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1. En begyndelse 

 

Tværprofessionalismen er en idé, der er blevet til i en professionsspecifik sammenhæng. Med 

tværprofessionalismen peges der blandt andet på, at de opgaver, professionerne skal løse, er blevet 

så komplekse, at professionerne ikke længere kan løse dem alene. Tværprofessionalismen er derfor 

sat i verden for at gøre godt. For at hjælpe professionerne med at løse deres opgaver, for at sætte 

borgeren i centrum og for at skabe innovation i den offentlige velfærdssektor.  

 

Professionsforskningen har en tradition for at undersøge, hvordan professionerne er blevet og 

fortsat bliver til og opretholder sig selv i et samfund, som kræver højt specialiseret arbejdskraft. Og 

hvordan opretholdelsen af autonomi og kontrol gennem autoriseringsformer og uddannelser til 

eget erhvervsområde skaber muligheder for at producere eksperter, der har monopol på 

vidensudviklingen og uddannelse af nye professioner til konkret aftegnede erhvervsområder. 

Diskussioner af professionernes grænsearbejde, som både aftegner deres eget område, adskiller 

dem i forhold til andre professioner, og i forhold til stat og marked er stof til forskning i flere 

sammenhænge (forskellige versioner af dette kan findes her: Fournier 2000; Evetts 2003; Fibæk 

Laursen 2004; Scuilli 2005). Her bidrager professionsforskningen til at tegne et billede af 

professionerne som grænsearbejdende grupper af specialister.  

 

Forskning i tværprofessionalisme er derimod optaget af, hvordan professionerne bliver til i 

sammenhænge, hvor samarbejdet med andre professioner, udvikling af fælles viden, fælles 

hverdage eller organiseringer af fælles arbejdsgange m.m. er på spil. Her er forskningen inspireret 

af professionssociologiens optagethed af grænsedragninger i forbindelse med at se på, hvordan 

grænsearbejdet kan nedbrydes. Nogle af de spørgsmål, man stiller sig, er: Hvordan kan 

professionerne lære at samarbejde, hvilken viden og kompetence kræver det, og hvordan 

organiserer man sig bedst til det tværprofessionelle samarbejde (Edwards 2011; Reeves, Tassone et 

al. 2012; Paradis and Reeves 2013)?  
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Med denne afhandling er jeg optaget af at lave empirisk konkrete og kompleksitetssensitive 

analyser af, hvordan tværprofessionalismen bliver til i en konkret professionshøjskole.1 I 

Professionshøjskolen er tværprofessionalismen sat på de professionsstuderendes curriculum, den 

er en del af organiseringsformen, og den er en del af strategien bag nye bygninger af campusser. 

Professionshøjskolerne uddanner professionsbachelorer. En professionsbachelor er en mellemlang 

videregående veksel-uddannelse på mellem 3 og 4,5 år, der retter sig mod konkrete erhverv.2 Med 

tilblivelsen af professionshøjskolerne som organiseringsform for professionsuddannelsesområdet i 

Danmark i 2007/2008 blev de tidligere Centre for videregående uddannelser (herefter CVU) og de 

betingede CVU’er sammenlagt i 8 (og sidenhen 7) regionalt opdelte professionshøjskoler.  

 

Jeg blev ansat i en fireårig stilling som ph.d.-stipendiat i august 2010 på et universitet og på en 

professionshøjskole som forskningskonsulent. Ansættelsen fordelte min arbejdstid med 75 % på 

universitetet og 25 % på Professionshøjskolen. Med en privilegeret adgang til praksisser, hvor 

tværprofessionalismen er på spil i Professionshøjskolen, besluttede jeg mig for at lave feltarbejde i 

den professionshøjskole, jeg blev ansat i. Dette ansættelsesforhold resulterede i indgående og 

langstrakt feltarbejde i Professionshøjskolens praksisser, hvor jeg har fulgt tværprofessionalismens 

tilblivelser fra efteråret 2010 til foråret 2015.  

 

Professionshøjskolen, som afhandlingen fokuserer på, er en organiseringsform, som er en 

sammenlægning mellem to CVU’er, der tidligere var seminarer, et fritstående pædagogseminarium, 

fire centre for undervisningsmidler, og to efter- og videreuddannelsesafdelinger. Omtrent 1000 

medarbejdere, 11 adresser fordelt på 7 byer, 7 forskellige professionsuddannelser, 10.686 

studerende (i 2013) på grunduddannelsen, forskellige it-systemer, administrationer, 

kommunikationsformer, traditioner og kulturer udgør Professionshøjskolen.3 Professionshøjskolen 

                                                            
1 I afhandlingens feltarbejder beskæftiger jeg mig udelukkende med denne professionshøjskole, som jeg i afhandlingen 
derfor, meget opfindsomt, kalder: ”Professionshøjskolen” med stort P. Dette er ikke at forveksle med ”alle” 
professionshøjskoler, selvom der er lignende lovmæssige betingelser for andre professionshøjskoler. 
 
2 En veksel-uddannelse er defineret ved, at uddannelsesforløbet veksler mellem obligatoriske praktikophold og 
skoleophold.  
 
3 4.141 studerende var i 2013 tilmeldt en diplomuddannelse, og 221 studerende var tilmeldt en akademiuddannelse. 
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udbyder professionsuddannelser til lærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, psykomotorisk 

terapeut, tekstilformidler og tegnsprogstolk.  

I Professionshøjskolen er der forskellige måder, hvorpå tværprofessionalismen kan iagttages. Og 

afhængigt af, hvad tværprofessionalisme gør og skal i den konkrete praksis, bliver den til på 

forskellige måder, der får forskellige effekter. I afhandlingen arbejder jeg med følgende 

forskningsspørgsmål:  

 

Hvordan bliver tværprofessionalisme til, hvilken tværprofessionalisme bliver til, og hvilke effekter får 

det?  

 

Med disse tre forskningsspørgsmål vil jeg analysere praksisser i Professionshøjskolen, hvor 

tværprofessionalisme bliver til gennem nogle nedslagspunkter, og hvor konkrete effekter4 af 

tværprofessionalismens tilblivelse kan udfoldes. 

 

Med afhandlingen vil jeg bidrage med viden om og stille nye spørgsmål til, hvordan 

tværprofessionalisme bliver til i konkrete praksisser, på specifikke måder og med særlige effekter. 

Afhandlingen taler konkret ind i professionshøjskolernes uddannelsespraksisser og diskuterer 

samtidig mere generelt, hvordan man kan tænke om og spørge ind til tværprofessionalismen ved at 

situere analysen af den i de praksisser5, den bliver til igennem.  

 

 

  

                                                            
4 Effekt-begrebet udfolder jeg som analytisk begreb i afhandlingens videnskabsteoretiske del. 
 
5 Praksis-begrebet udfolder jeg også som analytisk begreb i afhandlingens videnskabsteoretiske del. 
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1.2. Læsevejledning 

Del 1 af afhandlingen (kapitel 1-8) udgør mine indledende manøvrer med at afgrænse og præcisere 

afhandlingen. I det kapitel, der følger (kapitel 2), vil jeg fortælle en historie om, hvordan 

tværprofessionalismen blev relevant for Professionshøjskolen og lægge op til min indsnævring af 

undersøgelsen af det tværprofessionelle i Professionshøjskolen. Herefter, i kapitel 3, afgrænser og 

præciserer jeg afhandlingens vidensproduktionsambitioner. I kapitel 4 udfolder jeg en analyse af, 

hvordan forskning i tværprofessionalisme bliver til som et felt, og positionerer nærværende 

afhandling i forhold til analysen af dette felt. I kapitel 5 situerer jeg afhandlingens 

videnskabsteoretiske tilgang og udfolder centrale antagelser og analysebegreber, som jeg arbejder 

med i afhandlingen. I kapitel 6 udfolder jeg mit videnskabsteoretiske udgangspunkt som 

metodologi, hvorigennem viden om tværprofessionalismen sættes som en konkret tilblivelse, hvor 

forskningsobjekt og forskningspraksis er uadskillelige. I kapitel 7 præciserer jeg det feltarbejde og 

de metoder, jeg har benyttet mig af til at producere empiri til afhandlingen. I kapitel 8 udfoldes den 

analysestrategiske tilgang, som afhandlingens analyser er blevet skåret igennem. Kapitel 8 beskriver 

også processen fra feltarbejde til empiriske produktioner, der gøres til data for analyse, og som 

bliver fremlagt i afhandlingen som tekst.  

Del 2 af afhandlingen udgør mine analyser (kapitel 9-11). Kapitel 9, 10 og 11 er afhandlingens 

centrale empiriske analyser. Kapitel 9 er analyser af tværprofessionalismens tilblivelse samtidig med 

organiseringspraksisser i Professionshøjskolen. Kapitel 10 er analyser af tværprofessionalismens 

tilblivelser samtidig med Professionshøjskolens uddannelsespraksisser. Og kapitel 11 er analyser af 

tværprofessionalismens tilblivelser samtidig med Professionshøjskolens campuspraksisser.  

Del 3 udgør afhandlingens konklusion og perspektivering (kapitel 12-13). I kapitel 12 konkluderer 

jeg på tværs af afhandlingens analyser på tværprofessionalismens konkrete og gentagne tilblivelser 

i Professionshøjskolen og på, hvordan afhandlingen bidrager til diskussionerne, som fremlægges i 

den indledende videnskabsteoretiske situering. I kapitel 13 peger jeg på nogle af de perspektiver, 

som afhandlingens analyser åbner op for at arbejde videre med. 
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2. Tværprofessionelle historier 

I dette kapitel vil jeg fortælle en historie om, hvordan tværprofessionalismen blev relevant for 

Professionshøjskolen og lægge op til min indsnævring af undersøgelsen af det tværprofessionelle i 

Professionshøjskolen. Historien om, hvordan tværprofessionalismen blev relevant for 

professionshøjskolerne, skærer jeg kronologisk. Jeg har medtaget 9 nedslagspunkter fra 1987 til 

2010 som værende af relevans. Nedslagspunkterne kan skabe et indtryk af kronologi og kausale 

sammenhænge i tværprofessionalismens historie. Men i udfoldelsen af nedslagenes tilblivelser af 

tværprofessionalismen vil jeg lægge vægt på, hvordan tværprofessionalisme bliver til som 14 

forskellige versioner snarere end at være én ting, der har udviklet sig med tiden.6  

 

  

                                                            
6 Versioner er afhandlingens centrale analysebegreb. Jeg udfolder begrebet centralt i kapitel 5, kapitel 8 og igen i 
afhandlingens konklusion. Det er tilfældigt, at der både er 14 versioner i dette kapitel og igen i analysekapitlerne. Det er 
ikke de samme 14 versioner. 
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2.1 Dataproduktioner til historien  

Materialet, jeg gør til data i dette kapitel, omhandler begivenheder, der har fundet sted, før jeg 

begyndte at lave feltarbejde i Professionshøjskolen.7 Dataproduktionen til denne historie har 

dermed en anden kvalitet end dataproduktionerne til afhandlingens empiriske analyser.  

Materialet til dette kapitel består af kvalitative interviews med tre centrale aktører fra og omkring 

Professionshøjskolen. I interviewene fortæller disse tre aktører mig om, hvordan 

tværprofessionalismen blev relevant for professionshøjskolerne i Danmark generelt og 

Professionshøjskolen konkret. Jeg medtager de dele af interviewene, som omhandler begivenheder, 

der fandt sted, før jeg blev ansat i Professionshøjskolen. Herudover består materialet af politiske 

dokumenter og lovtekster om professionsuddannelserne, der mellem 1987-2010 indkredser det 

tværprofessionelle som relevant for Professionshøjskolen. Det er i dialogen mellem disse 

udsigelsespunkter, at jeg skærer historien om, hvordan tværprofessionalismen blev relevant for 

Professionshøjskolen. 

 

2.1.1.  Narrativt inspirerede interviews 

Interviewene er med tre forskellige centrale aktører i og omkring Professionshøjskolen, som på 

forskellige måder er relevante for mit feltarbejde. En chef, en underviser og en konsulent. Alle tre er 

let genkendelige for medarbejderne i Professionshøjskolen, fordi deres fortællinger er tæt knyttede 

til deres arbejdsopgaver. For at sikre deres anonymitet kalder jeg dem for generiske arbejdstitler, 

Chef, Konsulent, Underviser, og udelader markeringer af køn. Og jeg arbejder med kronologi som 

struktur for kapitlet frem for at behandle fortællingerne hver for sig.  

I de tre interviews har jeg været inspireret af det semi-strukturerede narrative interview, som 

lægger vægten på fortællerens oplevelser (Czarniawska 2004; Adriansen 2012). De tre aktører er 

                                                            
7 Jeg forstår mine empiriske produktioner som de noter, interviews, indtryk, billeder m.m. jeg producerede i løbet af mit 
feltarbejde. Data forstår jeg som de empiriske produktioner, jeg i afhandlingen tænker med og dermed gør til agentiale 
komponenter at lave analyse med (inspireret af St. Pierre, 2011). Jeg udfolder relationen mellem feltarbejde, empiri og 
data i metodekapitlet.   
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blevet bedt om at fortælle mig historien om, hvordan tværprofessionalismen blev til i 

Professionshøjskolen. Med Chefen og Underviseren har jeg arbejdet med tidslinje-interviews, hvor 

jeg har bedt dem om at tegne en tidslinje og plotte relevante begivenheder ind på tidslinjen, mens 

de fortalte (Adriansen 2012). På denne måde har jeg fastholdt interviewene i en kronologisk 

tænkning, hvor begivenheder udfolder sig efter hinanden. Men jeg har også givet mulighed for, at 

de interviewede kunne ”hoppe i tid og sted” ved netop at lade tidslinjen fastholde og strukturere 

tiden og dermed give mulighed for, at fortællingen kunne folde sig ud i relation hertil. I analysen har 

jeg fokus på nedslagene, som de er blevet fortalt, og ikke på aktørerne selv.  

