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Forord

Professionsbachelor er en fælles titel for sygeplejersker, lærere, pæda-
goger, fysioterapeuter, socialrådgivere og en række andre faggrupper 
med en mellemlang videregående uddannelse. For få år siden skifte-
de disse uddannelser navn til professionsbacheloruddannelser, som 
nu er samlet i professionshøjskoler. Dermed er der sendt et politisk 
signal om, at det har en særlig betydning at være professionel og kræ-
ver en særlig uddannelse. 

Som professionel skal man kunne varetage en kompleks praksis, 
hvor den enkelte skal kunne vurdere og handle selvstændigt. Den 
professionelle skal forholde sig til ny viden, ny teknologi og hyppige 
ændringer i rammer og betingelser. Samtidig skal den professionelle 
kunne refl ektere over egen og andres praksis, undersøge dele af prak-
sis samt bruge undersøgelser og erfaringer til at udvikle både egen og 
fælles praksis. 

Der er meget, der adskiller arbejdet inden for de forskellige pro-
fessioner, og meget, der er forskelligt i uddannelserne. Men der 
er også væsentlige kompetencer, der er fælles for alle professions-
bachelorer og derfor også centrale i alle uddannelserne: Kompetence 
til at refl ektere, undersøge, udvikle, formidle og at studere med professionen 
for øje. 

Denne bog henvender sig til studerende på alle professionsuddan-
nelser og handler om det, som er fælles for professionsbachelorer. I de 
to første kapitler præsenteres rammerne for professionsbachelorud-
dannelserne, og begrebet professionel gennemgås. De næste kapitler 
uddyber de fem kompetenceområder, som er centrale for studerende 
på en professionsbacheloruddannelse. 

Bogen er tænkt som en arbejdsbog, der kan inspirere med viden, 
give ideer til konkrete studieforløb og danne grundlag for fælles øvel-
ser og diskussioner i studiegrupper, ikke i bestemte fag, men i alle 
fag. Bogen har særligt fokus på undersøgelser og udvikling af prak-
sis – fra første til sidste semester i uddannelsen. 

Bodil Nielsen, Niels Grønbæk Nielsen og Niels Mølgaard
København, Nørre Aaby og Skanderborg, 2010
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KAPITEL 1 

Hvad er en professions-
bacheloruddannelse?
Af Niels Mølgaard

Dette kapitel vil se nærmere på de mellemlange videregående profes-
sionsuddannelser og beskrive, hvad der adskiller disse uddannelser 
fra andre uddannelser. Endvidere vil der i kapitlet blive givet anbe-
falinger til, hvad du selv kan gøre for at tilegne dig de kompetencer, 
der ligger i professionsbachelorgraden.

Hensigten er at gøre dig mere bevidst om de forventninger og 
krav, der stilles til dig dels som studerende i en professionsbachelor-
uddannelse, dels som professionel udøver af dit kommende erhverv. 
Samtidig peges der i kapitlet på de efteruddannelsesmuligheder, der 
følger efter uddannelsen.

Professionsbacheloruddannelsen

Professionsbachelor er i uddannelsessystemet betegnelsen for en ud-
dannelsesgrad. En sådan siger noget om en uddannelses mål og ind-
hold, og den siger noget om uddannelsens faglige niveau. Det tager 
typisk 3-4 år at uddanne sig til professionsbachelor. Det kræver, at 
man forud har en studentereksamen eller et tilsvarende fagligt niveau 
for at få adgang til uddannelsen. Uddannelsen giver adgang til at 
virke inden for en profession. I de fl este professioner er det tilmed et 
krav, at man skal have uddannelsen, for at man må praktisere.

Uddannelsen til professionsbachelor tager du på en professions-
højskole, et såkaldt University College. Siden 2008 har det været 
navnet på de uddannelsesinstitutioner, der udbyder mellemlange 
videregående uddannelser, også kaldet MVU. Den politiske begrun-
delse for oprettelsen af disse professionshøjskoler er en forventning 
om, at de i kraft af deres størrelse kan sikre de nødvendige faglige, ud-
viklingsmæssige og økonomiske ressourcer, der skal til for at opfylde 
samfundets behov for nødvendig arbejdskraft.
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De lærerkræfter, som du møder på uddannelsen, er karakterise rede 
ved, at de har en akademisk uddannelse efterfulgt af en lektorbedøm-
melse med fokus på erfaring med en bestemt grunduddannelse, efter- 
og videreuddannelse samt udviklings- og forskningsarbejde. Flere af 
lærerne har selv tidligere virket inden for den profession, hvor de nu 
underviser eller forsker.

Uddannelse og kompetencer
Uddannelserne på professionshøjskolerne giver dig som studerende 
mulighed for at vælge mellem en række forskellige uddannelses-
tilbud, hvis jobfunktioner er rettet mod det offentlige og private 
arbejdsmarked.

I takt med at disse jobfunktioner ændrer karakter, er ønsket fra 
politisk side, at professionshøjskolerne skal arbejde med at udvikle 
nye professionsbacheloruddannelser. Samtidig fokuseres der på en 
øget mulighed for at opbygge en form for brug af moduler uddannel-
serne imellem. Det betyder, at det tværfaglige samarbejde imellem 
disse uddannelser vil få større betydning i de kommende år i forhold 
til professionernes løsning af opgaver i praksisfeltet.

