det kan konkluderes, at jo højere grad af selvstændigheds og ansvar den studerende får  til-

delt i  forhold til patientplejen, jo større ansvarlighed føler de overfor de sygplejeopgaver og

problemstillinger, som de er usikre overfor. I undersøgelsen viser det sig, at sygeplejersker

forstår at værne om det personlige ansvar i sygepleje, og at ansvarlighed i plejen ofte begræn-

ses til samme forståelse. Det kan medfører begrænsninger i, at studerende opnår selvstændig-

hed i vurdering og beslutning i sygepleje, hvis de afskæres fra at “stå” i sådanne situationer i

kliniske studier. 

Det kan konkluderes, at der er elementer i de læringsformer, der fremhæves som gode læ-

ringsformer i klinisk studier, som skal medtænkes i de fremtidige kliniske studier, hvis de

skal leve op til kravet om en  moderne professionsuddannelse, såfremt kliniske studier fortsat

skal tilrettelægges i et autentisk miljø i en sygehusafdeling. De aspekter, der har betydning for

at understøtte den gode læreproces, skal i højere grad end i dag, medtænkes. Det er ikke ude-

lukkende et anliggende for dem som har det overordnede ansvar for uddannelsen i kliniske

studier, men for alle i praksisfællesskabet.

Flere kliniske undervisningssteder og sygeplejeskoler har erkendt, at det ikke har været opti-

malt at tilrettelægge kliniske studier i traditionelle sygehusafdelinger, som efterlever kravene

om et godkendt kliniske undervisningssted. Derfor er der oprettet alternative kliniske studier i

studieunits,  øvelseslaboratorier med videre. Her har det været muligt at få en øget normering,

pædagogisk og faglig kvalificerede medarbejdere samt et  fysisk, psykisk og socialt lærings-

miljø, der både tager udgangspunkt i at kliniske studier begrundet som læringsform og som

fagligt studieindhold. Både studerende, kliniske vejledere, sygeplejersker og ledere har ople-

vet det som en kvalificeret tilrettelæggelse af kliniske studier. Det kan konkluderes, at alter-

native kliniske studier ikke foregår i en autentisk praksis som studerende efter endt uddannel-

se selvstændig skal kunne fungere i. Når de uddannelsesmæssige intentioner, i alternative kli-

niske studier, sammenlignes med de i undersøgelsen bearbejdede læringsformer og temaer,

som har  betydning for læreprocessen, ser de ud til at nærme sig hinanden på centrale

områder.
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Det kan konkluderes, at det er muligt at etablere kliniske studier i et autentisk miljø, som ef-

terlever kravene til en moderne professionsuddannelse, under forudsætning af, at der er en

villighed til at skabe de samme forudsætninger, som i alternativ tilrettelagte kliniske studier.

Villigheden består i, at kliniske studier i sygeplejerskeuddannelsen og al uddannelse i praksis,

holdningsmæssigt og økonomisk medtænkes som en ressource og en investering i fremtidens

moderne sygehusvæsen. 

4.7 Refleksioner i forhold til  metoden. 

Fokus for dette speciale har været læring i kliniske studier i sygepleje. Teori-praksis proble-

matikken har været berørt i forbindelse med de kliniske studier, og ikke i forholdet mellem

teoretiske studier på sygeplejeskolerne og kliniske studier i praksis. I undersøgelsen er der ta-

get udgangspunkt i den nuværende bekendtgørelse af 2001, uden en kritisk forholdene til

denne.

Beretningerne, som de fremstår i undersøgelsen, er medtaget som hele udskrifter begrundet i,

at de vil indgå som materiale i min pædagogiske praksis sammen med ledere, kliniske vejle-

dere og sygeplejersker. Formålet er at  videreudvikle tilrettelæggelse og påvirke holdninger til

læring i kliniske studier i sygepleje.  

Det kan kritiseres, at jeg har taget udgangspunkt i det praksisfelt, jeg har stort kendskab til.

Min selvransagelse og erkendelse af min forforståelse for praksisfeltet har fulgt mig hele ve-

jen gennem interview, analyse og fortolkning. 