Det første interview, jeg lavede, var med Konsulenten, der var ansat som projektleder på 

organiseringen af et tværprofessionelt modul på tværs af professionsuddannelserne i 

Professionshøjskolen. Jeg interviewede Konsulenten, da noget af mit første feltarbejde var at følge 

et forløb, som Konsulenten havde koordineret.8  

Det andet interview er med Underviseren, som jeg i slutningen af mit feltarbejde kom i dialog med 

til et arrangement i Professionshøjskolen. Underviseren fortalte mig, at vedkommende havde været 

med til at formulere nogle af de grundlagspapirer, der var udgangspunktet for sammenlægningen af 

seminarierne til CVU’er i 2000. Og allerede her var det tværprofessionelle et af argumenterne for at 

lægge uddannelser sammen.  

Det tredje interview er med Chefen. I løbet af mit feltarbejde fik jeg ofte at vide, at jeg burde 

interviewe Chefen. Chefen fik jeg til at fortælle om, hvordan tværprofessionalismen blev relevant 

for professionshøjskolerne. Denne fortælling starter ved reformen af de korte videregående 

uddannelser (herefter KVU) i 1997, går over tilblivelsen af CVU’erne og ind i Professionshøjskolens 

organisering.  

Interviewene anskuer jeg ikke som repræsentationer af de interviewedes oplevelser, men som 

praksisser, hvorigennem historierne om disse bliver til (Svensson 2009; Juelskjær 2013). Dette 

betyder ikke, at interviewene ikke forholder sig til faktiske begivenheder, men at de historier, der 

                                                            
8 Konsulenten er i mit feltarbejde blevet en nøgleperson, da Konsulenten kunne give mig adgang til de 
tværprofessionelle moduler, som udgjorde mit indledende primære feltarbejde for afhandlingen. Konsulenten 
organiserede de tværprofessionelle moduler og havde derfor et oveblik over modulerne, som ingen anden i 
organisationen havde. 
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udfoldes her, er blevet til igennem interviewets rammesætning, hvor der er fokus på 

tværprofessionalismens historie. 

 

2.1.2.  Læsninger af dokumenter  

Til kapitlet har jeg også læst dokumenter, som er virksomme for historien om, hvordan 

tværprofessionalismen bliver relevant for Professionshøjskolen. Jeg anskuer teksterne på samme 

måde som interviewene, som performative praksisser, der gør noget ved den måde, jeg kan 

fortælle om, hvordan tværprofessionalisme blev relevant for Professionshøjskolen. Teksterne er 

også at anskue som aktører (Latour 2008), om end de har en anden kvalitet end mine 

interviewpersoner. De kan ikke svare tilbage på mine spørgsmål, og de ved ikke, at jeg spørger dem 

om noget. Samtidig har de mere afgørende funktioner for den officielle historie end mine 

informanter, idet de stadfæster love, kommunikerer regeringens beslutninger, får afgørende 

betydning for hvilke seminarier, der skal sammenlægges, for beslutninger om 

professionsstuderendes læringsmål, osv.  

Jeg har læst uddannelsesbekendtgørelser til de professionsbacheloruddannelser, der er 

repræsenteret i Professionshøjskolen, med henblik på at undersøge hvornår fortællinger om det 

tværprofessionelle begynder at optræde, samt hvordan disse beskrivelser har ændret sig. Jeg har 

også læst andre bekendtgørelsestekster til ergoterapeut- og socialrådgiveruddannelsen, 

reformpapirer af velfærdsservice, politiske dokumenter og lovdokumenter. Udvælgelsen af de 

konkrete dokumenter er sket ved, at interviewpersoner (ikke kun de tre jeg beskriver i dette kapitel) 

i løbet af mit feltarbejde har peget på dem som afgørende. Enten eksplicit eller ved at referere til 

processerne omkring disse.  

 

2.1.3.  Analysestrategi  

I analysen af data produceret til kapitlet er jeg interesseret i at undersøge, hvordan 

tværprofessionalisme bliver til som relevant fænomen i og for Professionshøjskolen. Jeg har udvalgt 
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interviewstykker og dokumentbidder dér, hvor de beskriver, hvad tværprofessionalisme er, og hvad 

den gør, i den konkrete sammenhæng de beskriver. Disse steder finder jeg gennem en 

opmærksomhed på, hvordan tværprofessionalismen bliver til. Dette kan være gennem specifikke 

lovtekster eller politiske dokumenter, hvor fortællinger om borgeren i centrum eller konkrete 

professioners opgaveløsning gøres virksomme for tilblivelsen af tværprofessionalisme (og andre 

komponenter gøres ikke-virksomme). Samtidig er jeg interesseret i, hvordan disse forskellige 

versioner af tværprofessionalismen hænger sammen eller er forskellige. I kapitlet har jeg lagt vægt 

på at fremhæve forskellige versioner af tværprofessionalismen, som bliver til som forskellige 

igennem min forskelsproduktion af dem som sådan. Det er gennem fremhævningen af forskellige 

versioner af tværprofessionalismen og deres sammenhænge, at jeg vil åbne op for mine 

afhandlingskonkrete måder at ”dømme” tværprofessionalisme i analyser, hvor 

tværprofessionalisme måske ikke nævnes ved navns nævnelse, men gøres. Eller i situationer hvor 

det kaldes noget andet, men bliver til tværprofessionalisme igennem afhandlingens optik.  
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2.2. Historien om historien  

 

2.2.1.  1987  

Det tværfaglige samarbejde som socialrådgiverens viden 

I socialrådgiveruddannelsens bekendtgørelsestekst fra 1987 er der ansatser til nogle af de 

argumenter, som tværprofessionalismen bliver til igennem i dag.9 Socialrådgiverstuderende gøres i 

1987 bekendtgørelsen til nogle, der skal have en tværfaglig helhedsforståelse, der gør dem i stand 

til at arbejde i praksis med komplekse problemer (Bek.191 1987).10 I 1987 hedder ”det” ikke 

tværprofessionalisme, men ”en tværfaglig helhedsforståelse”, der forstås som en viden, der gør det 

muligt at indgå i tværfagligt samarbejde. I bekendtgørelsen står i målet for faget psykiatri og 

socialmedicin:  

”(…) at de studerende får viden om og forståelse af de specielle sociale og psykologiske faktorer, der 

har betydning for sygdommes opståen og konsekvenser for individ og samfund, samt en viden, der 

gør det muligt for dem at indgå i et tværfagligt samarbejde med andre personalegrupper inden for 

social- og sundhedssektoren.” (Bek.191 1987).  

I bekendtgørelsen står der, at de socialrådgiverstuderende gennem deres tværfaglige 

helhedsforståelse og viden vil få mulighed for at indgå i et tværfagligt samarbejde med andre 

personalegrupper indenfor social- og sundhedssektoren om fælles arbejdsopgaver. Den tværfaglige 

                                                            
9 Socialrådgiveruddannelsens første bekendtgørelse ser allerede dagens lys i 1981 og skulle efter sigende ligne 1987 
teksten, men den forefindes ikke på retsinfo.dk 
 
10 Socialrådgiveruddannelsen er ikke en del af de uddannelser, som Professionshøjskolen udbyder. Men 
socialrådgiverne gøres ofte til mulige samarbejdspartnere for de professionsstuderende på Professionshøjskolen. Ved 
at inddrage bekendtgørelsesteksten vil jeg pege på, at forestillinger om en relevant sammenhæng mellem professioners 
praksisfelter (selvfølgelig) ikke er ny. Det, der går på tværs af professionernes praksisser, har længe været diskuteret 
som relevant. Når jeg ikke går længere tilbage i tiden for at kunne komme med denne pointe, handler det om, at der 
alligevel sker et signifikant skifte i måderne at gøre og historiefortælle om det tværprofessionelle som relevant på, når 
professionshøjskolerne skabes. Og det er den historie, jeg gerne vil nå frem til.  
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helhedsforståelse fremskrives her som en viden, den studerende skal tilegne sig (”få”) i 

uddannelsen. Og denne viden er en muliggørelse af tværfagligt samarbejde.  

 

Profession eller fag 

I 1987 var professionsbegrebet ikke blevet knyttet til de grupper af uddannelser, der også betegnes 

som mellemlange videregående uddannelser (herefter MVU). Det er først senere, at ord som 

”andre personalegrupper” bliver udskiftet med ”andre professioner”. Men den viden, som 

socialrådgiverne får i uddannelsen, skal uanset navnet muliggøre (men ikke garantere successen af) 

en særlig slags arbejde med andre personalegrupper om de samme opgaver. Og denne 

muliggørelse af, opmuntring til viden om og samarbejde med andre personalegrupper er den 

samme muliggørelse og opmuntring som det, der i dag kaldes tværprofessionalisme. Allerede i 1987 

er ideen om viden om og muliggørelse af samarbejdet mellem professioner på dagsordenen. Før 

professionsbegrebet knyttes til MVU’erne, før professionerne er på tegnebrættet. 

På trods af at både begrebet om fag og professioner er genstand for omfattende 

forskningsaktivitet, er der hvad angår det tværprofessionelle en tendens til, at kært barn har mange 

navne. Betegnelser som det tværfaglige, tværfaglige grupper og teams, tværgående samarbejde 

eller virksomhed, flerfaglig opgaveløsning, tværinstitutionel videndeling og tværsektorielt 

samarbejde (Baagøe Nielsen, Bille et al. 2010) kan dække over samme sag, samme formål, samme 

forskningsmæssige opmærksomhed. Den internationale forskning i tværprofessionalisme 

genkender og diskuterer også denne problematik (D'amour and Oandasan 2005; Reeves, Joanne et 

al. 2009; Reeves, Goldman et al. 2011; McMurtry 2013). Definitionsdiskussionen er også på spil i 

Professionshøjskolen, men som jeg vil udfolde senere i afhandlingen, kan det samme begreb om 

tværprofessionalisme også bruges til forskellige sager, formål, opmærksomheder. 

Professionsbacheloruddannelsen som betegnelse kommer først til Danmark i slut halvfemserne, og 

cementeres i 2000, hvor seminarierne bliver lagt sammen til CVU’er. Her bliver 

professionsbachelorbegrebet den officielle betegnelse for de MVU’er, der orienterer sig mod 

arbejdet i velfærdsstaten (I modsætning til de MVU’er, der orienterer sig mod det private 
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erhvervsliv og bliver ”Erhvervsbachelorer”). For socialrådgiveruddannelsen skrives begrebet om 

professionsbachelorer først ind i deres bekendtgørelsestekst i 2002.  

Forud for professionsbegrebets tilblivelse markeres det tværfaglige samarbejde af opgaven, hvor 

forskellige ”personalegrupper” samarbejder. Efter professionsbegrebets indtog, forskydes 

opmærksomheden over på samarbejdet professionerne imellem. Dette skifte antyder, at der 

kommer en stærkere professionsorientering og opmærksomhed på det, der er særligt for 

professionerne (Paradis and Reeves 2013). Og der kommer en markering af de samarbejdsflader i 

velfærdsstaten, som er særlige for professionerne (Højholdt 2009). Men skiftet betyder også, at 

andre personalegrupper, som ikke har professionsmærkatet, risikerer at falde bort fra det, som 

begrebet inkluderer. Og skiftet betyder, at den inspiration fra forskning i tværfaglighed, som 

primært er optaget af samarbejde på tværs af fagdiscipliner og vidensformer, ekskluderes til fordel 

for en inklusion af opmærksomheden på professionernes samarbejdsformer og professionernes 

grænsedragelser (McMurtry 2013).  

Igennem bekendtgørelsesteksten fra 1987 gøres det tværfaglige samarbejde relevant for løsningen 

af borgerens sociale problemer. Og socialrådgiveren gøres til den, der kan sikre det tværfaglige 

samarbejde i praksis gennem tilegnelsen af viden om det tværfaglige samarbejde og en tværfaglig 

helhedsforståelse.  

 

2.2.2.  1998-1999 

Det tværprofessionelle som plusord, der sætter alle andre i skammekrogen 

Chefen støder for første gang på begreber, der minder om tværprofessionalisme, i forbindelse med 

reformen på området for KVU’erne. Chefen var med til dette arbejde som fuldmægtig i 

undervisningsministeriet. I 1998 var der 92 KVU’er. Og optagene, fortæller Chefen, som jeg har 

interviewet til dette kapitel, kunne være ned til 15-20 studerende. Med et stort landskab af små 

uddannelser var der diskussioner om sammenhængen mellem faglighed og kvantitet. 

Diskussionerne gik på, at det var et uoverskueligt uddannelseslandskab med mange præcise 
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uddannelser. Sammenlagde man uddannelserne, ville man få mindre præcise fagligheder, men få et 

større kendskab til dem, fortæller Chefen. Reformen af KVU’erne sluttede i 2000 og reducerede 

antallet af uddannelser til 13 styk. 