Det er vigtigt, at du forholder dig til de bekendtgørelser og stu-
dieordninger, der er gældende for din uddannelse. De danner grund-
lag for dine studier i løbet af den professionsbacheloruddannelse, 
som du har valgt. I beskrivelsen af professionsbachelorprojektet 
vil du få et overblik over de kompetencer, som du skal tilegne og for-
holde dig til. Her forstås professionsbachelorprojektet altså som en 
slags slutmål for din uddannelse. Dette kan dog være vægtet ander-
ledes i de enkelte uddannelsers formålsbeskrivelser.

I dette kapitel anbefales det, at du får indarbejdet en systematisk 
tilgang til dine studier, så du hele tiden er bevidst om, hvor du står i 
forhold til de samlede kompetencekrav, der stilles i din professions-
bacheloruddannelse. I kapitel 13 kan du læse om, hvordan du i prak-
sis kan få overblik over og tilrettelægge dine studier systematisk. Det 
sker bl.a. ved at opfatte professionsbachelorprojektet som en del af en 
større helhed og dermed som en del af den samlede uddannelse. I det 
perspektiv bliver professionsbachelorprojektet den del, hvor du skal 
demonstrere de centrale professionsfaglige kompetencer, som du har 
til egnet dig i løbet af uddannelsen.

Bogens intention er at hjælpe dig med at kunne leve op til de kom-
petencekrav, som udtrykkes i beskrivelsen af professionsbachelor-
fagligheden, der beskrives i denne bog. Disse kompetencer skal du 
anvende i udarbejdelsen af dit professionsbachelorprojekt.
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Professionsbacheloruddannelsen 
og andre uddannelser

Professionsbacheloruddannelsen rummer en særlig faglighed, der 
hviler på det at virke i praksis, udvikle praksis og forvalte praksis på 
et fagligt og etisk grundlag. Denne faglighed beskrives og uddybes i 
kapitel 2. Uddannelsen rummer såvel teoretiske studier som studier 
af praksis, og praktikken varer i mindst seks måneder. Uddannelsen 
retter sig mod et specifi kt professionsområde, fx radiograf, syge-
plejerske, folkeskolelærer eller pædagogog. På disse specifi kke om-
råder er uddannelsernes indhold meget forskelligt og selvfølgelig tæt 
koblet til den viden, der anvendes i den enkelte profession.

Et grundlæggende kendetegn ved en professionsbacheloruddan-
nelse er de to ben, der indebærer det at kunne virke i en profession og 
det at kunne videreuddanne sig på fx diplom-, master- eller kandi-
datniveau.

At professionsbachelorgraden samtidig er en uddannelsesgrad, 
betyder altså på den ene side, at man kan identifi cere nogle særlige 
kompetencer, der knytter sig til et bestemt uddannelsesniveau. Det 
gælder fx de kompetencer, som ligger indlejret i begrebet profes-
sionsbachelorfaglighed og det praksisfelt, som uddannelsen kvali-
fi cerer til. På den anden side ligger der i begrebet uddannelsesgrad, 
at den kan placeres i et hierarki mellem mange forskellige uddannel-
sesgrader.

Europæiske uddannelsesgrader
I europæisk sammenhæng foregår der en løbende tilpasning og har-
monisering af uddannelsesgrader. Derved er det muligt at sammen-
ligne EU-landenes uddannelsesniveauer, og det sker bl.a. gennem det 
såkaldte ECTS-pointsystem (European Credit Transfer and Accumu-
lation System), hvor 60 ECTS point udgør et årsværk. På den bag-
grund kan du fx opnå merit for et semester læst på en uddannelses-
institution i et hvilket som helst land inden for EU. Et stigende antal 
studerende benytter sig af denne mulighed, og med indførelsen af 
12-skalaen i Danmark er det blevet lettere at overføre merit til egen 
uddannelse.

I EU er graderne hierarkisk fordelt på følgende måde:

   • professionsbacheloruddannelse (240 ECTS)
   • diplomuddannelse (60 ECTS)
   • masteruddannelse (60-90 ECTS)
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   • kandidatuddannelse (120 ECTS)
   • ph.d. (forskeruddannelse)
   • doktorgrad

Graderne er hierarkiske, fordi en uddannelsesgrad på et lavere niveau 
i hierarkiet er en adgangsbetingelse for at studere den næste grad i 
hierarkiet. Professionsbachelorgraden giver dermed adgang til videre 
uddannelse. Efter professionsbachelorgraden på en professionshøj-
skole får du mulighed for at tage en specialiseringsuddannelse i form 
af en diplomuddannelse, der varer et år og modsvarer 60 ECTS. Denne 
uddannelse er specifi ceret inden for særlige områder i den valgte pro-
fession.

Flere vælger også at studere videre på et universitet, fx for at kva-
lifi cere sig yderligere inden for deres fag. Der er således fl ere profes-
sionsbachelorer, der læser videregående kandidatuddannelser inden 
for deres fag med henblik på at kunne varetage opgaver som ledelse, 
undervisning på grunduddannelser, konsulentopgaver eller udvik-
lings- og forskningsopgaver.

På de videregående uddannelser kræves ofte kompetencer som 
fx selvstændighed, evne til samarbejde, at kunne sætte sig ind i og 
lære et nyt stof samt at kunne arbejde problemorienteret og foku seret 
med projekter. Det er netop kompetencer som disse, der indøves og 
arbejdes med i et professionsbachelorprojekt. Her lærer den stude-
rende at tænke analytisk og give bud på nye tiltag og udviklings-
muligheder inden for professionens praksis.