Det kan kritiseres, at der har været et begrænset antal interviewpersoner, fordi der kan rejses

tvivl om, om resultaternes generaliserbarhed. Ifølge Ricoeurs teori om fortælling, indeholde

disse såvel noget alment som noget specifikt. Derfor kan det argumentere for, at ved at analy-

sere få interviewpersoner, får jeg mulighed for, at få almene sammenhænge frem. Det er vig-

tigt, at man kan “kende” de meningsenheder der er udlagt i de konkrete fortællinger og vide-

reføre disse i fortolkningen. Det mener jeg den konkrete metode i undersøgelsen, har vist sig

at kunne være anvendelig i forhold til. Den konkrete metode i undersøgelsen, inspireret af Ri-

coeurs  fortællings- og tekstteori har vist sig at være anvendelig i forhold til at åbne for at gi-

ve indsigt i hvordan læring i kliniske studier i sygepleje opleves og erfares af sygeplejestude-

rende, sygeplejersker, og kliniske vejledere.

Denne undersøgelse skal ses som en pilotundersøgelsen, hvor resultaterne kan gøres til gen-

stand for yderligere undersøgelser, som kan indgå i den fremtidige tilrettelæggelse af læring i
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kliniske studier i sygepleje. Denne undersøgelses resultater vil desuden kunne indgå som bi-

drag i diskussionen om, hvor læring i kliniske studier i sygepleje skal bevæge sig mod.
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4.8 Perspektivering 

I perspektiveringen tages der udgangspunkt i, at det er muligt, at etablere kliniske studier i et

autentisk miljø, som efterlever kravene til en moderne professionsuddannelse under forudsæt-

ning af, at der er en villighed til, at skabe de samme forudsætninger som i alternative kliniske

studier. Villigheden består i, at kliniske studier i sygeplejerskeuddannelsen og al uddannelse i

praksis, holdningsmæssigt og økonomisk medtænkes som en ressource samt en investering i

fremtidens moderne sygehusvæsen. 

Før 2001 blev sygeplejerskeuddannelsen i praksis benævnt praktikuddannelse, hvor

elever/studerende indtil 1990 indgik i sygehusenes normeringer. Kliniske studier er et benæv-

nelse som blev indført med bekendtgørelsesændringen i 2001, og signalerer at sygeplejerske-

uddannelsen er et studie, hvor studerende studerer sygepleje i sygehusafdelinger ud fra indivi-

duelle læringssplaner, og hvor den kliniske sygepleje er det faglige indhold. Studerende ind-

går ikke i afdelingernes normering, og er således heller ikke omfattet af de overenskomst-

mæssige vilkår som personalet i afdelingerne. Det har været en radikal ændring af uddannel-

sesopfattelsen, fra at studerende har været en del af arbejdskraften i afdelingerne og lært syge-

pleje gennem deltagelse i arbejdet, og frem til ændringen om at sygepleje i praksis skal læres

gennem individuelle læringsplaner og selvstændige studier i sygepleje. Det har medført, at der

blandt sygeplejersker og sygehuspersonale generelt har været en vis skepsis overfor den sene-

ste bekendgørelsesændring i 2001. Denne skepsis bygger på antagelser om, at de nyuddannen-

des kliniske kompetencer ikke matcher de krav der stilles til at  kunne fungere selvstændigt

som sygeplejerske i en travl hverdag i en sygehusafdeling. Det har fået betydning for holdnin-

gen til den ny uddannelse generelt,  som har afsmittende virkning på holdningen til de klinisk

studier. Derfor fastholdes holdningen om uddannelsen som en praktikuddannelse, hvor stude-

rende primært  socialiseres til, at kunne agere i klinisk praksis. En praksis, hvor sygeplejer-

sker retter deres fokus mod patienten og de sygeplejeopgaver der skal varetages. Det vil sige,

at udgangspunktet i uddannelsen er praksis og ikke uddannelse. Der er i praksis problemer

med, at se de muligheder, der er for sygeplejefaget og for udvikling af sygepleje med de æn-

drede kompetencer, det er intentionen, at sygeplejestuderende også skal tilegne sig gennem