En parallel reform foregik på samme tidspunkt af MVU’erne. I 1998 så MVU landskabet sådan ud: 

Institutionstype Antal studerende Antal institutioner 

Pædagogseminarier 19.699 32 

Lærerseminarier 15.054 18 

Sygeplejeskoler 9.661 21 

Ingeniørhøjskoler 5.259 5 

Terapeutskoler 2.974 10 

Sociale højskoler 1.846 5 

Håndarbejdsseminarier 1.774 8 

Journalisthøjskolen 1.005 1 

 

Figur 1: Tabellen er hentet fra: http://pub.uvm.dk/2000/videre/3.htm  

 

Reformen udgjorde en begivenhed, som for Chefen handlede om opgaveløsning, men for andre 

handlede det om muligheden for styring, kontrol og overblik over uddannelserne. Og i den 

sammenhæng kom det tværfaglige/tværprofessionelle til at fungere som et plusord, der skulle 

legitimere fusionsprocesser. Jeg spørger Chefen, om der var forskellige målsætninger med at sætte 

det tværprofessionelle på dagsordenen. Hertil svarer Chefen:  

”Ordet tværprofessionalitet var ikke i spil i den tid, jeg var i Undervisningsministeriet. Tværtimod 

havde man nok i sig selv. Undervisningsministeriets afdeling for videregående uddannelser havde et 

http://pub.uvm.dk/2000/videre/3.htm
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universitetsområde, der var meget prestigefyldt. Så var der nogle lovuddannelser, som var lærer- og 

pædagoguddannelserne. Og nogle hjemmeluddannelser, som havde hjemmel i en eller anden obskur 

institutionslovgivning. Det betød, at lærer- og pædagoguddannelserne havde en meget stærk 

forpligtigelse til tilsyn. Det havde man løst ved, at man i tidernes morgen havde udpeget 

undervisningsinspektører, som var inspektører for de her uddannelser. De sad så og styrede deres 

eget lille kongerige, som eksempelvis læreruddannelsen, igennem 20 år. Eller hvor længe de nu 

havde deres karrierepost. Og tilsvarende med pædagoguddannelsen. De øvrige uddannelser, de 

hyttede lidt sig selv, gennem en strøm af forskellige tilfældige fuldmægtige, der egentlig havde 

karriereplaner om at komme til at arbejde med universitetsuddannelser. Så der var ikke noget i 

undervisningsministeriets struktur, som understøttede, at nogle skulle ønske at arbejde hverken 

tværprofessionelt eller med hinanden. Det var faglogikker. Og uddannelserne og institutionerne var 

styret af de samme faglogikker. Men fra 1998, hvor institutionsstyrelsen bliver oprettet, og hvor det 

her omkring institutionernes geografi og institutionsredegørelser kommer på dagsordenen, så bliver 

det institutionslogikker eller organisationslogikker [der styrer, og], som handler om at overskride 

faglige skel og faginteresser. Og derfor kommer man til at have rigtig meget glæde af ordet 

tværprofessionalisme. Som et plusord som sætter alle specialisterne og fagrepræsentanterne i 

skammekrogen. Fordi der er noget, de har svigtet ved deres faglighed med deres insisteren på at 

være sig selv nok. Det bliver en logik, som er med til at føde de institutionsudviklinger, som 

overskrider faglighed, som flytter fokus fra faglig styring til organisatorisk styring eller institutionel 

styring.” (Chefen) 

Med indførelsen af Institutionsstyrelsen (1998-2004) sker der i 1998 et skifte i styringslogikkerne på 

MVU og KVU området, som gør, at organisatoriske og institutionelle hensyn kommer til at vægte 

højere end faglige hensyn. Styringsrationalerne handler om, at en overskridelse af uddannelsernes 

og ministeriets faglige afgrænsninger vil give mulighed for bedre kontrol med de små ”kongerier”. 

Og her bliver ideen om tværprofessionalisme, eller det tværfaglige, til et produktivt begreb, der kan 

sætte ”i skammekrogen”, fortæller Chefen. I denne fortælling bliver det tværprofessionelle til på 

baggrund af styringsambitioner i undervisningsministeriet. Her handler det tværprofessionelle ikke 

først og fremmest om professionernes kompetencer i praksis, men om en legitimering af reformer 

af uddannelsesorganisationer. Her bliver tværprofessionalisme til et begreb, der kan muliggøre en 

ændret forvaltningspraksis af uddannelsesinstitutioner. Tværprofessionalismen kan her både 
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muliggøre udviklingen af nye forvaltningspraksisser, legitimere fusionsprocesser og fungere som 

skammer af dem, og det, som reproducerer eksisterende faggrænser. Det tværprofessionelle tjener 

altså det formål her at gøre noget til vejen frem og noget andet til vejen tilbage. Og det 

tværprofessionelle får i Chefens fortælling den effekt, at man kan skelne mellem dem, der vil 

overskride grænser og dem, der ikke vil. Det tværprofessionelle får på denne måde en stærk 

normativ karakter som vejen frem og som modsætningen til dem, der er sig selv nok. 

En skammekrog er som bekendt ikke noget rart sted at være. Det er et sted, man sættes i, man 

vælger ikke selv at tage derhen. At et begreb, et ”organisatorisk plusord”, kan have den effekt at 

sætte praksisser i skammekrogen, betyder, at det tværprofessionelle kan vurdere og sortere ”det 

rigtige” fra ”det forkerte”.  

I denne fortælling bliver det tværprofessionelle til mere end en viden, den professionelle skal 

tilegne sig, som socialrådgiveruddannelsens bekendtgørelsestekst fra 1987 peger på. Igennem KVU 

og MVU reformen bliver det tværprofessionelle til en udviklingsmotor. Eller et forvaltningsbegreb, 

der sætter sig normativt på udviklingstendenser i forvaltningen af det danske uddannelseslandskab.  

 

2.2.3.  2000 

I 2000 effektueres KVU og MVU reformen, og CVU’erne indføres som institutionsform for 

MVU’erne: 

”I 2003 findes der 23 CVU’ere, hvoraf de 16 er såkaldt ubetingede CVU’ere, og de 7 er såkaldt 

betingede. Forskellen mellem de to CVU-former, betinget og ubetinget, er om institutionerne 

fusionerer fra begyndelsen eller udskyder den endelige beslutning til senere. Nogle af CVU’erne 

favner mange MVU-uddannelser, mens andre kun rummer enkelte uddannelser. Derudover er det 

muligt, at enkelte CVU’er kun består af én uddannelsesinstitution. Der findes således i øjeblikket 10 

CVU-institutioner, som har ønsket at bevare den institutionelle autonomi, og som derfor ikke indgår i 

de 23 CVU-dannelser. I stedet har de dannet et fælles netværk på kontraktbasis.” (Akademikernes 

Centralorganisation 2003) 
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Flere af CVU’erne blev i 2000 anerkendt som ’University Colleges’ i henhold til europæiske 

akkrediteringsprocedurer (som følge af Bologna-processen, der startede i 1999).11 Det er også den 

status, professionshøjskolerne har i dag. Med MVU reformen indføres 

professionsuddannelsesbegrebet. I lovteksten om CVU’erne står der, at de skal styrke de 

professionsrettede videregående uddannelser og fungere som udviklings- og videnscentre inden for 

de fagområder, hvor de udbyder uddannelser. Med loven om oprettelsen af CVU’er og de nye 

akkrediteringer gives mulighed for, at MVU’erne kan opnå professionsbachelortitlen (Lov.482 

2000).12  

 

Det tværprofessionelle som grænsearbejde mellem seminarieundervisere  

Underviseren, som jeg har interviewet, var forud for CVU-reformen ansat i et socialpædagogisk 

seminarie. I interviewet beskrives det som et sted, hvor man allerede tænkte tværprofessionelt. Et 

sted, man arbejdede projektorienteret og ikke ud fra faglige afgrænsninger. På seminariet 

arbejdede de med problemstillinger i lange moduler, hvor forskellige undervisere på forskellig vis 

perspektiverede problemstillinger for og med de studerende. Centralt for det, der foregik, var en 

tværprofessionel tilgang til problemstillingerne, fortæller Underviseren. Da CVU-reformen blev en 

realitet, oplevedes målsætningerne som i direkte forlængelse af det, de allerede gjorde på det 

socialpædagogiske seminarie:  

”Hovedargumentet for den helt eksplicitte vision, som vi alle sammen fik fortalt, var forestillingen 

om, at udfordringer ude i professionerne kalder på forskellige former for faglighed. Derfor kunne det 

                                                            
11 I 1999 blev Bologna deklarationen signeret med formålet om at skabe et Europæisk område for højere uddannelse: 
“The Bologna process aims inter alia at making divergent higher education systems converge towards a more 
transparent system by 2010, based on three cycles: Degree/Bachelor - Master - Doctorate.” (Bologna, 1999). Ved at 
signere deklarationen gik EU ind i arbejdet med at harmonisere det Europæiske uddannelsessystem. Med Bologna-
processen får alle videregående uddannelser en position i et fælles-EU ”3-5-2 year system”, der fordeler år mellem 
bachelor-master-ph.d./doctorate. Og uddannelser akkrediteres i et European Credit Transfer System (de såkaldte ECTS-
point), hvorved uddannelsesmoduler får point som gennem en relationel værdi-tilegnelse på tværs af EU’s-
medlemslande (Sauzet, 2008). 
 
12 § 2. En mellemlang videregående uddannelse skal, for at være omfattet af loven, bygge på en gymnasial uddannelse 
eller bestemte gymnasiale fag. Uddannelsen skal være praksisnær, professionsrettet og erhvervsrettet samt 
kendetegnet ved at kombinere teori og praktik i et sammenhængende uddannelsesforløb, jf. § 4, stk. 1.(Lov om 
mellemlange videregående uddannelser). 
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være en idé at forholde sig til forskellige problemstillinger sammen ud fra forskellige vinkler. Det var 

den helt åbenlyst formulerede vision. Og det var noget, vi i høj grad tænkte på allerede. (…) Min 

kollega og jeg blev repræsentanter sammen med repræsentanter fra lærerseminarierne. Sammen 

skulle vi udvikle det faglige grundlag, som CVU’et skulle hvile på. Vi skulle svare på: ”Hvad er det, vi 

kan, når lærer- og pædagogseminariet går sammen? Hvilke forestillinger kan man så have om det? 

Hvorfor skulle det blive mere spændende end at være alene?” Det sad vi og skrev på sammen, og vi 

holdt en masse møder. Og dér var det tydeligt, at vi fra den kultur, jeg kom fra, havde en lige vej fra 

os og vores forståelse og ind i en implementering af en vision om at lave en uddannelse, hvor 

forskellige professioner går ind og forholder sig til forskellige problemstillinger i praksisfelterne. Der 

var ikke noget nyt i det. Det var bare spændende at få lærerprofessionerne med. Men sådan var det 

ikke fra lærerseminariernes side. De sprang ikke sådan umiddelbart på. Det er i grunden interessant. 

Hvad er det ved seminarieunderviserkulturen og den identitet, der produceres der? Hvad er det for 

en forestilling om grænser for professionen? Der er en territoriel forståelse, det oplever jeg. Det er 

meget lukket og ekskluderende. Det går alle mulige veje, det der med at have en matematik-

didaktiker-identitet for eksempel. At have en identitet som læreruddannet er noget særligt. Vi blev 

set ned på. Men vi var helt åbenlyst dygtigere. Men vi blev set ned på. Der er altså et hierarki. (…) 

Jeg mener, at CVU’et druknede i det at bygge en organisation op. Der blev bygget et stort univers 

op. Det var en stor positioneringskamp, hvori man glemte det, der egentligt var ideen.” (Underviser) 

Underviseren fortæller her om, da CVU’et blev til, og en gruppe medarbejdere skulle formulere 

målsætningerne for CVU’et. Her peger Underviseren på, at målsætningen med CVU’erne og praksis 

i samarbejdet mellem lærerkollegierne ikke hang sammen. CVU’erne skulle gøre det muligt at lave 

uddannelser, hvor samarbejdet på tværs af professionerne var i fokus. Og hvor det at skabe fælles 

institutioner skulle være bedre end at være hver for sig. Denne målsætning oplevede Underviseren 

sig på hjemmebane med. Herimod fortælles det, at underviserne fra lærerseminariet ikke var 

indforståede med at tænke på tværs af de gamle seminarer. Hverken på tværs af fag eller 

professioner. Det, der på papiret virkede som en god idé, bliver i fortællingen en udfordring i mødet 

mellem seminarierne, hvor hierarkier, lukkede måder at tænke på og territorielle 

positioneringskampe gjorde sig gældende.  
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I denne fortælling er det en ”territoriel” og ”hierarkisk” professionstænkning, som bliver til som 

ekskluderet fra den tværprofessionelle måde at tænke på. Det, der inkluderes i det 

tværprofessionelle, er herimod nysgerrigheden mod den anden og optagetheden af projektet om, 

hvad professionerne kunne få ud af at være sammen. Men disse organisatoriske fusioner fusionerer 

også det, Underviseren kalder ”seminarieunderviserkulturer”, der ikke umiddelbart er forenelige.  

Diskussionen om det tværprofessionelle samarbejde mellem professionerne som vanskeliggjort 

grundet de professionelles særegne ”kulturer” eller professionernes forskelle, grænsetilblivelser, 

hierarkier og territorielle kampe, kan man genfinde i forskningslitteratur, der er optaget af det 

tværprofessionelle. Her undersøger forskningen det tværprofessionelle som et spørgsmål om et 

samarbejde mellem professioner, der bærer på særlige identiteter eller kulturer (for diskussioner af 

dette se eks.: Mitchell 2001; Carilsle C 2004; Hall 2005; Baxter 2008).  

Det, der gøres tydeligt i citatet, er dog en forskel mellem ”seminarieunderviserkulturer”. Og her er 

det interessant, at de ”kulturer”, der i forskningen peges på som problemer, når professionerne skal 

samarbejde, i citatet også fortælles som ”seminarieunderviserkulturer”, der bliver problematiske 

når seminarieundervisere skal samarbejde. Og dette på trods af, at mange af 

seminarieunderviserne ikke selv er uddannet inden for den profession, som de underviser i. Kun 

omtrent halvdelen af underviserne på socialrådgiveruddannelsen, pædagoguddannelsen og 

sygeplejerskeuddannelsen er eksempelvis uddannet i den profession, de underviser i (Haaning, Toft 

et al. 2007).  

Historien om udfordringerne med indførelsen af CVU’erne peger på, at det tværprofessionelle ikke 

kun handler om de studerendes viden eller om at finde på plusord, der kan åbne for smarte måder 

at forvalte uddannelsessektoren på, som i nedslagene fra 1987 og 1998. I praksisser, hvor 

seminarieundervisere skal arbejde sammen, handler det tværprofessionelle også om oplevelser af 

”seminarieunderviserkulturer”, som tydeliggøres som forskellige og får territoriale markeringer og 

hierarkiserende effekter.  

I CVU’ernes visioner om nye samarbejder på tværs af gamle seminarer lægger det 

tværprofessionelle sig ned over sammenlægningerne som vejen frem. I møderne mellem 
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”seminarieunderviserkulturer” bliver grænsearbejde til, hvilket kan resultere i konflikter, og ifølge 

Underviseren kan disse fylde så meget, at de fylder mere, end hvad målet med reformen var.  