Kvalifi kationsrammen

Siden 2003 har Danmark i regi af Undervisningsministeriet haft en 
kvalifi kationsramme for de videregående uddannelser. Denne ram-
me har været knyttet til den overordnede europæiske kvalifi kations-
ramme. I 2007 udarbejdede en referencegruppe nedsat af Videnskabs-
ministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet et forslag 
til en ny kvalifi kationsramme.

Efter høring hos uddannelsesinstitutionerne trådte så en ny kva-
lifi kationsramme i kraft den 1. juli 2008 (se Litteratur). Den omfatter 
både det ordinære uddannelsessystem og videreuddannelsessystemet 
for voksne. Den kan således være med til at give dig et overblik over 
de kompetencer, der forventes på et bestemt niveau i uddannelses-
systemet. For hver af gradstyperne giver kvalifi kationsrammen en 
generel beskrivelse af kravene til viden og forståelse, færdigheder og 
kompetencer.
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Nedenfor opstilles typebeskrivelsen for professionsbachelorgraden: 

Viden og forståelse 

Vidensfeltet 
Skal have udviklingsbaseret viden om professionens og fag områdets 
praksis og anvendt teori og metode

Forståelses- og refl eksionsniveauet 
Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode samt 
kunne refl ektere over professionens praksis og anvendelse 
af teori og metode. 

Færdigheder 

Typen af færdigheder 
Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber og 
skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse 
inden for professionen 

Vurdering og beslutning 
Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt 
begrunde og vælge relevante løsningsmodeller 

Formidling
Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger 
og løsninger til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer 

Handlingsrummet 
Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede 
situationer i arbejds- eller studiesammenhænge 

Samarbejde og ansvar 
Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt 
samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af 
en professionel etik 

Læring 
Skal kunne identifi cere egne læringsbehov og udvikle egen 
viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.
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Den uddannelse, som du har valgt, beskæftiger sig med at skabe 
viden om det professionsfelt, den er rettet mod. Din opgave som stu-
derende er gennem uddannelsen at opnå den viden og de færdig heder 
og kompetencer, der sætter dig i stand til at virke i, udvikle og for-
valte praksis således, at du bliver medskaber af ny viden.

Professionsbacheloruddannelser i Danmark
I Danmark hører universiteterne for tiden under Videnskabsministe-
riet, mens professionshøjskolerne hører under Undervisningsministe-
riet. De videregående uddannelser under Videnskabsministeriet be-
skrives som forskningsbaserede, mens de videregående uddannelser 
under Undervisningsministeriet beskrives som udviklingsbaserede.

I begge tilfælde har forskningen stor betydning for uddannelser-
nes tilrettelæggelse, og der lægges op til et tæt samarbejde mellem 
forskningen på universiteterne og den mere praksisrettede og udvik-
lingsbaserede tilgang på professionshøjskolerne.

At professionsbacheloruddannelsen er udviklingsbaseret betyder, 
at du sandsynligvis vil møde de nyeste forskningsresultater og spæn-
dende udviklingsprojekter i din uddannelse. Professionsbachelorfag-
lighed kan på den baggrund komme til at betyde, at du bliver i stand 
til at forholde dig til en kompleks praksis på en systematisk, under-
søgende måde. Nogle taler direkte om, at den professionelle er »for-
sker« i egen praksis.

På de længerevarende videregående uddannelser er AAU-Portalen 
på Aalborg Universitet et eksempel på, hvordan en uddannelse søger 
at støtte op om og formidle den nyeste viden. Som et andet eksempel 
har en professionshøjskole opstillet det ambitiøse mål for udviklings-
divisionen, at pr. december 2012 skal 75 % af de studerende være ind-
draget i udviklingsaktiviteter, mens 50 % af de studerendes profes-
sionsbachelorprojekter skal være knyttet til konkrete udviklingsak-
tiviteter. Der åbnes således mulighed for, at du som studerende kan 
deltage i disse udviklings aktiviteter, men det er vigtigt, at du selv er 
opsøgende i forhold til udviklingsmulighederne på din egen uddan-
nelsesinstitution.

Praktikken

I praktikken får du indsigt i de problemstillinger, der i særlig grad 
optager den profession, du uddanner dig til. Målet er ikke, at du skal 
være i stand til at give entydige svar på disse problemstillinger, men 
at du gennem teoretiske studier og praksiserfaringer når frem til et 
bud på løsningsmodeller i et udviklingsperspektiv. Både i forhold til 
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den tid, som du er på uddannelsen, og i forhold til udførelsen af dit 
erhverv sidenhen. I § 1, stk. 2 i Lov om Erhvervsakademiuddannelser 
og professionsbacheloruddannelser understreges det, at uddannel-
serne skal være praksisnære:

» §  1, stk. 2. Formålet med et samordnet videregående uddan-
nelsessystem er at sikre praksisnære uddannelser, der på et 
internationalt niveau imødekommer behovet for kvalifi ceret 
arbejdskraft i den private og den offentlige sektor, og hvis 
videngrundlag er karakteriseret ved erhvervs- og professions-
basering samt udviklingsbasering.«

De syv professionshøjskoler i Danmark er forpligtet på at fungere på 
baggrund af en faglig, professionsorienteret viden, der retter sig mod 
faglige og professionelle problemstillinger i praksis for pædagoger, 
sygeplejersker, lærere mv. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom 
på, hvordan praktikken kan hjælpe dig med at få øje på og fastholde 
disse praksisproblemer i et uddannelsesperspektiv.