uddannelsen. Det er kompetencer der tilegnes gennem individuelle læreprocesser. Formålet er

at understøtte læreprocessen, for at den studerende kan udvikle selvstændige kompetencer i

sygepleje som omfatter både professionsrettede og akademiske kompetencer. Disse kompe-

tencer efterspørges ikke på tilsvarende vis som de klinisk færdighedsmæssige kompetencer.
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Det er måske den mest centrale problemstilling og største barriere for, at kliniske studier kan

tilrettelægges og begrundes som læringsform. Hvordan er det muligt at ændre denne

skepsis/holdning ? Hvordan har det  været muligt at ændre holdning til kliniske studier i stu-

dieunits ? Dette kunne være et  nyt  undersøgelsesområde at afdække !! Succesen, med af-

grænsede kliniske studieperioder i studieunits, rummer resultater som ikke kan overses, men

det er problematisk at de ikke foregår i autentiske miljøer, hver ved vil den generelle holdning

til uddannelse ikke ændres. Mange kliniske vejledere og ledere har været rollemodeller og ba-

nebrydere for tilrettelæggelsen af kliniske studier i sygehusafdelinger, og for at påvirke hold-

ningen til uddannelsen i positiv retning, men det viser sig  ikke at være tilstrækkelig. 

Kliniske studiers tilrettelæggelse i sygehusafdelinger fordrer, at der er en ledelsesmæssig

holdning og villighed til at indtænke og prioritere, ikke kun sygeplejerskeuddannelsen, men al

 præ- og postgraduat uddannelse, som en kerneydelse på samme vis som øvrige kerneydelser i

sundhedsvæsenet. Det vil sige, at der skal være en holdning til at uddannelse fordrer, at alle,

der har med uddannelsessøgende, at gøre, har pædagogiske kompetencer til at kunne vejlede

uddannelsessøgende. Vejledningen skal tage udgangspunkt i individuelle og sociale lærepro-

cesser, og vejledningen er en del af den funktion man tillægges i afdelingen og bliver vægtet

som sådan. Al personale er  ansvarlige for den samlede uddannelsesopgave og  skal bidrage

til, at  læringsmiljøet i afdelingen skaber gode læringsforudsætninger for

uddannelsessøgende. Derfor skal der være en villighed til at afsætte tidsmæssige ressourcer  

til uddannelsesopgaven og økonomiske ressourcer til kvalificering af vejledernes pædagogi-

ske kvalifikationer. Det kan vise sig at være den bedste investering for fremtidens sundheds-

væsen, at uddanne kvalificerede medarbejdere som medvirker til, at sikre kvaliteten og koor-

dineringen af sundhedsfaglige ydelser til patienter og pårørende. 

74



Resumé.

Dette speciale er et indlæg i diskussionen om læring i kliniske studier i sygepleje i sygeplejer-

skeuddannelsen af 2001. Udgangspunktet, for specialets fokus, er en antagelse om, at læring i

kliniske studier i praksis har en fundamental betydning for den samlede sygeplejerskeuddan-

nelses professionsrettede og praksisnære karakter. 

Indledningsvis problematiseres det, at nyuddannede sygeplejerskers kliniske kompetence ikke

matcher, de krav der stilles fra aftagernes side. Kritikpunkterne viser tilbage til sygeplejerske-

uddannelsen af 2001, hvor kliniske studier i praksis er reduceret og at dele af kliniske studier

tilrettelægges i ikke autentiske miljøer for eksempel i studieunits.

Formålet med specialet er, at undersøge sygeplejestuderendes, sygeplejerskers og kliniske

vejlederes oplevelser og erfaringer med studerendes læring i traditionelle kliniske studier, og

hvilke aspekter der tillægges betydning i læreprocessen for, at studerende lærer sygepleje. Ef-

terfølgende diskuteres mulige konsekvenser for den fremtidige tilrettelæggelse af læring i kli-

niske studier.