 

2.2.4.  2001-2002 

Det tværprofessionelle kommer på skemaet som teori, praksis og i samarbejde med andre 

I 2001 publiceres en ny bekendtgørelse for sygeplejerskeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen 

og ergoterapeutuddannelsen. Bekendtgørelserne indskriver titlen professionsbachelorer.13 I 

sygeplejerskeuddannelsen indskrives tværfagligt samarbejde i første paragraf, i første sætning:  

”Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at 

kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og herunder indgå i et tværfagligt samarbejde.” 

(Bek.232 2001).  

Dette samarbejde handler for sygeplejersken både om at kunne:  

”Indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængigt af etnisk, 

kulturel, religiøs og sproglig baggrund.” (Bek.232 2001) 

Ligeledes indskrives det tværfaglige samarbejde som en del af formålet med uddannelsen til 

fysioterapeut og ergoterapeut, der skal kvalificere de studerende til også at indgå i et tværfagligt 

samarbejde. I paragraf 7 står der beskrevet, at fysioterapeutuddannelsen har 8 ECTS14 point til 

tværfaglige elementer, der skal fordeles over teoretisk og klinisk undervisning, der skal arrangeres i 

samspil med mindst en af de samarbejdspartnere, der er relevante for faggruppen (Bek.236 2001). I 

sygeplejerskeuddannelsens og ergoterapeutuddannelsens paragraf 7 står der det samme (Bek.232 

                                                            
13 Også pædagoguddannelsen og læreruddannelsen får professionsbachelortitlen i 2001. Men uddannelserne får ikke 
nye bekendtgørelser i 2001. Uddannelsen i psykomotorisk terapi får titlen professionsbachelor ind i deres 
bekendtgørelse i 2002, og tekstilformidleruddannelsen får titlen i 2003. 
 
14 ECTS = Europæiske Credit Transfer Point  
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2001; Bek.237 2001). Alle tre uddannelser fylder 210 ECTS point, hvilket svarer til ca. 3,5 års 

fuldtidsstudie. Heraf svarer 8 ECTS point til omtrent halvanden måneds fuldtidsstudie.  

Pointeringen af, at det tværfaglige samarbejde for sundhedsuddannelserne skal arrangeres i 

samspil med mindst en af de samarbejdspartnere, der er relevante for faggruppen, udgør endnu en 

markant begivenhed i tilblivelsen af det tværprofessionelle som relevant fænomen for 

professionshøjskolerne. Hidtil er det tværprofessionelle kommet til udtryk som en 

professionsspecifik viden (”1987”). Og som argument for CVU-reformen (”1998”), og som en vision, 

seminarieunderviserne kunne (ikke skulle) undersøge, hvad godt kunne føre med sig (”2000”).  

Men med de nye bekendtgørelser kommer et imperativ om at organisere specifikke 

uddannelseselementer i samspil med relevante samarbejdspartnere og om at behandle tværfaglige 

emner i både ”skole” og ”praktik”. Spørgsmålet om, hvem der er relevante samarbejdspartnere, kan 

vurderes lokalt, som bekendtgørelserne er formuleret (og kan involvere både patienter, pårørende 

og kolleger). Det tværprofessionelle kan dermed både findes i CVU’erne og i klinisk praksis. Det 

tværprofessionelle kommer i 2001 for alvor på skemaet. I 2002 følger 

afspændingspædagoguddannelsen trop og får det tværfaglige indskrevet i deres paragraf 1 

(Bek.194 2002).15  

Diskussionen om teori og praksis er velkendt inden for professionsuddannelserne, hvor den ofte 

reproduceres som forskellen mellem det, der sker ”i bøgerne” på seminarierne og det, der sker ”i 

virkeligheden” i praktikken eller efter endt uddannelse (Lenz-Taguchi 2010; Kamstrup 2015). Teori 

og praksis bliver på den måde komponenter, der i mange sammenhænge bruges til at adskille ”det, 

man skal vide”, fra ”den måde, man skal handle på”. I bekendtgørelsen bliver adskillelsen mellem 

teori og praksis virksom for en beskrivelse af det tværprofessionelle som opdelt i henholdsvis en 

teoretisk og en klinisk-praktisk virkelighed. Og der indskrives krav om, at det tværprofessionelle skal 

på skemaet både på seminarierne og i klinisk-praksis/praktik. Professionsuddannelsernes praksis 

omkring det tværprofessionelle skal med bekendtgørelserne knytte sig til både ”undervisning”, 

”praktik” og til ”andre samarbejdspartnere”. Der skabes på denne måde et slags kredsløb mellem 

                                                            
15 Afspændingspædagoguddannelsen skifter navn til ”psykomotoriske terapeuter” i 2010, hvilket jeg vender tilbage til i 
kapitel 11. 
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tre komponenter, som legitimerer det tværprofessionelle som relevant i alle tre ”felter”. Og her 

legitimeres tværprofessionalismen som ”på spil” i alle tre ”felter”.  

 

Det tværprofessionelle som professionsidentitetsarbejde 

Ikke alle seminarier indgår i CVU-konstruktioner i 2000. Nogen vælger at indgå partnerskaber med 

andre seminarier og får særstatus som betingede CVU’er. Dermed bliver de nye selvejende 

institutioner, der i op til 10 år har ret til at fortryde deres fusion (Lov.482 2000). Chefen blev rektor 

på et seminarie, som var med i en betinget CVU-konstruktion sammen med tre andre seminarier. 

Her skulle de i fællesskab vise, at de kunne løse målene for CVU’erne uden at have den 

organisatoriske løsning, der lå i CVU-konstruktionen. For at markere sig som handlekraftige blev 

netværket enige om at igangsætte det, de kaldte ”et tværprofessionelt forløb” på tværs af 

uddannelserne:  

”Noget af det første, som blev lavet i netværket, hed ”Personer og professionalitet”. Det handlede 

om, hvordan det at være professionel også trak på nogle personlige kompetencer, og hvem var man 

som person, og hvordan gik man til forskellige ting? Man samarbejdede på tværs af problematikken 

på tværs af uddannelserne. Der kom så en tendens til at se det at arbejde med andre professioner, 

som en styrkelse af selvforståelse og selvbevidsthed om ens egen profession. Tværprofessionaliteten 

udviklede sig som en form for erkendelse af egen identitet. Vi lavede noget, vi kaldte et 

tværprofessionelt forløb i netværket, som var noget af det første. Det blev en symbolsk markering af, 

at vi var hurtigere ude end så mange andre. Vi opfandt det projekt, og der var lejlighed til at møde 

hinanden og deltage i undervisningen hos hinanden på tværs af netværket. De studerende kom på 

hinandens seminarier og arbejdede med nogle problemstillinger. Og de undervisere, der arbejdede 

med det, så det som en personlig dannelsesproces, at man ved at møde nogle, der havde noget 

andet, så blev klar over, hvad man som studerende på en pædagoguddannelse var. […] Erfaringerne 

med det havde jeg det lidt blandet med. For det første tænkte jeg: ”De er ikke andet end studerende, 

der møder hinanden, og på den måde er det forskellige uddannelsesinstitutionskulturer, der møder 

hinanden. Og hvordan bidrager det egentlig til en professionsidentitet?” Det andet var, at jeg ikke 

var komfortabel med, at man skal konsolidere en professionsidentitet. Det er nok fordi, da jeg 
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arbejdede med de erhvervsrettede uddannelser, KVU’erne, havde jeg set, hvordan det med at lave 

mange skel måske ikke var en løsning. Og så begyndte vi at diskutere, at hvis man skulle arbejde 

tværprofessionelt, måtte der være grunde til at gøre det. Vi måtte kigge efter dét, som gjorde, at det 

kunne være meningsfuldt. Og arbejde med det som kvalificeringsstrategi i stedet. Hvad var det for 

nogle problemer, og hvad var det for nogle hensyn, der var?” (Chefen) 

Chefen fortæller her historien om, hvordan den tværprofessionelle fordring med fusioner af 

seminarier og de nye bekendtgørelser gjorde det muligt for det betingede CVU at være forgængere 

på et felt. I det betingede CVU fortolkedes opgaven som et identitetsanliggende. Et anliggende, som 

handlede om, at de studerende skulle finde ud af, hvem de var som professionelle i mødet med de 

andre studerende. Praksis med de tværprofessionelle moduler gjorde altså tværprofessionalisme til 

et identitetsprojekt for de professionsstuderende. Et arbejde, som Chefen mener dyrkede 

institutionelle identiteter snarere end professionspraksis-relevante identiteter. 

Forløbene sår tvivl i Chefen; er identitetsarbejde det mest interessante hvad angår det 

tværprofessionelle? På baggrund af tvivlen begynder de i netværket at diskutere, hvordan man kan 

arbejde med det tværprofessionelle på en måde, som tager udgangspunkt i problemer ”i verden”, 

som de professionelle skal løse. Chefen ekskluderer her identitetsarbejdet som uproduktivt element 

for det tværprofessionelle og forsøger at fokusere på opgaveløsninger i stedet. At fokusere på 

professionernes arbejdslivspraksis, hvor der er problemer, der skal løses af 

professionsbachelorerne.  

 

2.2.5.  2005 

Det tværprofessionelle som praksisproblem  

I 2005 arrangerer det betingede CVU en konference. Chefen fortæller følgende:  

”Så afholdt vi en konference, hvor vi havde 5 forskellige professionsfaglige miljøer inde, som fortalte 

om nogle samarbejdsflader, de havde og prøvede at belyse problemer og udfordringer, der var, og 

ting, som de havde problemer med. (…) Og det, der var slående, var, at de kom ind og fortalte om 
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konkrete faglige problemstillinger, der knyttede sig til f.eks. skilsmissebørn og voldsramte børn. Der 

var et sagsforhold, hvor der kom bestemte problematikker, der skulle samarbejdes om. Men også 

hvor de udpegede bestemte organisatoriske udfordringer, vanskeligheder, lovmæssige rammer, som 

bremsede det. I mødet med den virkelighed, som de repræsenterede, så virkede det for mig ret naivt, 

at det handlede om at møde nogle andre og forstå sig selv bedre. Jeg tænkte, der var et kæmpestort 

område af meget differentierede og konkrete problemstillinger, som genererede 

samarbejdsudfordringer, som skulle identificeres uafhængigt af hinanden og på de betingelser, som 

det måtte foregå på. Vi kunne ikke tale om det som en hel generel problematik.” (Chefen) 

Med konferencen i 2005 peger Chefen på, at det tværprofessionelle ikke bør handle om 

identitetsarbejde, men om udfordringer i praksis, som sætter konkrete udfordringer for 

professionernes samarbejde. Chefen skelner her mellem det tværprofessionelle som 

identitetsarbejdet og det tværprofessionelle samarbejde om konkrete sager, hvor det 

tværprofessionelle samarbejde udformer sig forskelligt. Her bliver det tværprofessionelle til en 

måde at forstå praksisproblemstillinger som komplekse og konkrete udfordringer, der skal: 

”identificeres uafhængigt af hinanden og på de betingelser, som det måtte foregå på.”(Chefen) 

Her er tværprofessionalisme ikke knyttet til professionernes identitetsarbejde (2001-2002), det er 

ikke plusord ved fusioner af uddannelser (1998), den enkelte professionelles viden (1987) eller en 

konflikt mellem seminariekulturer (2000). Her er tværprofessionalismen knyttet til ”den 

virkelighed”, som sagsforholdene repræsenterede i konferencen.  

 

2.2.6.  2006 

Det tværprofessionelle som samarbejdskompetence med andre professionelle 

I 2006 publiceres en ny bekendtgørelse for lærer- og pædagoguddannelsen. I læreruddannelsen 

indskrives tværprofessionelt samarbejde i paragraf 5, og i pædagoguddannelsen er det i paragraf 8. 

Teksterne er ens:  
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”Uddannelsen indeholder et tværprofessionelt element, der tilrettelægges af 

uddannelsesinstitutionen, og som sigter mod, at den studerende tilegner sig kompetencer til fremme 

af samarbejde med andre relevante professioner.”(Bek.579 2006). 

At tilegne sig kompetencer til fremme af samarbejde med andre relevante professioner gør det 

tværprofessionelle til en del af de professionsstuderendes ”kompetenceportefølje”.16 At skrive 

professionsbegrebet frem, så det, der hidtil i bekendtgørelserne har heddet ”tværfaglig”, nu hedder 

”tværprofessionel”, orienterer bekendtgørelsens produktion af det tværprofessionelle mod de 

studerendes professionsbachelor-titler. Samtidig forstærkes de professionsstuderendes orientering 

mod samarbejdet med hinanden, ved at det tværprofessionelle her handler om professioner, der 

arbejder med hinanden. Før var det tværprofessionelle et spørgsmål om samarbejde med ”andre 

personalegrupper”(1987) eller samarbejde med ”patienten, pårørende, kolleger og andre 

faggrupper”(2001-2002). Her er det specifikt samarbejdet med andre professioner, der er i fokus, 

hvilket skaber fokus på forbindelser mellem professioner. 

 

2.2.7.  2007 

Det tværprofessionelle som innovation  

I sommeren 2007 vedtages Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Loven 

betyder, at alle CVU’er og betingede CVU’er skal sammenlægges i otte professionshøjskoler 

(Lov.562 2007).17 MVU’erne foreslås i samme ombæring at blive kaldt 

                                                            
16 Der sker et skifte i læringsteoretiske begreber fra ”vidensbegrebet” i 1987 til ”kompetencebegrebet” fra 2007 
teksten. I 2006 bliver ”Kvalifikationsrammen” beskrivelsen af de videregående uddannelsers læringsudbytte, der 
opdeles i tre overordnede kategorier: Viden, færdigheder og kompetencer. Fokus på læringsudbyttet ses tydeligt i 
formuleringen af studieordninger og fagbeskrivelser, hvor der er flyttet fokus fra beskrivelse af pensum til 
målbeskrivelser. I årene mellem bekendtgørelserne bliver vidensbegrebet kritiseret for at være statisk og afkoblet 
praksis. Derimod foreslås kompetencebegrebet blandt andet som en handlingsorienteret viden, der er knyttet til 
konkrete praksisser (Illeris, 2011). 
 