At videngrundlaget er karakteriseret ved erhvervs- og professions-
basering betyder, at det er de praksisnære problemstillinger, der til 
enhver tid vil karakterisere en institution med komplekse opgaver. 
Det kan fx være daginstitutioner, skoler mv., som danner baggrund 
for de problemstillinger, der skal undersøges og udvikles løsnings-
muligheder til. I diskussionen med den erfarne praktiker opstår mu-
ligheden for, at denne proces kan fi nde sted i et fagligt eksperimen-
terende miljø med inspirerende samtaler og vejledningsmuligheder. 
Samtidig kan det være et dilemma, at man som studerende skal eva-
lueres og bedømmes af de samme personer, som man har ført sam-
taler med i processen. Derfor er det vigtigt, at der er tydelige vurde-
ringskriterier: Hvilke kompetencer er der i særlig grad fokus på i den 
igangværende praktik.

Under rubrikken »Praktik« i studieordningen på sygeplejerske-
uddannelsen på University College Nordjylland fi nder man følgende 
formulering og eksemplifi cering af ovenstående:

» I klinisk undervisning lærer du at udføre sygepleje i auten-
tiske sammenhænge – hos patienter/borgere på sygehuse, 
i psykia trien, i hjemmeplejen og i sundhedsplejen. 

Du lærer at udføre professionel sygepleje med vægt på 
en professionel relation, som bygger på tillid og respekt. 

Der er beskrevet læringsudbytte for hver periode i klinisk 
undervisning. Du bliver tilknyttet en klinisk vejleder, som 
er en sygeplejerske, der har ansvar for at tilrettelægge dit 
læringsforløb i samarbejde med dig.«
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Heraf fremgår det, at kriterierne for at virke i praksis og forvalte prak-
sis på et fagligt etisk grundlag er til stede, samtidig med at mulig-
hederne for at refl ektere over og udvikle praksis kan følge af lærings-
processen. Målet er at lære professionel sygepleje, og vejen går gen-
nem opøvelse af professionsbachelorfaglighed.

Som professionel skal man have kompetence til at virke i praksis 
på et begrundet og kvalifi ceret grundlag. Den professionelle skal 
kunne analysere og udvikle en praksis under stadig forandring. Det 
foregår ved at anvende den professionelles dømmekraft – eller pro-
fessionsbachelorfaglighed – der bl.a. baserer sig på analyser ud fra 
egne og andres teorier og tidligere praksiserfaringer.

Som studerende er du ved at opøve disse kompetencer. Du vil op-
leve, at alt ikke fungerer som planlagt, og at arbejdet i professionen 
er fuld af paradokser og dilemmaer. Du vil også opleve, at den profes-
sionelle dømmekraft udfordres af krav om dokumentation, kvalitets-
sikring, akkreditering, evidensbasering mv. Mange vil opleve det 
som en reducering af egne handlemuligheder. Din opgave bliver at 
kunne navigere og handle i dette krydsfelt.

Professionsbachelorens kompetencer

Professionsbachelorfaglighed er en faglighed, der indebærer, at man 
kan virke i en kompleks praksis. Den indebærer desuden, at man kan 
forholde sig systematisk til de problemstillinger, der dukker op i 
praksis, og at man kan indgå i praksis med en særlig etik, der bl.a. er 
bestemt af, at man virker inden for demokratiske samfundsinstitu-
tioner som fx daginstitutioner, skoler, sygehuse, offentlige forvalt-
ninger m.fl .

De ca. 30 forskellige professionsbacheloruddannelser giver hver 
deres studerende et særligt vidensgrundlag, som er nødvendigt for, 
at de kan udføre deres arbejde. I denne bog vil det blive belyst nær-
mere, hvordan du gennem hele uddannelsen tilegner dig professions-
bachelorfagligheden, så du står bedst muligt rustet til dit kommen-
de arbejdsliv.

I professionsbacheloruddannelserne fokuseres der på, at de er 
praksisnære uddannelser, hvis grundlag er erhvers-, professions- og udvik-
lingsbaseret. Din uddannelse er altså karakteriseret ved, at du skal være 
i stand til at leve op til de kompetencekrav, der stilles til professions-
udøvelsen, og du skal være indstillet på forsat at dygtiggøre dig i 
feltet. Det sker bl.a. ved, at du løbende fokuserer på såvel teorier som 
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på praksis og overvejer, hvordan teorier kan igangsætte refl eksion 
over problemstillinger i praksis. Du skal dermed være i stand til at 
gøre såvel dine praksiserfaringer som dine teoretiske studier til gen-
stand for analytisk arbejde.

Kompetenceområderne kommer til udtryk i arbejdet i professio-
nerne. Dette er udgangspunktet for lovgivningen, og en professionel 
vil fx have relationer til:

   • Klienter, patienter, forældre, elever osv.
   • Kolleger – relationen er her båret af et fælles fagligt sprog, 

fx journalen, elevplanen, årsplanen osv.
   • Andre professionelle inden for sammen niveau – fx lærerens 

samarbejde med sundhedsplejersken eller socialrådgiveren.

Du lærer at forholde dig til kompetenceområderne i løbet at din ud-
dannelse på professionshøjskolen. I det afsluttende professionsba-
chelorprojekt skal du demonstrere, at du har fået dem indarbejdet på 
en sådan måde, at de kan danne baggrund for din måde at fun gere på 
i en kommende praksis. De udgør centrale dele af din professions-
bachelor faglighed og gør dig bevidst om, på hvilken måde du vil være 
i stand til at fungere som professionel.