Den konkrete metode i undersøgelsen følger en kvalitativ forskningsproces, udviklet af Birthe

D. Pedersen, sygeplejerske og Ph.D. på baggrund af Paul Ricoeurs teori om fortællinger og

tekstanalyse. Data skabes via kvalitative interview med sygeplejestuderende, sygeplejersker

og kliniske vejledere formidlet gennem fortællinger. Herigennem åbnes der for oplevelser og

erfaringer med konkrete læringssituationer i kliniske studier. I fortolkningen inddrages teorier

om læring i praksis af Steen Wackerhausen, Donald A. Schön, Knud Illeris, Jean Lave og Eti-

enne Wenger. 

Det kan konkluderes, at sygeplejestuderende, sygeplejersker og kliniske vejledere oplever for-

skellige læringsformer som gode læringsformer. Det er velkendte læringsformer, som kan væ-

re med til at fastholde sygeplejerskeuddannelsen i en erhvervsrettet uddannelsen. I “rette” læ-

ringsmiljøer er det også læringsformer, som har iboende muligheder for, at læring i  kliniske

studier lever op til målet om, at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab

og derved sikre professionsbasering og praksisnærhed.

I perspektiveringen påpeges det, at der i sundhedsvæsenet må være en holdning og en villig-

hed til se uddannelse som en kerneydelse på samme vis som øvrige kerneydelser for, at ud-

danne kvalificerede medarbejdere som medvirker til, at sikre kvaliteten og koordineringen af

de sundhedsfaglige ydelser til patienter og pårørende.
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Summary

This dissertation is a contribution to the discussion regarding learning in clinical studies in

nurse education of 2001. The focus of the dissertation is based on a theory that  learning in 

clinical studies in practice has fundamental significance to the entire nurse education 

concerning  the character of being orientated toward the profession and close to practice.  

By way of introduction  it is problematized  that the clinical competence newly educated nur-

ses do not match the demands made by the customers.

 The subjects of critique refers to the nurse education of 2001, where clinical studies in 

practice are reduced and parts of the clinical studies are arranged in non authentic 

environments such as studyunits.

The aim of the dissertation is to research into (eller study) the experience gained by nurse 

students, nurses and clinical supervisors concerning students learning in traditional clinical 

studies, and to study  which aspects are considered significant to the process of learning  in 

order that  students learn how to practice. Subsequently  is discussed the possible 

consequenses for organizing learning in clinical studies in the future.

The specific method of the research follows a qualitative process  developed by 

Birthe D. Pedersen, nurse and ph.d, based in the theory of narrative and text analysis of 

Paul Ricouer. Data is created through qualitative interviews of nurse students, nurses and

clinical  supervisors communicated through narrative. This brings into the open 

experiences with actual situations of learning in clinical studies. 

Theories of learning in practice by Steen Wackerhausen, Donald A. Schön, Knud Illeris,

Jean Lave and Etienne Wenger are used in the interpretation.

The conclusion is that nurse students, nurses and clinical supervisors experience different 

ways of learning as good ways of learning. These wellknown ways of learning can help 

keep/maintain the nurse education as an vocationally orientated education. In the ”right” 

learning environments there are ways of learning containing possibilities that learning 

in clinical studies lives up to the goal of making a connection between theoretical and

practical knowledge and thereby make sure to base on the profession  and keep near 

to practice. Putting into perspective it calls to attention that the department of health must 

have an opinion to and a willingness to regard education as an essential service

in the same way as other essential services in order to educate qualified staff members who 

can contribute to ensure the quality and the coordination of  services to patients and relatives.
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Bilag 1 a

Holstebro den .........................................

Kære ................................................

Jeg henvender mig for at spørge om du vil indgå som interview person i forbindelse med min
specialeskrivning i Kandidatuddannelsen i Sygepleje.

Mit overordnede tema i specialeskrivningen er læring i praksis i sygeplejerskeuddannelsen
anno 2001 - en undersøgelse af hvordan læring i praksis opleves at foregå i dag gennem fort-
ællinger med sygeplejestuderende, kliniske vejledere og sygeplejersker.

Jeg har valgt at lave kvalitative interviews der skal danne grundlag for at indkredse og skabe
en forståelse af sygeplejestuderendes, kliniske vejlederes og sygeplejersker oplevelser/fortæl-
linger om deres syn på læring i praksis.