17 Professionshøjskolerne bliver sammenlagt efter et geografisk nærhedsprincip, der dækker regionerne. Bortset fra i 
Hovedstadsområdet, hvor to professionshøjskoler oprettes. På samme måde oprettes der tre professionshøjskoler i 
region Syddanmark, hvoraf to blev sammenlagt i starten af 2012. Danmarks journalisthøjskole og den grafiske højskole 

 



29 
 

erhvervsbacheloruddannelser og professionsbacheloruddannelser, afhængigt af om uddannelserne 

retter sig mod en profession eller et erhverv (Uddannelsesudvalget 2007).18 Professionshøjskolerne 

skal fra d. 1. januar 2008 påbegynde varetagelsen af deres nye uddannelsesopgaver (Lov.562 2007). 

Lov om professionshøjskoler igangsætter forandringsprocesser, hvor professionshøjskolernes nye 

ledelser og bestyrelser kan påbegynde arbejdet med at tænke i et samlet uddannelsesudbud. Med 

professionshøjskolerne forandres CVU’ernes ledelsesstruktur, og medarbejderne får nye 

organisationer at forholde sig til. 

I et idékatalog bestilt af undervisningsministeriet knyttes forestillingen om innovationskraften på 

professionshøjskolerne tæt sammen med praksisser, der går på tværs af professionsuddannelser. 

Innovation defineres her som en styret kreativ proces som ”kreativitet med et mål”. Som noget der 

skaber værdi for andre og har et nytteperspektiv (Haaning, Toft et al. 2007, 11). I forhold til 

tværprofessionalisme er det centrale argument i idékataloget, at professionshøjskolerne skal tænke 

nyt og fokusere på udvikling. I idékataloget står der, at forskning peger på, at et afgørende element 

i innovative organisationer er, at der samarbejdes på tværs af faggrænser. Og særligt i forhold til 

samarbejdet på tværs burde professionshøjskolerne have forudsætninger for at være innovative 

(Haaning, Toft et al. 2007, 13). Barrierer for innovationen beskrives herimod (blandt andet) som et 

for stærkt fokus på fagfaglighed eller tendens til silo-tænkning. Hvis der mangler fælles identitet på 

tværs af afdelinger og uddannelser, eller hvis der er for høj grad af fokus på den enkelte uddannelse 

og ikke tænkes nok på tværs af uddannelser (Haaning, Toft et al. 2007, 17 & 19). Løsninger til at 

fremme innovationskraften beskrives herimod som at fremme samarbejde på tværs af 

uddannelserne:  

”Det kan være i form af fælles undervisning, udviklingsprojekter eller lignende. Erfaringer peger på, 

at samarbejde på tværs er en afgørende forudsætning for innovation.”(Haaning, Toft et al. 2007, 

19).  

                                                                                                                                                                                                     
får dog mulighed for at blive selvejende institutioner. Ingeniørhøjskolen får også lidt længere tid, men skal senest 1. 
januar 2012 indgå i en professionshøjskole. 
  
18 Det er professionsbachelorerne, denne afhandling retter sig mod, altså grunduddannelserne på 
professionshøjskolerne. Og det er dem, der i bekendtgørelsesteksterne fra 2006 skal kunne samarbejde 
tværprofessionelt.   
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I kataloget beskrives dette med ord som; ”det tværprofessionelle møde i praktikken”, 

”interprofessionelt samarbejde”, ”tværfaglige kliniske uddannelsesenheder”, ”tværgående moduler 

mellem uddannelser”, ”tværfaglige selvstyrende underviserteams”, ”tværfaglige uddannelser”, 

”samarbejde på tværs af fag, uddannelser og professioner”, ”samarbejde på tværs om innovation og 

fornyelse af de enkelte uddannelser”. 

Koblingen mellem tilblivelsen af professionshøjskoler og nye muligheder for det, man kunne kalde 

”tværprofessionel innovation”, handler i idékataloget om at styrke innovationskraften i 

professionshøjskolerne. Her bliver tværprofessionalisme flettet sammen med en 

innovationsagenda, som legitimerer professionshøjskolereformen. Tværprofessionalisme får i 

forlængelse af innovationsagendaen et normativt præg. Det bliver den ”gode udvikling”, som kan 

vurdere, hvornår fokus på det fagfaglige, den enkelte uddannelse og det silo-tænkende er for 

meget. Og det tværprofessionelle bliver den udvikling, som arbejder på tværs af uddannelserne for 

innovationen. Her bliver tværprofessionalismen en ”blød styringsform”, som kan styre mod særlige 

udviklinger gennem normative vurderinger af innovation.  

 

Det tværprofessionelle som borgeren i centrum  

Parallelt med professionshøjskolernes tilblivelse gennemføres også den såkaldte ”Kvalitetsreform af 

den offentlige sektor”. Kvalitetsreformen sætter brugernes behov og oplevelser med service i 

centrum (Regeringen 2007, 5).19 Kvalitetsreformen lover nye tider for den danske velfærdsmodel og 

                                                            
19 Med Kvalitetsreformen argumenteres der for, at velfærdssektoren mangler kvalificeret arbejdskraft, og at der er 
stigende forventninger til den offentlige velfærdsservice. I reformkataloget defineres kvalitet som både brugerens 
oplevede kvalitet, den fagligt bestemte kvalitet og den organisatoriske kvalitet. I papiret beskriver regeringen et behov 
for nytænkning og innovation af de offentlige velfærdsservicer på lige fod med beskrivelsen i idékataloget for 
innovationskraft i professionshøjskolerne og benytter sig på denne måde af de samme retoriske greb. 
Brugertilfredshedsmålinger, sammenlignelige oplysninger om brugertilfredshed, en ny årlig innovationspris, 
akkrediteringsprocedurer og normer, lederevalueringer, arbejdspladsvurderinger, trivselsmålinger, kvalitetskontrakter, 
medarbejderudviklingssamtaler, mål-, ramme- og resultatstyring er nogle af de styringsteknologier, der fremsættes som 
måder at sikre en reel reform af kvaliteten i velfærdssektoren. Samtidig fremsættes begreber om sammenhængende 
service og kommunikation, som måder at øge brugertilfredsheden og være mere brugervenlig på. Dette kommer blandt 
andet til udtryk om forslag til en kontaktperson på tværs af sektorgrænser i velfærdsydelserne på ældreområdet. For 
børneområdet foreslås bedre sammenhængende indsatser for udsatte børn og mulighed for fælles ledelse på tværs af 
skole- og dagtilbud. På sundhedsområdet er sammenhængende service også i fokus. Planlægning på tværs af 
sundhedsvæsenet og andre relevante myndigheder samt bedre planlægning af behandling på tværs af kommuner, 
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vil sikre ”kvalitetsvelfærd” gennem nye styringsteknologier, der sætter borgeren i centrum for 

oplevelsen af kvaliteten. I januar 2007 nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde principper 

for god offentlig service af regeringen, KL og Danske Regioner. I papiret: ”Principper for god 

offentlig service” formulerer arbejdsgruppen ni principper, hvoraf sammenhængende service i 

mødet med det offentlige er ét. Dette punkt handler om overgange og faggrænser, der i konkrete 

serviceforløb skaber ”unødvendige problemer”. Arbejdsgruppen peger på, at dette kan løses ved et 

fokus på organiseringen af arbejdet, med klare standarder og procedurer for brugernes overgange 

mellem sektorer, på tværs af myndigheder, forvaltninger eller afdelinger. Det kræver, står der: 

”(…) at medarbejderne tager medansvar for, at standarder og procedurer fungerer godt. Det er 

aldrig nok, blot at konstatere, at det ikke mit bord og derefter lade sagen, og dermed den enkelte 

bruger sejle i sin egen sø.” (Regeringen, KL et al. 2007).  

Arbejdsgruppen pointerer på linje med tonerne i Kvalitetsreformen, at samarbejde på tværs af 

grænser mellem sektorer er et problem, og at sammenhæng for brugeren er vigtig. Borgeren 

beskrives her som en bruger af offentlig service, der kan vurdere kvaliteten af en indsats. Samtidig 

gøres den enkelte professionelle til ansvarlig for et velfungerende samarbejde på tværs af sektorer. 

Her ansvarliggør tværprofessionalismen de professionelle for et samarbejde på tværs af 

professionsgrænser, hvis kvalitet skal vurderes af brugeren.  

Her er tværprofessionalisme ikke knyttet til professionernes identitetsarbejde (2001-2002), det er 

ikke den enkelte professionelles viden (1987) eller en konflikt mellem seminariekulturer (2000). Her 

er tværprofessionalismen en blød styringsform, som skal fordre reform ved at sætte brugeren i 

centrum på tværs af professionernes velfærdsservice.  

 

                                                                                                                                                                                                     
sygehuse og almen praksis er målene her. I et konkret eksempel på gode erfaringer fra et sygehus fremhæves 
tværfaglighed som et vigtigt led i at skabe sammenhængende forløb (Regeringen, 2007, 47-57). 
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2.2.8.  2008-2010 

Det tværprofessionelle som borgeren i centrum (fortsat) 

I 2008 indskrives et tværprofessionelt modul i uddannelsesbekendtgørelserne for 

sygeplejerskeuddannelsen og fysioterapeutuddannelsen.20 Det tværprofessionelle modul er 15 

ECTS point (i 2001 var det 8). Desuden er begrebet om det tværprofessionelle og det tværfaglige nu 

optrædende side om side. Hvor tværfaglighed står i første paragraf, fremstår tværprofessionalisme 

som den måde, modulerne og ECTS pointene beskrives på. I fysioterapeutbekendtgørelsen står der 

om det tværprofessionelle modul, at det:  

”(…) retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet 

og tværfagligt samarbejde om patientforløb. Efter modulet kan den studerende: 1. Indgå i 

tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og 

kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig 

opgaveløsning. 2. Beskrive retslige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet og forklare hvilke rammer 

disse sætter for udøvelsen af egen profession og et flerfagligt sundhedsprofessionelt samarbejde. 3. 

Forklare/forstå hvordan kommunikation og informationsteknologi kan anvendes i forhold til 

sundhedsprofessionelles arbejde med dokumentation og kvalitetssikring.” (Bek.831 2008).21  

Det tværprofessionelle modul fokuserer på kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde om 

patientforløb på tværs af sundhedsprofessionelles praksisser. Ordlyden fra Kvalitetsreformen og 

Principper for god offentlig service flettes ind i bekendtgørelserne omkring det tværprofessionelle 

modul. Dermed gøres det tværprofessionelle til en sammenhængende, om end forskelligartet, 

praksis på tværs af politiske reformer og uddannelsesbekendtgørelser. 

                                                            
20 Ergoterapeutuddannelsen, jordemoderuddannelsen og radiografuddannelsen får også indskrevet modulet, men disse 
er ikke repræsenteret på Professionshøjskolen og er ikke blevet gjort relevante for mig i interviewene og er derfor ikke 
diskuteret her. 
 
21 Sidste læringsmål omfatter søgning, formidling og anvendelse af empirisk, udviklings- og forskningsbaseret viden i 
forbindelse med arbejdet. 
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Modulet sigter mod, at de studerende skal kunne indgå i samarbejde på tværs med andre 

sundhedsprofessionelle gennem et kendskab til egne og andres ansvar og kompetenceområder. De 

studerende skal kende til de retslige og etiske aspekter i samarbejde på tværs samt til mulighederne 

for kommunikation i forhold til arbejdet med dokumentation og kvalitetssikring. At gå fra 8 til 15 

ECTS point i et modul er at fremhæve vigtigheden af det tværprofessionelles betydning i 

uddannelsen. På samme måde som i lærer- og pædagoguddannelsesbekendtgørelsen er der i 

denne tekst et skarpere fokus på samarbejdet med andre professionelle, her specifikt 

sundhedsprofessionelle, og ikke alle relevante professionelle.  

Omtrent på samme tid udgiver Danske Regioner i samarbejde med Dansk Sygeplejeråd en pjece om 

’Sammenhængende patientforløb’. I forlængelse af Kvalitetsreformen fokuserer den på at skabe et 

sammenhængende patientforløb på tværs af afdelinger og specialer i sundhedssektoren. Fokus 

ligger her særligt på det, de i pjecen kalder samarbejde på tværs af faggrupper (Sygeplejeråd and 

Regioner 2008).  

På tværs af uddannelser og praksis sker der her et styrket fokus på tværprofessionalisme, som skal 

kunne noget særligt for borgeren eller patienten, der er i behandling. Med disse tekster bliver det 

tværprofessionelle til som at skulle arbejde for borgeren på tværs af sundhedsprofessionelle. Her 

skal det ikke arbejde for de professionelles identitetsarbejde (2001-2002), eller for 

Professionshøjskolens innovationskraft (2007). Her er tværprofessionalismen fokuseret på 

sundhedsprofessionernes samarbejde i praksis med borgeren/brugerne i centrum  

 

Tværprofessionalisme i Professionshøjskolen  

Pr. 1. januar 2008 skal professionshøjskolerne begynde at varetage de opgaver, som 

sammenlægningen af CVU’erne har haft som mål. På det her tidspunkt i min historie om hvordan 

det tværprofessionelle bliver relevant for professionshøjskolerne, går jeg tættere på 

Professionshøjskolen. 

Det er en tilnærmelse at skrive ”Professionshøjskolen” i bestemt ental, for den er netop blevet til. I 

starten er ”den” mest af alt et nyt navn med dertilhørende midler. ”Den” er en organiseringsform 
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midt i en reformproces med en midlertidigt nedsat bestyrelse og en meget forskelligartet 

administration, en masse forskellige adresser, som på dette tidspunkt ikke har noget med hinanden 

at gøre i hverdagen. Samt en masse ansatte og studerende, der stadig bruger deres gamle 

seminarie- eller CVU-mails. Og en masse aktører der stadig siger, de læser eller arbejder på 

seminarierne, hvis man spørger dem.  