Til den afsluttende prøve skal du demonstrere, at du på denne 
baggrund vil være i stand til at give et bud på, hvordan du vil udvik-
le praksisfeltet efter endt uddannelse. Derefter skal du i professionen 
demonstrere den gode dømmekraft, når situationen kræver det. En 
dømmekraft baseret på professionsbachelorfagligheden.

Praktikken og praksisfeltet er kommet til at stå mere centralt i ud-
dannelsesforløbet. I pædagoguddannelsen viser det sig bl.a. ved, at de 
studerende arbejder med forskellige former for feltarbejde, og i lærer-
uddannelsen ved, at der i praktikkerne og professionsbachelorprojek-
tet stilles krav om at anvende empiri fx i form af dataindsamling.

Beskrivelser af kompetencer
I uddannelserne til professionsbachelorer vurderes professionsbache-
lorfagligheden i de afsluttende professionsbachelorprojekter. Der er lidt 
forskel fra uddannelse til uddannelse på, hvad der konkret ligger i 
disse projekter, men det er fælles for dem, at de fordrer forskellige 
grundlæggende kompetencer.

I denne bog lægges vægt på udfoldelsen af de fem følgende kom-
petencer som dele af et professionsbachelorprojekt: Refl eksionskom-
petencen, undersøgelseskompetencen, udviklingskompetencen, for-
midlingskompetencen og studiekompetencen.
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Kompetence er en betegnelse for, at man er i stand til at 
anvende sine kundskaber, færdigheder og erfaringer i samspil 
ved løsning af opgaver i praksis. Praksis er kompleks, forskel ligartet 
og under stadig udvikling, og man skal derfor være i stand til ikke 
alene at varetage, men også udvikle praksis. Man skal kunne virke 
med personlig forankring og blik for, hvordan løsningen af den en-
kelte praksisopgave hænger sammen med større perspektiver. 

Refl eksionskompetencen er kompetencen til at refl ektere over 
praksis, dels over egen praksis, dels over praksis, man har observeret. 
Det indebærer, at man kan fokusere på udvalgte træk, beskrive det, 
man så eller hørte, og overveje årsager, sammenhænge og udviklings-
muligheder.

Man kan refl ektere konkret og tæt på praksis, men man skal også 
kunne gå på afstand af en situation og overveje, hvad det, man har 
observeret eller erfaret, svarer til på et generelt plan. Herfra skal man 
kunne gå videre og formulere problemstillinger, som praksis er et 
eksempel på. Man skal udvikle bevidsthed om, hvilke antagelser 
eller teorier man selv handler og vurderer ud fra, og man bør over-
veje, om de skal justeres ud fra erfaringer og iagttagelser. I den sam-
menhæng skal man kunne inddrage andres teorier i sine overvejelser 
som inspiration, støtte og udfordring.

Refl eksion over praksis indgår både i uddannelsen og i den pro-
fessionelles daglige arbejde. I nogle tilfælde fører refl eksion videre til, 
at man går i gang med en egentlig undersøgelse. I alle tilfælde er sig-
tet med refl eksion udvikling af praksis.

Undersøgelseskompetencen består i at kunne foretage eller sam-
arbejde med andre om små eller større undersøgelser af praksis med 
sigte på udvikling af praksis. Det indebærer, at man skal være i stand 
til at afklare og formulere den problemstilling, man vil undersøge, 
afklare væsentlige antagelser, som den hviler på, og fi nde relevant 
teori, der kan indgå i sin helhed eller med udvalgte dele.

Derefter skal man kunne vælge og anvende relevante undersøgel-
sesmetoder, der belyser det, man ønsker at få belyst, og som kan skaffe 
pålidelige data. De data, man indsamler fra praksis, skal man kunne 
bearbejde. Man skal desuden kunne sammenfatte, hvad de viser, og 
diskutere dette i forhold til udvalgte andre data og teorier.

Endelig skal man kunne pege på, hvordan det, som en under-
søgelse viser, kan være en del af grundlaget for at udvikle praksis. 
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Man kan udvikle undersøgelseskompetence i løbet af uddannelsen 
gennem først enkle, senere lidt mere komplekse undersøgelser af 
praksis. Den udvikling fortsætter, når man som professionel fore-
tager, indgår i eller bruger undersøgelser.

Udviklingskompetencen er kompetencen til at anvende erfaringer, 
undersøgelsesresultater og teorier i samspil samt at udvikle egen og 
fælles professionel praksis. Man skal kunne se, hvilke faktorer der 
spiller sammen i praksis, som den er nu, og se forskellige udviklings-
muligheder i forhold til gældende rammebetingelser.

I analysen af udviklingsmuligheder skal man kunne bruge egne, 
refl ekterede erfaringer. Man skal kunne bruge undersøgelsesresul-
tater både fra undersøgelser, der sigter direkte mod det, man ønsker 
at udvikle, og fra undersøgelser, der har et lidt andet, men beslægtet 
sigte. Man skal kunne forholde sig til teorier og bruge dem som in-
spiration, støtte eller modspil.

Dette skal man kunne indgå i dialog med andre om, og endelig 
skal man kunne bidrage til, at udvikling sættes i værk med hensyn-
tagen til rammer og forskellige parters forudsætninger, behov og 
ønsker. I uddannelsen kan man ligeledes skaffe sig indsigt i og ana-
lysere eksempler på udvikling af professionel praksis.