Interviewet vil var ca. § time og bliver optaget på bånd. Efter interviewet vil jeg ordret ned-
skrive denne, og du vil få udskriften til gennemlæsning for at godkende dens rigtighed.

Du sikres fuld anonymitet. Såfremt der under interviewet og dermed også på båndoptagelser-
ne fremkommer navne, afdelingsbetegnelser mv. vil disse blive slettet og erstattet med eks.
patientens, kliniske vejleder, afdeling.

Hvis du er interesseret i at indgå som interviewperson bedes du henvende dig til undertegnede
senest den......................, så vi kan aftale tidspunkt og sted for interviewet.

Med venlig hilsen

Randi Bligaard
Skovbakken 5
7500 Holstebro
Tlf. 97410275 (privat) 99125016 (arbejde)
Mail: bligaard@webnetmail.dk
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Bilag 1 b

Til Sygeplejerskerne på afdeling .........

Mit navn er Randi Bligaard, er ansat som klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske for sy-
geplejerskeuddannelsen på sygehusene i Ringkjøbing Amt. I forbindelse med Kandidatuddan-
nelsen i Sygepleje, afdelingen for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet er jeg i gang med
at skrive det afsluttende speciale.

Jeg henvender mig for at spørge om èn af afdelingens erfarne sygeplejersker vil indgå som in-
terview person i dette speciale. Jeg søger en sygeplejerske som ofte indgår i den patientrelate-
rede vejledning af sygeplejestuderende.

Mit overordnede tema i specialeskrivningen er læring i praksis i sygeplejerskeuddannelsen
anno 2001- en undersøgelse af hvordan læring i praksis opleves og forstås at foregå i dag, via
interviews med sygeplejestuderende, kliniske vejledere og sygeplejersker.

Jeg har valgt at lave kvalitative interview med få, åbne spørgsmål.

Interviewet var ca. ½-time og bliver optaget på bånd. Efter interviewet vil jeg ordret nedskri-
ve denne, og du vil få udskriften til gennemlæsning for at godkende dens rigtighed.

Du sikres fuld anonymitet. Såfremt der under interviewet og dermed også på båndoptagelser-
ne fremkommer navne, afdelingsbetegnelser mv. vil disse blive slettet og erstattet med eks.
patientens, kliniske vejleder, afdeling.

Hvis du er interesseret i at indgå som interviewperson eller har brug for flere informationer  
bedes du henvende dig til undertegnede senest den......................, så vi kan aftale tidspunkt og
sted for interviewet.

Opgaven vil, når den er antaget, blive sendt til de afdelinger, der har stillet sig tilrådighed for
interviewene.

Med venlig hilsen

Randi Bligaard
Skovbakken 5
7500 Holstebro
Tlf. 97410275 (privat) 99125016 (arbejde)
Mail: bligaard@webnetmail.dk
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Bilag 1 c

Til sygeplejestuderende ..............................på afdeling .........

Kære ......................................

Mit navn er Randi Bligaard, er ansat som klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske for sy-
geplejerskeuddannelsen på sygehusene i Ringkjøbing Amt. I forbindelse med Kandidatuddan-
nelsen i Sygepleje, afdelingen for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet er jeg i gang med
at skrive det afsluttende speciale.

Jeg henvender mig for at spørge om du vil indgå som interview person i dette speciale.

Mit overordnede tema i specialeskrivningen er læring i praksis i sygeplejerskeuddannelsen
anno 2001- en undersøgelse af hvordan læring i praksis opleves og forstås at foregå i dag, via
interviews med sygeplejestuderende, kliniske vejledere og sygeplejersker.

Jeg har valgt at lave kvalitative interview med få, åbne spørgsmål.

Interviewet var ca. ½ time og bliver optaget på bånd. Efter interviewet vil jeg ordret nedskrive
denne, og du vil få udskriften til gennemlæsning for at godkende dens rigtighed.Du har ikke
mulighed for at ændre eller uddybe dine fortællinger i udskriften.