 

Det tværprofessionelle som ”blød” styringsform 

I 2008 skulle Chefen lave udvikling af grunduddannelserne sammen med en anden chef og et 

økonomisk engangsbeløb, der blev fordelt over en 3-årig periode. Tre sammenhængende og 

afgørende motivationer lå bag udviklingstænkningen:  

For det første analyserede cheferne, at professionsuddannelserne var forløb uden valgfrihed. 

Forløb, der var fastlåste og styret af særlige interesser.22 Cheferne mente, at denne styring fik de 

studerendes mulighed for engagement i deres uddannelse til at dale. For at ”genindføre 

engagementet” (Chefen) og skabe motivation ville cheferne udvikle forløb, som de studerende 

kunne vælge frit imellem for at skabe mere fleksible uddannelser. Ideen var, at de studerende 

kunne motiveres gennem det frie valg. For det andet ville cheferne sikre underviserne mulighed for 

fordybelse og derigennem give dem rum til at få engagementet igen. For det tredje ville cheferne se 

på, om man kunne forholde grunduddannelserne til behov i praksis forstået som problemstillinger i 

kommunerne gennem nye typer af samarbejde, der kunne gøres til emner, man kunne undervise i.  

De tre ambitioner om at muliggøre de studerendes og undervisernes motivation og engagement 

samt være opmærksom på praksis behov spillede sammen i forhold til at:  

                                                            
22 Som det eksempelvis kom til udtryk i kampen om at formulere centrale kundskabs- og færdighedsområder (herefter 
CKF’er) for pædagoguddannelsen:  

”(..) der sad fagpersoner med i processen, der fik skrevet ned, at det var vigtigt, at de studerende arbejdede med 
billedkunst, og nogle andre skrev, at det var vigtigere med dramatiske udtryksformer, en tredje skrev, at det var 
vigtigere, at man arbejdede med musikalsk udtryksfærdighed”. (Chefen)  
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”(…) skabe en dynamik som ikke var fastlåst af bekendtgørelsestekster, men som var modtagelig for 

de udviklingskræfter og de interesser, der foregik i de tre fora [hos studerende, undervisere og 

praksis].” (Chefen).  

De tre motivationer italesættes samtidig og bliver til de behov, som en grunduddannelsesudvikling 

skulle imødekomme.  

Først ville cheferne skabe valgfrihed mellem forskellige tværprofessionelle moduler på 3 måneder 

for de studerende. Ifølge Chefen skulle de tværprofessionelle moduler:  

”adressere hjemløse problemstillinger i uddannelserne, noget, som vi i de eksisterende uddannelser 

ikke gør nok ud af. Eller adressere noget, som var udfordringer eller behov i vores omverden. Hvor 

har vi et behov, hvor vi kan se, der mangler kompetencer til at løfte det? […] Vi tænkte de 

tværprofessionelle moduler som en udfordring af ensliggørelsen. Tanken var, at vi på alle 

uddannelserne kunne lade 19-16 emner vokse op, hvor der ikke var garanti for, at alle pædagoger 

gjorde det samme. Men det kunne udvikle sig i andre retninger. At man kunne være pædagog med 

mange profiler.”(Chefen) 

Ambitionen var at lave dynamiske kursuspakker, som blev evalueret og fornyet løbende. Og det 

skulle være de studerendes valg, der var afgørende for, hvilke pakker der blev udbudt. Men 

projektet var en udfordring af traditionerne, fortæller Chefen:  

”For det første havde nogle uddannelser fået nationale studieordninger, som betød, at semestrene 

var styret på landsplan, så man kunne ikke tage noget ud. For det andet var CKF’erne skrevet ind i 

alle bekendtgørelserne, som i detaljer bestemte, hvad det var, der skulle med. De var ikke alene i 

vejen, som de juridiske dokumenter de var, de var også i vejen i forhold til de fagpositioner der var til 

stede på seminarierne. Mange gange var en bestemt formulering garanti for, at en bestemt 

faggruppe havde ansættelse. Hvis ikke der stod noget om, at der skulle være musik, kunne man 

forestille sig, at alle eleverne ville have dramaundervisning. Og hvem garanterede så, at der var job 

til musiklærerne? Den type logikker var der også. På den måde var det en proces, som havde en lang 

udviklingshorisont. Vi kaldte hele konceptet for små banebrydende skridt. Og det handlede om, 

hvordan vi hele tiden tog små skridt, som flyttede grundlaget, men som havde et sigte, der var større 

og mere ambitiøst.” (Chefen)  
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Med fordringen om grunduddannelsesudvikling bliver udviklingen, set i forhold til chefernes analyse 

af det, det, der var ”fastlåst”, ”ensliggjort” og ”bestemt i detaljer”. Og det, der var ”grundlaget”, 

vurderes her som styret nationalt, bestemt i detaljen og faggruppebestemt.  

For at skabe en grunduddannelsesudvikling, der modsvarer de tre ambitioner om valgfrihed og 

motivation for de studerende, engagement for underviserne og uddannelse, der modsvarer 

praksisbehov, finder cheferne potentiale i det tværprofessionelle som en rummelig betegner. Det 

tværprofessionelle bliver her noget, der kan rumme flere emner, og inspirere de studerendes og 

undervisernes engagement i deres uddannelse. Det kan rumme muligheder for 

kompetenceudvikling for underviserne. Og det kan være et skridt mod modulisering af 

Professionshøjskolen, så de studerende i højere grad kan få mulighed for at skræddersy deres 

uddannelser.23 Det tværprofessionelle bliver her en mulighed for at rykke ved ”seminariekulturen” 

ved at fungere som en ”blød styringsform”, der kan tjene flere samtidige formål. Det 

tværprofessionelle bliver et begreb, der med ”små banebrydende skridt” kan udvikle 

Professionshøjskolen. 

 

Det tværprofessionelle som udfordring af seminarie-kulturer  

”Men da vi så konkret kom til det med, hvordan kan vi skabe et hul til den lille pakke [på tre 

måneder]? Så begyndte uddannelseslederne især at sige, vi kan ikke, og vi vil ikke lede efter de ECTS 

point. Man oplevede det som konfliktfyldt og presset med studieordningerne med alle de 

lærerinteresser på de forskellige fagligheder. Det, vi stødte ind i, det var forestillingen om seminarie- 

og underviserkulturen, der lavede planen for de studerendes undervisning hele vejen igennem. Det 

                                                            
23 Diskussionen om modulisering af professionsuddannelserne er i skrivende stund (forår 2015) stadig kørende. Som 
princip lukker modulisering op for, at uddannelserne består af flere mindre moduler per semester. Med 
moduliseringsideen åbner man også op for, at nogle professionsuddannelser kan følge de samme moduler. Som 
eksempelvis et modul i ”anatomi” på tværs af fysioterapeut-, psykomotorisk terapi og sygeplejerskeuddannelsen. Og at 
de studerende selv kan sammensætte dele af deres uddannelser på tværs af uddannelserne. Fortalere for modulisering 
peger på, at dette kan give mere fleksible uddannelser, hvor man udnytter Professionshøjskolens muligheder. Og at det 
kan skabe motivation blandt de studerende, hvis de i højere grad selv kan skræddersy deres uddannelser. Ideen er også 
at tænke Professionshøjskolens uddannelsesudbud som sammenhængende. Et af kritikpunkterne, jeg har hørt i mit 
feltarbejde, er, at man med modulisering risikerer, at der kommer mindre sammenhæng i professionernes uddannelse. 
En anden kritik er, at det lægger op til, at studerende bliver kunder, som kan ”shoppe på tværs af moduler”, og at dette 
forskyder ansvaret for uddannelserne fra en underviserbestemt sammenhæng til de studerendes engagement/lyst.  
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var ikke de studerende, der inden for et rum fandt deres egen læringsvej. Der lå en pædagogisk 

didaktisk diskussion, som var vanskelig,” (Chefen) 

Beslutningerne om at frigive tre måneders uddannelser til tværprofessionalismen indebar, at man 

skulle flytte handlekraft fra et sted til et andet. Væk fra de undervisere, der var vant til selv at 

bestemme over deres undervisning, og væk fra de uddannelsesledere, som plejede at sætte tingene 

i gang. Væk fra den måde, de studerendes undervisning plejede at foregå på. Ambitionerne om tre-

måneders valgrifvillighed for de studerende blev derfor til en forhandling om, hvordan man kunne 

forvalte de ECTS-point der allerede var afsat i bekendtgørelserne til det tværprofessionelle 

element.24 

Her er der forskellige ideer til, hvad det tværprofessionelle modul skal. En syntes, man skulle 

fokusere på beskrivelser fra en eksisterende analyse af 6 områder, som Professionshøjskolen ikke 

arbejdede med i forvejen, som eksempelvis integrationsarbejde.25 En anden syntes, at et modul 

skulle have en tværprofessionel relevans (defineres ikke), og det kunne de endnu ikke-dyrkede 

emner gøres til at få. Andre syntes, man skulle fokusere på det tværprofessionelle som 

identitetsarbejdet i mødet mellem professionerne. Tværprofessionalisme som identitetsarbejde var 

den samme fortælling som Chefen havde mødt i 2001-2002, hvor Chefen for første gang stødte på 

begrebet. Den gamle historie hang fast:  

”Den hang fast fordi, de, der havde en interesse i det her, faktisk havde etableret deres egne 

modeller.” (Chefen). 

                                                            
24 Sygeplejeruddannelsen og fysioterapeutuddannelsen har i 2008 afsat 15 ECTS point i deres bekendtgørelser. 
Uddannelsen til psykomotorisk terapeut har 10 ECTS point afsat til et ”tværfagligt” samarbejdsforløb med relevante 
samarbejdspartnere i uddannelsesbekendtgørelsen af 2002. Lærer- og pædagoguddannelserne har afsat 8 ECTS point i 
2008. Tekstilformidleruddannelsens bekendtgørelse fra 2003 har ikke det tværprofessionelle element indskrevet.  
 
25 Cheferne og rektor iværksatte en udviklingsgruppe, som fungerede som vidensudviklingsnetværk, hvor de definerede 
6 områder: ” (…) som vi ikke vidste nok om, og som var betydningsfulde for uddannelsen, men som ikke var centralt 
placeret i uddannelsen.”(Chefen). Områderne blev defineret og beskrevet ud fra en analyse, som cheferne lavede, og 
hørt i en høringsrunde af uddannelseslederne og cheferne. De 6 områder bliver til syv, der herefter udfoldes til 22 
tværprofessionelle moduler i 2011. Områderne er: Kollegialt og tværprofessionelt samarbejde, Det flerkulturelle og 
globale, Inklusion og eksklusion, Livskvalitet og sundhed, Interventioner og events, Organisation og ledelse, 
Tværprofessionelle problemstillinger i en digital kultur. 
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Medarbejderne fra de gamle seminarier havde deres egne modeller at arbejde med det 

tværprofessionelle på. Og alle passede på det, de selv havde lavet i de år, siger Chefen. 

I historien om lokale forhandlinger i Professionshøjskolen bliver det tydeligt, at det 

tværprofessionelles relevans for Professionshøjskolen er flere ting. Det er ikke kun et 

uddannelsesspørgsmål om, hvilke kompetencer de studerende skal tilegne sig. Det 

tværprofessionelle handler også om, hvordan Professionshøjskolen bliver til som ny 

organiseringsform for professionsuddannelserne med alt, hvad det indebærer af praksisser. På 

denne måde bliver tværprofessionalisme relevant for Professionshøjskolen, samtidig med at 

Professionshøjskolen bliver relevant for tværprofessionalismen. De to fænomener bliver i denne 

fortælling til igennem hinanden på konkrete måder og med konkrete effekter. Efter 2007 kan man 

derfor ikke adskille processen med, hvordan tværprofessionalismen bliver til i Professionshøjskolen 

fra den måde, Professionshøjskolen bliver til igennem tværprofessionalismen.  

 

2.2.9.  2010 

Tværprofessionalisme arbejder på både organisering, uddannelse og campus 

”Det tværprofessionelle element” er et udviklingsprojekt i Professionshøjskolen. I et dokument 

navngivet ”Styrende dokumenter for Professionshøjskolens tværprofessionelle element”, som 

dækker perioden fra april til december 2010, står der, at ”Det tværprofessionelle elements” 

strategiske forankring både ligger i Professionshøjskolens uddannelsesudvikling og videnudvikling 

samt i Professionshøjskolens strategiske grundlag og i visionen om Professionshøjskolens aktiviteter 

i campus. Herudfra fremgår det, at tværprofessionalismen både skal være et nyt 

uddannelseselement for de studerende og være et nyt organiseringstiltag på tværs af 

professionsuddannelsernes grunduddannelser, hvilket indebærer tværgående underviserteams. 

Samtidig skal ”Det tværprofessionelle element” være et videnudviklingsprojekt om forskellige typer 

af læreprocesser og didaktiske rammer. Og endelig skal det være et afsæt for udvikling af arbejdet 

på tværs i Professionshøjskolen. Dette indebærer udvikling af nye samarbejdsrelationer mellem 

uddannelsesledere, undervisere og studerende, der kan være foregribende for udfordringer og 
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muligheder i campus (Styrende dokumenter for det tværprofessionelle element). ”Det 

tværprofessionelle element” kaldes et udviklingsprojekt til og med slutningen af 2011. I 

udviklingsfasen skal en projektkonsulent koordinere og organisere det sammen med en 

styregruppe. Herefter overgår projektet, efter planen, til almindelig drift. 

Projektet handler både om at få tværprofessionalismen til at gøre noget ved Professionshøjskolens 

organiseringspraksisser, hvor medarbejderes uddannelsesudvikling og videnudvikling er i fokus. Og 

tværprofessionalismen skal gøre noget ved Professionshøjskolens uddannelser i form af De 

tværprofessionelle moduler, der skal blive til en del af den almindelige drift i Professionshøjskolen. 

Og tværprofessionalismen skal gøre noget ved Professionshøjskolens campus muligheder, hvor 

hverdagen i Professionshøjskolen udfolder sig.  