Formidlingskompetencen skal man bruge, når man som professio-
nel skal formidle til forskellige parter, både mundtligt og skriftligt. 
Man skal kunne forstå forskellige brugergrupper og forklare om fag-
lige forhold på en måde, som tager højde for brugernes forudsætnin-
ger og situation. Tilsvarende gælder ofte for brugernes pårørende.

Man skal kunne indgå i faglig dialog med kolleger om det dag lige 
arbejde, bl.a. i form af rapportering eller fælles planlægning. Desuden 
skal man kunne samarbejde med kolleger og samarbejdsparter fra 
andre professioner om udvikling af praksis. Her skal man kunne 
formidle og indgå i dialog om erfaringer, observationer, teorier og 
forslag. I nogle tilfælde skal man endvidere kunne formidle obser-
vationer, resultater, evalueringer eller forslag til ledelsesniveauer og 
politiske instanser i form af rapporter, artikler eller lignende. 

Formidlingskompetencen indebærer med andre ord, at man er 
i stand til at indrette sin faglige formidling efter forskellige målgrup-
per og situationer. I uddannelsen kan man i særlig grad udvikle sin 
kompetence til at formidle til medstuderende og undervisere, men 
også i praktikken ved at formidle til nogle af de parter, der indgår 
i professionel praksis.
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Studiekompetencen skal man som studerende udvikle og bruge i 
løbet af professionsbacheloruddannelsen. Man skal gennem årene 
udvikle sin kompetence til at søge, bearbejde og forholde sig til ny 
viden. Man skal kunne målrette og systematisere sine studier og plan-
lægge sin tid bedst muligt.

For at udvikle arbejdsmåder, som man har størst muligt udbytte af, 
skal man også observere egne læreprocesser. Man skal observere, hvor-
dan man tilegner sig forskellige færdigheder og metoder, som man kan 
anvende i professionel praksis. Man skal samtidig være bevidst om, 
hvordan man kan få udbytte af observation og refl eksion over egen og 
andres praksis og i nogle tilfælde undersøgelser af praksis.

Man skal desuden kunne se, hvordan man får noget ud af egen 
læsning og opgaveskrivning, samarbejde i studiegrupper, deltagelse 
i undervisning og aktiv brug af vejledning. Her skal man kunne se, 
hvordan man kan få udbytte af at trække forbindelseslinjer mellem 
teori og praksis. Også som færdiguddannet professionel har man 
brug for studiekompetencen, dels til at studere det, man i praksis har 
brug for at vide mere om, dels i forbindelse med projekter, kurser og 
videreuddannelse.

Denne bogs næste kapitler belyser disse fem kompetenceområder fra 
forskellige vinkler.

Opsamling

En professionsbacheloruddannelse er i dette kapitel beskrevet som 
en uddannelsesgrad, der kan føre til mange offentlige og private job-
funktioner. Endvidere giver uddannelsen mulighed for videregå ende 
studier, fx på en kandidatuddannelse, i såvel dansk som interna tional 
sammenhæng.

Det faglige miljø i uddannelsen er præget af, at det er praksis nære, 
professionsfaglige problemstillinger, der fokuseres på. Praktikken får 
derfor en særlig betydning for udviklingen af den viden og kunnen, 
der skal til for at kunne håndtere disse ofte komplekse problem-
stillinger. Det er derfor vigtigt at overveje, hvordan praktikkens mål 
og erfaringer kan indgå i tilrettelæggelsen af studiet.
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Tilegnelsen af professionsbachelorfaglighed fi nder sted gennem 
hele uddannelsesforløbet og fortsætter derefter i det professionelle 
arbejde efter endt uddannelse. I denne bog karakteriseres denne fag-
lighed på baggrund af fem kompetenceområder, der samlet set lever 
op til Undervisningsministeriets kvalifi kationsramme fra 2008. 
Disse kompetencer er: refl eksionskompetence, undersøgelseskompe-
tence, udviklingskompetence, formidlingskompetence og studie-
kompetence. Tilsammen udgør disse kompetencer den faglighed hos 
professionsbacheloren, der danner baggrund for at kunne virke i pro-
fessionen.

Bogens hensigt er at støtte din udvikling af disse kompetencer. 
Der ligger for dig en opgave i at fi nde ud af, hvornår der fokuseres på 
hvilke kompetencer i netop din uddannelse. I sidste del af bogen får 
du hjælp til den konkrete tilrettelæggelse af dit studieforløb. Her får 
du bl.a. anbefalinger i forhold til, hvordan man kan få mest muligt 
ud af studiets vejledningstid, at etablere studiegrupper, målrette og 
systematisere studierne samt planlægge din tid bedst muligt.

Spørgsmål til videre refl eksion

   • Hvad skal jeg arbejde videre med fagligt og personligt? I din 
uddannelse er der mål og krav på mange forskellige niveauer, 
som du skal forholde dig til. Brug professionsbachelorprojektet 
som en anledning til at få et overblik over de kompetencer, 
du skal tilegne dig. 

   • Undersøg formålet for din uddannelse. Er der beskrevet nogen 
særlige kompetencer, du skal tilegne dig?

   • Diskuter, hvad der er centrale problemfelter i den profession, 
som du uddanner dig til, og hvilke særlige undersøgelsesom-
råder, du vil sætte fokus på i dit uddannelsesforløb.

   • Hvordan svarer ovenstående beskrivelse af professionsbachelor-
fagligheden til dine egne forventninger til din uddannelse og 
senere forståelse af arbejdet i professionen?