Du sikres fuld anonymitet. Såfremt der under interviewet og dermed også på båndoptagelser-
ne fremkommer navne, afdelingsbetegnelser mv. vil disse blive slettet og erstattet med eks.
patientens, kliniske vejleder, afdeling.

Hvis du er interesseret i at indgå som interviewperson eller har brug for flere informationer  
bedes du henvende dig til undertegnede senest den......................, så vi kan aftale tidspunkt og
sted for interviewet.

Hvis du ønsker det, kan du få tilsendt opgaven, når den er antaget.

Med venlig hilsen

Randi Bligaard
Skovbakken 5
7500 Holstebro
Tlf. 97410275 (privat) 99125016 (arbejde)
Mail: bligaard@webnetmail.dk

.
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Bilag 2

Sygeplejerskeuddannelsen- 
den kliniske undervisningsopgave 
på Sygehusene i Ringkjøbing Amt  

Organiseringen af uddannelsenopgaven

På sygehusene i Ringkjøbing Amt er der af Sundhedsdirektøren i oktober 2002

- udpeget en klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske med selvstæn
digt ansvar for den overordnede kvalitetssikring, udvikling og dokumen
tation af den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen på sygehusene

I kliniske Centre og amtsafdlinger er der over perioden  2001-2003 

- ansat kliniske vejledere med selvstændig varetagelse af 
uddannelsesopgaven i afsnittet/afdelingen. 

Ansvars- og funktionsområder for den klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejerske
og de kliniske vejledere omfatter varetagelsen af uddannelsesopgaven på forskellige
niveauer jvf. funktionsbeskrivelserne. 

Funktionsbeskrivelsen for den klinisk uddannelsesansvarlige er udarbejdet af Imple-
menteringsgruppen for de mellemlange videregående uddannelser i Ringkjøbing
Amt og godkendt på Sygehusledelsesmøde den 20. juni 2003. 

Funktionsbeskrivelsen for de kliniske vejledere er udarbejdet af de klinisk  uddannel-
sesansvarlige sygeplejersker i samarbejde med oversygeplejerskerne og er god-
kendt, med ikrafttræden den 1. januar 2003.
Revideret og godkendt i Uddannelses- og kompetenceudviklings gruppen under
oversygeplejerskenetværket ved Sygehusene i Ringkjøbing Amt den 11. juni 2004

Funktionsbeskrivelsen er generel for de kliniske vejledere ansat på sygehusene i
Ringkjøbing Amt .

Ringkjøbing Amt - Sundhed har bevilget økonomiske midler til kvalificering af den kli-
niske vejledning og til opnormering af vejlederstillinger. Normeringen af vejlederstil-
linger er ved fuld implementering af uddannelsen i 2005 svarende til 15 fuldtidsstillin-
ger. Normeringen er beregnet ud fra  6 timer pr studerende pr uge til den samlede
uddannelsesopgave. Herudover er der aftalt 30 timer til temadage og ERFA-møder
for hver klinisk vejleder.

(Randi Bligaard,  juni 04.) 
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Bilag 3

Interviewguide.

Fortæl om en situation, hvor du oplevede eller erfarede, at du lærte sygepleje/du lærte
den studerende sygepleje

� Hvad gjorde du i situationen ?

� Hvad gjorde den kliniske vejelder/sygeplejersken/sygeplejestuderende ?

� Hvad tænkte du ?

� Hvad følte du ?

� Hvordan ser du din egen indsats i forhold til, at det blev en hensigtsmæssig læring ?

Fortæl om en situation, hvor du oplevede eller erfarede, at du ikke lærte sygepleje/du
ikke lærte den studerende sygepleje

� Hvad gjorde du i situationen ?

� Hvad gjorde den kliniske vejelder/sygeplejersken/sygeplejestuderende ?

� Hvad tænkte du ?

� Hvad følte du ?

� Hvordan ser du din egen indsats i forhold til, at det ikke blev en hensigtsmæssig læring ?

Fortæl om oplevelser og erfaringer, du har i forholdet mellem teoretiske og kliniske stu-
dier 
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