 

Det tværprofessionelle som kvalificering af undervisere 

De tværprofessionelle moduler ender med at komme i 22 varianter med forskellige tematikker af 

relevans for professionernes praksisfelter. Temaerne dækker emner fra integration til seksualitet og 

udbydes i forårsmodulet 2011. De tværprofessionelle moduler fylder tre uger og 4,5 ECTS point og 

går på tværs af Professionshøjskolens grunduddannelser: læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, 

sygeplejerskeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, uddannelsen til psykomotorisk terapeut og 

tekstilformidleruddannelsen.26 Som forberedelse afsættes der midler til et fagligt 

kvalificeringsforløb i 2010 for de undervisere, der skal undervise i modulerne. Et fagligt 

kvalificeringsforløb, som beskrives som udviklingen af de tværprofessionelle moduler:  

”Målet for udviklingsdelen er at etablere en fælles forståelse blandt underviserne om 

Professionshøjskole-sigtet med modulerne.” (Notat fra udviklingsgruppen af de tværprofessionelle 

moduler, 2010) 

Til koordinering af forløbene tilknyttes Konsulenten som projektleder. Konsulenten fremhæver 

tilblivelsen af modulerne som et projekt med flere elementer, der understøtter 

Professionshøjskolens projekt ”Det tværprofessionelle element”: 
                                                            
26 Med undtagelse af uddannelsen til tegnsprogstolk.  
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”Som vi [udviklingsgruppen bag ”Det tværprofessionelle element”] har kaldt det, altså: 

Uddannelsesudvikling, videnudvikling og campusudvikling. Det er de tre områder. Og allerede nu er 

de fleste stået af, når jeg fortæller det. For der er så mange niveauer på så forskellige måder. Så en 

udefrakommende kan have svært ved at få overblik over, hvad pokker vi har gang i.” (Konsulenten) 

Tværprofessionalismen skal med projektet ”Det tværprofessionelle element” både gøre noget ved 

Professionshøjskolens uddannelse, videnudvikling og campusudvikling. Konsulenten får ansvaret for 

at koordinere og afholde de faglige kvalificeringsforløb, som skal sikre ”videnudvikling”-delen af 

projektet omkring ”Det tværprofessionelle element” i Professionshøjskolen.  

I de faglige kvalificeringsforløb får ambitionerne for tværprofessionalismen form gennem både 

oplæg, gruppesamarbejde, forberedelsestid og team-samarbejde mellem undervisere. Men formen 

for udviklingsprojektet er ny: 

”Altså, fra mit perspektiv var det som om, at de [underviserne] kom, og egentlig bare gerne ville 

forberede noget undervisning, som de plejer. Og vi ville gerne have, de prøvede at undersøge, om 

det her var en udfordring, og hvad den kunne indeholde, og lave noget ny undervisning inden for det. 

Når jeg ikke tror, det lykkes, tror jeg også, det handler om de positioner, vi organisatorisk havde, os 

konsulenter. Der er ikke tradition for, at andre kommer og initierer, hvad man udvikler. Derfor er det 

et nyt felt, der skal dyrkes op. Og det skal der findes en ordentlig måde at gøre på.” (Konsulenten)  

De faglige kvalificeringsforløb udgør for mange af underviserne deres første oplevelser med at 

skulle samarbejde med undervisere fra de andre uddannelser. Og for de fleste er det også deres 

første oplevelse med at blive styret på deres undervisningsforberedelse. Her skal 

tværprofessionalismen gøre noget ved undervisernes videndeling, og tværprofessionalismen bliver 

til en ny udfordring for undervisernes arbejdspraksisser, hvilket også Chefen pegede på. 

Underviserne skal her kvalificeres af konsulenten til at undervise på de tværprofessionelle moduler 

og dermed også til at udvikle viden på tværs af professionernes grunduddannelser.  
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Det tværprofessionelle som campus 

I marts 2010 kommer der organisationsændringer, og cheferne overdrager udviklingen af de 

tværprofessionelle moduler til uddannelsescheferne. Chefen beskriver sin jobopgave som: ”At 

skabe nogle visioner, der kunne begrunde, at tingene gik en anden vej.” Fra starten af 2010 er vejen 

banet for de tværprofessionelle moduler. Og på det her tidspunkt begynder rektor af 

Professionshøjskolen i officielle sammenhænge at snakke om at bygge et fælles campus for 

Professionshøjskolen, der på dette tidspunkt var opdelt i 11 adresser fordelt på 7 byer:  

”Det at etablere campus som en fælles Professionshøjskoledagsorden balancerede mellem at være 

et rent organisatorisk tiltag, at nu ville man prøve at lave et campus. Mod i stedet for at sige, vi vil 

lave et campus for at indfri nogle idealer for, hvad det her kan blive til. Vores projekter var med til at 

pege på, at der var noget, vi kunne gøre, hvis vi var sammen.” (Chefen) 

I 2010 begynder den organisatoriske top af Professionshøjskolen at orientere sig mod campus. 

Campus handler også om det tværprofessionelle. Her skal det tværprofessionelle orientere sig mod 

at få endnu mere ud af at være sammen i Professionshøjskolen ved at samle seminarerne fysisk i et 

campus.27 

Jeg ansættes som ph.d.-studerende på universitetet og som konsulent i Professionshøjskolen i 

august 2010, hvorfor dette ”historie-kapitel” om, hvordan tværprofessionalismen bliver relevant for 

Professionshøjskolen, slutter her.  

  

                                                            
27Af national betydning bør også nævnes, at satspuljepartierne i 2010 igangsætter ’Barnets reform’, som handler om 
rammerne for indsatsen over for børn i udsatte positioner. I reformpapiret står: ”Det tværfaglige samarbejde mellem de 
professionelle har afgørende betydning for, at indsatsen er sammenhængende og helhedsorienteret.” Loven om social 
service ændres som følge af barnets reform til at indeholde et fokus på helhedsorienteret støtte. Og loven om 
udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde ændres til, at skole, SFO, kommunalt sundhedsvæsen, 
dagtilbud, fritidshjem og myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan udveksle 
oplysninger indbyrdes, hvis det er nødvendigt for det forebyggende samarbejde. Det har hidtil været svært at udveksle 
oplysninger som følge af tavshedspligten. Med disse reformer bliver det tværprofessionelle et socialpædagogisk 
ærinde, som skal løse udfordringer på børne- og ungeområdet. Og med opblødningen af loven om tavshedspligt bliver 
muligheden for samarbejdet på tværs af professionernes praksisser muliggjort. 
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2.3. At undersøge det tværprofessionelle som fænomen i 

Professionshøjskolen  

 

Overskrifterne i dette kapitel fokuserer på, hvordan tværprofessionalisme bliver relevant for 

Professionshøjskolen og hvilken tværprofessionalisme, der bliver til i de forskellige nedslag. I 

kapitlet fremhæver jeg 14 måder, hvorpå tværprofessionalisme bliver til: 

1. Det tværfaglige samarbejde er socialrådgiverens viden i bekendtgørelsesteksten fra 1987. 

Her er det tværprofessionelle kaldet det tværfaglige. Og det er en viden, der skal gøre, at 

socialrådgiveren kan sikre det tværfaglige samarbejde i praksis. 

2. Det tværprofessionelle er et plusord, der sætter alle andre i skammekrogen i 1998 med 

MVU-reformen. Her er tværprofessionalismen en udviklingsmotor og et disciplinerende 

begreb, der skal arbejde normativt på udviklingstendenser i forvaltningen af det danske 

uddannelseslandskab. Her muliggør tværprofessionalismen udviklingen af nye 

forvaltningspraksisser, det legitimerer fusionsprocesser og kan skamme, dem der 

reproducerer eksisterende faggrænser. 

3. Det tværprofessionelle skaber grænsearbejde mellem seminarieundervisere i 2000, hvor 

CVU’erne bliver til. Her er tværprofessionalisme nysgerrigheden mod ”den anden” og 

optagetheden af, hvad professionerne kan få ud af at være sammen. Her ekskluderer 

tværprofessionalismen en ”territorial” og ”hierarkisk” professionstænkning. 

4. Det tværprofessionelle kommer på skemaet som teori, praksis og i samarbejde med andre 

med nye bekendtgørelsestekster i 2001-2002. Med de nye bekendtgørelser skal 

tværprofessionelle uddannelseselementer organiseres i både ”skole” og ”praktik” og ”med 

relevante samarbejdspartnere”. 

5. Det tværprofessionelle forstås som professionsidentitetsarbejde i et netværksarbejde i 

2001-2002. Et identitetsarbejde, hvor professionsstuderende finder ud af, hvem de er som 

professionelle i mødet med de andre studerende. I Chefens fortælling gøres 

identitetsarbejdet til et uproduktivt element for det tværprofessionelle, der hellere bør 

fokusere på opgaveløsninger af problemer i praksis. 
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6. Det tværprofessionelle bliver et praksisproblem i en konference i 2005, hvor 

tværprofessionalismen udfoldes omkring konkrete sagsforhold. Her ekskluderes et ”naivt” 

identitetsarbejde og konkrete institutioners fusioner som relevant for 

tværprofessionalismen. 

7. Det tværprofessionelle bliver en samarbejdskompetence mellem professionelle i 2006 i de 

nye bekendtgørelser for lærer- og pædagoguddannelsen. Her skal de studerende udvikle 

kompetencer til at samarbejde med andre professioner. Her skaber tværprofessionalismen 

forbindelser mellem professionerne. 

8. Det tværprofessionelle bliver knyttet til innovation i 2007 i et idékatalog om, hvad 

professionshøjskolereformen kan fordre. Tværprofessionalismen skal her arbejde normativt 

som den ”gode udvikling” af Professionshøjskolen. Tværprofessionalismen ekskluderer her 

et fokus på det fagfaglige, den enkelte uddannelse og det silo-tænkende, som vurderes som 

”for meget”. Det tværprofessionelle bliver den udvikling, som arbejder på tværs af 

uddannelserne for innovationen. 

9. Det tværprofessionelle sætter borgeren i centrum med Kvalitetsreformen af den offentlige 

sektor i 2007 og med uddannelsesbekendtgørelserne for sygeplejerskeuddannelsen og 

fysioterapeutuddannelsen i 2008, hvor det konkretiseres som tværprofessionelt samarbejde 

mellem ”sundhedsprofessionerne”. Tværprofessionalismen skal her tjene brugeren af 

velfærdsservicen, og brugeren kan vurdere kvaliteten af en indsats. Her er det de 

professionelles ansvar, at der sker samarbejde på tværs af professionsgrænser.  

10. Det tværprofessionelle bliver til en ”blød styringsform” ved udviklingen af 

grunduddannelserne i Professionshøjskolen i 2008 og frem. Her skal tværprofessionalismen 

rykke ved ”seminariekulturen” ved at tjene flere samtidige formål. At motivere og engagere 

studerende og undervisere samt øge samarbejde med praksis. Tværprofessionalismen skal 

med ”små banebrydende skridt” udvikle Professionshøjskolen. Tværprofessionalismen 

ekskluderer her det, der beskrives som ”plejer”. Det er dét, der er styret nationalt, bestemt i 

detaljen og af faggrupper.  

11. I 2008-2010 skal tværprofessionalismen hjælpe med at gøre Professionshøjskolen til en 

samlet organiseringsform for professionsuddannelserne. Her bliver tværprofessionalismen 

relevant for Professionshøjskolen samtidig med, at Professionshøjskolen bliver relevant for 
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tværprofessionalismen. Og her udfordrer tværprofessionalismen seminariekulturen, både 

undervisernes praksisser og uddannelsesledernes samt de studerendes undervisning. 

12. Det tværprofessionelle får sin egen projekt-organisering gennem ”Det tværprofessionelle 

element” i Professionshøjskolen i 2010. Her skrives det frem, at tværprofessionalismen både 

skal gøre noget ved organisering, uddannelse og campus. Her bliver det tværprofessionelle 

en styringsform, som skal arbejde på flere samtidige forandringer i Professionshøjskolen. 

13. Det tværprofessionelle bliver en kvalificering af underviserne gennem de faglige 

kvalificeringsforløb i 2010. Her skal tværprofessionalismen gøre noget ved undervisernes 

videndeling. Her ekskluderer tværprofessionalisme, at underviserne kan: ”forberede noget 

undervisning som de plejer”, som Konsulenten siger. 

14. Det tværprofessionelle bliver et aspekt af campus med topledelsens nye optagetheder i 

2010. Her skal tværprofessionalismen gøre noget i hverdagen i campus og orientere 

Professionshøjskolen mod at få endnu mere ud af at være sammen i en professionshøjskole 

ved at samle seminarerne fysisk i et campus. Her ekskluderes seminarierne med deres 

professionsspecifikke uddannelser fra det tværprofessionelle.  

Disse 14 nedslag åbner op for, at det tværprofessionelle er blevet relevant for 

professionshøjskolerne som forskellige versioner i forskellige sammenhænge. Og nedslagene 

anskueliggør, hvordan versioner af tværprofessionalismen bliver til samtidig med konkrete 

professionshøjskolepraksisser og ekskluderer andre praksisser i de selvsamme bevægelser.  