   • Undersøg studieordningens beskrivelse af professionsbachelor-
projektet. Hvilke kompetenceområder fi nder du beskrevet 
her, og fremgår det, hvor i uddannelsen du skal beskæftige 
dig med at udvikle disse kompetencer?
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(2005): Den gode opgave: Håndbog i op-
gaveskrivning på videregående uddan-
nelser. Frederiksberg, Forlaget Sam-
fundslitteratur.
– Bogen er en håndbog i opgaveskriv-
ning til studerende på videregående 
uddannelser med fokus på den gode 
opgave. Emnerne i bogen er: Opgave-
typer og kvalitetskriterier, gode 
skriveprocesser, problemformulering, 
litteratursøgning, teori, empiri og 
metode i opgaver, argumentation, 
en opgaves indholdselementer og 
disposition, akademisk sprog og 
formalia i opgaver og opgavens 
pentagon.

Cirius/Kvalifi kationsrammen for de 
videregående uddannelser (websted): 

 ‹http://www.udiverden.dk/
Default.aspx?ID=6047›

Lov om erhvervsakademiuddannelser 
og professionsbacheloruddannelser, 
LOV nr. 207 af 31/03/2008 (websted).

 ‹https://www.retsinformation.dk/
 Forms/R0710.aspx?id=116203›
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KAPITEL 2 

Profession i praksis
Af Niels Grønbæk Nielsen

Professionel – profession – professionsbachelor. Hvad er der egentlig 
på spil med disse begreber? Hvorfor hedder det ikke længere blot syge-
plejerske, pædagog, lærer, radiograf, ergoterapeut eller socialråd-
giver? Hvorfor er disse kendte faggrupper blevet til professionsbache-
lorer?

I dette kapitel indkredses begrebet professionsbachelor. Først føl-
ges begrebet i to snit. Dels i et snit, der ser på begrebet i forhold til 
hverdagssprog og fagsprog, dels i et snit, der forholder sig til den for-
ståelse af begrebet, der gennem tiden er blevet mere og mere entydig. 
Det diskuteres dog fortsat, hvad det vil sige at være professionel og 
nu professionsbachelor.

De nævnte snit er vigtige, da de giver et billede af, hvilke forvent-
ninger der stilles til professionsbachelorer i samfundet. De samme 
forventninger møder de studerende i professionsbacheloruddan-
nelserne. Jo bedre du som studerende kender disse forventninger, 
jo bedre kan du planlægge dit studium, så du kan udvikle de kompe-
tencer, der udtrykkes i forventningerne.

Begrebet professionel

Begrebet professionel bruges i mange sammenhænge. I daglig tale 
bruger man det til at sige noget om en person, der virkelig magter en 
opgave. Han eller hun er på en helt særlig måde dygtig til sit virke.
Begrebet professionel bruges også til at sige noget om mennesker, der 
udfører et erhverv. Man taler om fx den professionelle håndværker, 
den professionelle chauffør, den professionelle mekaniker, den pro-
fessionelle lærer, den professionelle sygeplejerske osv. Med det menes 
der, at her er der nogle mennesker, der er særligt dygtige til at udføre 
bestemte arbejdsopgaver.  Man kan fx takke nogen for velgennemført 
arbejde ved at sige, at det var professionelt udført. Når en patient vil 
rose sygeplejersken, kan hun sige tak for god og professionel pleje, og 
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forældre kan rose personalet i en daginstitution for at have et godt og 
professionelt tag på børnene. 

Begrebet professionel bruges ligeledes om personer, der lever af 
deres faglige evner på områder, som andre dyrker på amatørbasis, fx 
professionelle musikere eller sportsudøvere. De behøver ikke en 
egentlig uddannelse, da det grundlæggende er deres talent inden for 
et særligt område, der gør, at de kan tjene penge på det.

Man kan også tale om opgaver, der er blevet udført uprofessionelt. 
Så er der virkelig trumf på. Så mener man, at der er udført opgaver, 
der ikke er noget værd. Hvis mureren ikke laver muren lige, så er der 
tale om uprofessionelt udført arbejde. Det duer ikke! Det er grimt, og 
den skæve mur kan få uheldige konsekvenser for resten af konstruk-
tionen.

Begrebet professionel bruges således i mange sammenhænge, spe-
cielt når man vil betegne noget, der har en vis kvalitet. Men hvad så 
med begrebet profession? Kan man sige om de forskellige fagpersoner, 
der er nævnt ovenfor, at de alle tilhører en profession? Nej, det kan 
man ikke. Begrebet profession er forbeholdt særlige faggrupper.

Begrebet profession

Begrebet profession henviser til en gruppe af professionelle, der ud-
fører deres erhverv på grundlag af en særlig uddannelse. Medlem-
merne af gruppen har monopol på at udføre arbejdet, og de baserer 
deres virke på en særlig, faglig etik.

I begyndelsen af 1900-tallet begyndte man at anvende begrebet 
profession, især om læger. Men også præster, advokater, ingeniører og 
lignende faggrupper blev tidligt benævnt som professioner. Det er 
faggrupper, der udfører deres virke på grundlag af en særlig teoretisk 
og specifi k viden, hvortil der er knyttet nogle helt særlige færdig-
heder. Deres arbejde kan ikke uden videre overtages af andre ikke-ud-
dannede. Kirurgens viden og praktiske håndelag er et godt eksempel 
på en særlig viden og helt specifi kke færdigheder. 

I løbet af de sidste 10-15 år er der kommet fl ere kendetegn på pro-
fessionsbegrebet, og nu udbredes begrebet til også at gælde andre 
grupper af specialiserede erhvervsudøvere. Kendetegnene for en pro-
fession er derfor ikke helt entydige. I det følgende indkredses nogle 
af de kendetegn, der er nogenlunde enighed om blandt teoretikere og 
forskere, der studerer professioner.
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Hvem er professionel?
Det kendetegner medlemmerne i en profession, at de udfører deres ar-
bejde med relativ autonomi. De tilrettelægger og administrerer deres ar-
bejde selvstændigt, evt. i samarbejde med kolleger inden for samme 
profession. Det er fx sjældent, at specialarbejderen eller håndværkeren 
har samme mulighed for at tilrettelægge arbejdet selvstændigt. Auto-
nomi medfører også, at der stilles særlige krav og forventninger til, at 
den professionelle kan træffe selvstændige beslutninger og tage ansvar 
for disse inden for de rammer, der er gældende. I en kompleks praksis 
kan der fi ndes fl ere mulige løsninger på et problem. Det forventes med 
andre ord, at den professionelle selvstændigt kan vælge mellem disse, 
kan handle på grundlag af dette valg og tage ansvar for valget.

Det betyder, at der i den relative autonomi ligger indlejret en 
forventning om, at den professionelle har en særlig personlig og fag-
lig forudsætning for selvstændigt at træffe valg og tage ansvar. Man 
siger også, at den professionelle kan handle med relativ autonomi på 
grundlag af en personlig og faglig funderet dømmekraft.

En profession består af særlige medlemmer. Man kan kun optages i 
professionen, hvis man har den rigtige uddannelse, og i nogle profes-
sioner skal medlemmerne afl ægge et særligt løfte, fx lægeløftet eller 
advokatløftet. Med et sådant løfte tilkendegiver medlemmerne, at de 
vil arbejde på et særligt fagligt og etisk grundlag.

Lægen afl ægger fx et løfte om, at han vil anvende sin viden og 
kunnen 

» ... med fl id og omhu til samfundets og mine medmenneskers 
gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg 
for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg 
ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge 
har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede 
og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig 
og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.« 

Et sådant professionsløfte kan konkret anvendes til at bortvise med-
lemmer af professionen, hvis de ikke lever op til de kollektivt ved-
tagne krav.

Et etisk og fagligt grundlag
Formuleringen i den danske udgave af lægeløftet er fra 1815. Det er 
den samme formulering, der anvendes i dag, og dermed er lægeløftet 
et af de ældste eksempler på et fagligt og etisk grundlag for en pro-

2

P
ro

fe
ss

io
n 

i p
ra

ks
is

v39_prof-materie(blaakopi).indd   27v39_prof-materie(blaakopi).indd   27 06/05/10   11:53:0206/05/10   11:53:02



28

fession. Det etiske står stærkt i løftet. Det henviser til en særlig etisk 
omgang med den viden, der knytter sig til professionen. Lægen for-
pligter sig til at følge med i den nyeste viden inden for sit felt, og han 
forpligter sig til – endda med fl id og omhu – at anvende sin viden til 
samfundets og medmenneskers gavn.

Lige så væsentligt er det, at lægen gennem sit virke kommer i sær-
lige, menneskelige relationer, hvor han får en følsom viden om andre 
menneskers måske ulykkelige situation. Det relationelle fordrer en 
stor grad af tillid, og det er den professionelle, der har ansvaret for, at 
denne tillid kan opbygges og vedligeholdes.

Det professionelle arbejdes faglige og etiske grundlag har med 
andre ord den betydning, at det samler en gruppe med særlige, fag-
lige kompetencer. Samtidig afskærer det andre, der ikke har de sam-
me kompetencer, fra at udføre professionens opgaver. Det er således 
kun personer med den rette uddannelse, der fx må kalde sig og virke 
som læger. Man siger, at der er et institutionelt monopol på arbejds-
funktionerne.

Disse kendetegn ved begrebet profession gør, at de faggrupper, 
der fx kategoriseres som håndværkere, ikke kan betegnes som pro-
fessioner. Håndværkeren baserer hovedsagelig sin faglighed på prak-
tiske færdigheder og teknikker, og han er overvejende uddannet gen-
nem praksis. Håndværkerens viden knyttes direkte til de konkrete 
håndværksmæssige færdigheder, og den fordrer ikke samme grad af 
refl eksion som professionsbachelorens.

Kunstneren funderer sig på talent og erfaring. Den ufaglærte spe-
cialarbejder er oplært konkret til helt bestemte arbejdsfunktioner. 
Disse faggrupper er ikke – som udøverne af en profession – kende-
tegnet ved en teoretisk, dokumenteret og specifi k viden, der er er-
hvervet gennem en formel uddannelse. Derfor knyttes begrebet pro-
fession til særlige faggrupper.

Nye professioner
Inden for de sidste 10-15 år har stadigt fl ere faggrupper inden for 
offentlige institutioner taget professionsbegrebet til sig. Det har bl.a. 
været begrundet i ønsket om at adskille fagligheden fra håndværks-
fagenes, og for at understrege det særlige og specifi kke vidensgrund-
lag, som studerende tilegner sig gennem en formel professionsbache-
loruddannelse.

På det seneste er der fl ere af disse professioner, der understreger 
det særlige faglige og etiske vilkår og perspektiv på deres arbejde ved 
at udarbejde egentlige professionsidealer. Det kendes fx fra lærerne, 
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