 

Gentagelser på tværs af nedslagene, hvor tværprofessionalismen bliver til samtidig med forskellige 

praksisser 

De 14 nedslag er dog ikke beskrivelser af tværprofessionalismens udviklingshistorie. For på tværs af 

nedslagene er der forbindelser på tværs af tid og rum, som gør, at tværprofessionalismen ikke kan 

beskrives som én udvikling, men som et fænomen, der bliver til som forskellige versioner. På tværs 

af de 14 nedslag er der gentagelser af det, som tværprofessionalismen bliver til samtidig med. I 

afhandlingen skærer jeg dét, tværprofessionalismen bliver til samtidig med som tre konkrete 

praksisser.  
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De tre praksisser bliver til på tværs af historiens 14 versioner. Men de selvsamme praksisser er også 

forskellige del-elementer af projekt ”Det tværprofessionelle element” i Professionshøjskolen, 

samtidig med at både medarbejdere, studerende, dokumenter og arkitektur i mit feltarbejde er 

med til at gentage disse tre praksisser som praksisser, hvor tværprofessionalismen bliver til. På 

baggrund heraf er mine skæringer:  

 

1. Tværprofessionelle organiseringspraksisser 

2. Tværprofessionelle uddannelsespraksisser 

3. Tværprofessionelle campuspraksisser 

 

Tværprofessionelle organiseringspraksisser er en skæring (der går på tværs af nedslag 2, 3, 8, 10, 11, 

12 og 13 i historien), der er orienteret mod, hvordan tværprofessionalismen skal fordre forandring 

(eller innovation) af Professionshøjskolens organiseringspraksisser. På tværs af de kronologiske 

nedslag er der gentagelser, der peger på, at tværprofessionalismen bliver til samtidig med 

Professionshøjskolens organiseringspraksisser. Her bliver tværprofessionalisme til som en ”blød 

styringsform”, der skal skabe forbindelser på tværs af de tidligere seminarieuddannelser med 

henblik på ”mere” fleksible, ”mere” styrbare, ”mere” vidensdelende og ”mere” innovative 

organiseringer af grunduddannelsesområdet. Og her gøres seminariekulturer eller de fagfaglige, 

monoprofessionelle orienteringer til ”ikke nok”.28 Med optagetheden af at tværprofessionalisme 

kan skabe et ”mere” i tilblivelsen af Professionshøjskolens organiseringspraksisser, får 

tværprofessionalismen en normativ karakter, som kan ”sætte i skammekrogen” og udpege særlige 

organiseringspraksisser som bedre end andre. Men inden for disse praksisser er der forskellige 

versioner af tværprofessionalismen, og i relationerne mellem disse versioner bliver forskellige 

styringseffekter til. 

 

                                                            
28 Begrebet om det monoprofessionelle udfolder jeg analytisk i kapitel 11. 
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Tværprofessionelle uddannelsespraksisser er en skæring (der går på tværs af nedslag 1, 4, 5, 6, 7 og 

9 i historien) der er orienteret mod, hvordan tværprofessionalismen bliver til samtidig med 

Professionshøjskolens uddannelsespraksisser. På tværs af de kronologiske nedslag er der 

gentagelser, der peger på, at tværprofessionalismen bliver til samtidig med uddannelsespraksisser, 

som skal forholde sig til samfundsforandringer, praksisudfordringer og professionernes tilblivelse på 

forskellige måder. Her bliver ”mono-professionelt” optagede uddannelser gjort til ”ikke nok” i 

forhold til at kunne imødekomme det tværprofessionelle.29 Her skal tværprofessionalismen enten 

orientere den enkelte studerende mod andre professionelle, mod anden viden, mod nye 

ansvarsområder, mod mere komplekse sagsforhold, mod sin egne afgræsninger, mod borgeren, 

samarbejde og sin egen kompetenceudvikling. Når tværprofessionalismen bliver til samtidig med 

uddannelsespraksisser, bliver de kommende professionelle, der kan gå ind i, udvikle på og arbejde 

med det tværprofessionelle til. Her får tværprofessionalismen en ”uddannende” karakter, som kan 

pege på det, de kommende professionelle også skal. Men i uddannelsespraksisserne er der 

forskellige ”tuninger”30 imod, hvad tværprofessionalismen skal uddanne til, der skaber forskellige 

versioner af tværprofessionalismen, som får forskellige uddannelseseffekter. 

Tværprofessionelle campuspraksisser er en skæring (der går på tværs af nedslag 3, 11, 12 og særligt 

14 i historien), der er orienteret mod, hvordan tværprofessionalismen som campus hverdag kan 

forandre på ”seminarie-kulturer” og professionshøjskole-aktørernes hverdagsliv. På tværs af de 

kronologiske nedslag er der gentagelser, der peger på, at tværprofessionalismen bliver til samtidig 

med professionsuddannelsernes hverdagsliv, som ved at blive samlet fysisk på de samme adresser 

kan få mere ud af at være blevet samlet i Professionshøjskolen. Her bliver tværprofessionalismen til 

samtidig med fortællinger om gamle territorielle og hierarkiske seminarie-kulturers benspænd for 

de muligheder, der kan være ved at samle professionsuddannelserne. Her er en optagethed af, at 

tværprofessionalismen bliver til i professionsuddannelsernes hverdagsliv på campus. Men i 

campuspraksisser bliver forskelle til mellem versioner af hvilke effekter, det får at dele hverdagen 

med andre professionsuddannelser. 

                                                            
29 Begrebet om det mono-professionelle er en nysproglig konstruktion, som jeg hører gentagne gange i mit feltarbejde 
som et modsvar til ideen om tværprofessionalisme. Jeg inddrager en analyse af begrebet i kapitel 11. 
 
30 Tuning som begreb, udfoldes i kapitel 10. 
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Tværprofessionalismen bliver til som forskellige versioner i forskellige konkrete praksisser og med 

forskellige effekter. Med udgangspunkt i skæringen af disse tre praksisser vil jeg gå videre med de 

forskningsambitioner og afgrænsninger, jeg arbejder med i denne afhandling.  
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3. Forskningsambitioner og 
afgrænsninger 

 

Med denne afhandling er jeg optaget af at lave empirisk konkrete og kompleksitetssensitive 

analyser af, hvordan tværprofessionalismen bliver til i Professionshøjskolen. Jeg er dermed hverken 

for eller imod tværprofessionalismen som idé, men jeg er optaget af den måde, den bliver til på, 

hvad den bliver til og hvilke konkrete effekter, dette får. Med afhandlingen kommer jeg ikke med 

direkte handlingsanvisninger for praksis, da fænomenet, jeg er optaget af at undersøge, ikke bliver 

til som én, men som flere versioner. Med afhandlingen er jeg derimod optaget af at vise og udfolde 

tværprofessionalismens tilblivelser og herigennem stille nye praksis-konkrete spørgsmål til, hvordan 

tværprofessionalismen bliver til, hvad tværprofessionalismen bliver til og med hvilke effekter 

(Sørensen 2009, 69).31 Formålet med spørgsmålene er at producere åbnende spørgsmål der kan 

bruges til at undersøgelse tværprofessionalismens tilblivelser. Disse spørgsmål kan ”rejse” ud over 

Professionshøjskolens sammenhænge og blive produktive for undersøgelser, diskussioner og 

arbejdet med tværprofessionalisme i andre konkrete praksisser. Praksisser, der rækker ud over 

denne afhandlings konkrete feltarbejder og analyser. I bilag 1 forefindes et skema over de 

spørgsmål, mine analyser har givet anledning til, således at læseren kan tage spørgsmålene og stille 

dem i de sammenhænge, de kan virke produktive i.  

Dette ærinde kræver en præcisering af mine forskningsambitioner og de samtidige afgrænsninger, 

jeg skærer min afhandling igennem. I det følgende foretager jeg en række samtidige 

forskningsambitionsfremskrivninger og afgrænsninger i forlængelse af det foregående kapitels 

analyser: 

Med historien om, hvordan tværprofessionalismen blev relevant for Professionshøjskolen, åbner jeg 

op for at undersøge, hvordan tværprofessionalisme bliver til i en konkret professionshøjskole i 

Danmark. Gennem en historiefortælling, som spænder fra 1987-2010, og gennem empirisk 

                                                            
31 Jeg forstår min forskning som forskning, der leder efter nye spørgsmål, og ikke som forskning, der leder efter svar, vil 
destabilisere eller kritisere. Dette er i tråd med nyere post-ANT forskning (se Sørensen 2009). 
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feltarbejde i Professionshøjskolen fra 2010-2015. Historien hér peger på, at tværprofessionalismen i 

Professionshøjskolen ikke bare er én ting, men at den bliver til som forskellige versioner samtidig 

med tilblivelsen af konkrete praksisser. For at kunne udforske tværprofessionalismen som den 

bliver til, arbejder jeg ikke med en definition af tværprofessionalismen i afhandlingen, men sætter i 

stedet fokus på de praksisser, som tværprofessionalismen bliver til samtidig med i 

Professionshøjskolen.  

I historien om, hvordan tværprofessionalismen blev relevant for Professionshøjskolen, åbner jeg 

også op for at undersøge, hvordan tværprofessionalismen ikke altid italesættes eller er synlig for at 

være på spil i Professionshøjskolen. Med fortællingerne om, hvordan både organiseringspraksisser 

og campusformer også er tværprofessionalisme, åbner historien i foregående kapitel op for at 

kunne forske i praksisser, hvor tværprofessionalisme er på spil, selvom den ikke italesættes eller 

synliggøres. Med afhandlingen vil jeg dermed åbne op for udforskningen af tværprofessionalisme 

dér, hvor den også implicit er på spil, eller dér, hvor den omtales under et andet navn.  

Med historien åbner jeg herudover op for, hvordan tilblivelsen af det tværprofessionelle hænger 

sammen med tilblivelsen af Professionshøjskolen som to fænomener, der gensidigt og samtidigt 

bliver til gennem hinanden på konkrete måder. Med afhandlingen ønsker jeg at spørge ind til, 

hvordan det tværprofessionelle bliver til som fænomen i Professionshøjskolen for at se på 

tilblivelser af tværprofessionalisme samtidig med denne organiseringsform.  

Historien i det foregående kapitel åbner endvidere op for en udforskning af tværprofessionalismen, 

hvor den selv og ikke dens professioner, dens organisationer eller dens sager er afhandlingens 

primære analyseobjekt. Med fokus på tværprofessionalismen som analyseobjekt vil jeg se på, 

hvordan fænomener bliver til samtidig med praksisser, hvor den eller det, der handler, ikke er 

forudbestemt. Dette indebærer, at jeg bruger forskellige forskningsdiscipliners indsigter til at 

udfolde tværprofessionalismen i dens konkrete kompleksitet. Eksempelvis kommer jeg til at bruge 

indsigter fra professionsforskningen og organisationsforskningen, læst igennem mit 

videnskabsteoretiske udgangspunkt for at åbne op for forståelsen af tværprofessionalismens 

tilblivelser. 
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Med historiekapitlet lægger jeg op til, at de praksisser, som tværprofessionalismen bliver til i, bliver 

til samtidig med tværprofessionalismen. I forlængelse heraf har jeg en ambition om med 

afhandlingen at se på, hvordan handlekraftige (agentiale) komponenter (aktører, objekter, love mv.) 

bliver afgørende for tværprofessionalismens tilblivelser, samtidig med at tværprofessionalismen 

bliver til. Dette kræver en ikke på forhånd afgjort og emergerende og fleksibel tilgang til feltarbejdet 

og analyser af feltarbejde (Kofoed 2007). Og at jeg ikke forud for feltarbejde og analyse afgør, hvad 

eller hvem der er med til hvilke tilblivelser af tværprofessionalismen.  

Med historiekapitlet åbner jeg også op for, at jeg i denne afhandling ikke laver analyser, der 

årsagsforklarer menneskers praksisser. Herimod laver jeg analyser, som ser på konkrete effekter af 

tværprofessionalismens tilblivelser. Altså analyser, som ser på, hvordan eksempelvis ideen om 

tværprofessionalisme som professionsidentitetsarbejde får den effekt, at Chefen fremhæver 

sagsarbejde i praksis som ”mere relevant” for tværprofessionalismens arbejde.  

Med historiekapitlets afsluttende pointering af, at jeg selv ansættes i Professionshøjskolen såvel 

som på universitetet for at forske i tværprofessionalismens tilblivelse i Professionshøjskolen, åbner 

jeg også op for, at jeg i afhandlingen har arbejdet med en forskningstilgang, hvor forskeren er en 

afgørende del af det, der forskes i. Med dette udgangspunkt har jeg en ambition om at gøre mine 

forskningspraksisser til en tydelig del af, hvordan tværprofessionalismen bliver til igennem 

feltarbejder og analyseinteresser.  
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4. Forskning der beskæftiger sig med 
tværprofessionalisme i 

uddannelsessammenhænge 
 

Med dette kapitel vil jeg tegne omridset af en gruppe af artikler, der som denne afhandling 

beskæftiger sig med tværprofessionalisme i uddannelsessammenhænge. Enten 

tværprofessionalisme i uddannelsesinstitutioner eller tværprofessionel uddannelse. Som i resten af 

afhandlingen vil jeg her arbejde ud fra mit forskningsspørgsmål for at undersøge: Hvordan 

tværprofessionalisme bliver til, hvilken tværprofessionalisme, der bliver til, og med hvilke effekter? 

Her anskuer jeg forskning i tværprofessionalisme som praksisser, hvorigennem 

tværprofessionalisme bliver til, og konkrete effekter bliver mulige.  

I kapitlet beskriver jeg først mit forsøg på at lave et forskningsoverblik over empirisk forskning i 

tværprofessionalisme, hvor jeg udpeger nogle centrale markeringer som gældende for forskning, 

der beskæftiger sig med tværprofessionalisme i uddannelsessammenhænge. Herefter udfolder jeg 

min beslutning med at lave et forskningsoverblik, der tager udgangspunkt i andre reviews af 

forskning i tværprofessionalisme. Dette gør jeg med henblik på at undersøge, hvordan forskning i 

tværprofessionalisme bliver til som et felt gennem markeringen af centrale argumenter og 

diskussioner, som viser, hvordan tværprofessionalisme kan blive til på forskellige måder, afhængigt 

af hvordan argumenterne arbejder. Jeg afslutter kapitlet med at stille spørgsmål til argumenterne 

for produktionen af tværprofessionalisme. Disse spørgsmål vil jeg behandle løbende (på forskellige 

måder) i afhandlingen samt konkret i afhandlingens diskussion og konklusion som data, der har 

informeret og inspireret mine analyser. Igennem dette forskningsoverblik får jeg inspiration fra 

forskningen til konkrete empiriske opmærksomheder på nogle af de argumenter og diskussioner, 

som tværprofessionalisme bliver til igennem.  
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4.1. Udfordringerne ved at lave et forskningsoverblik 

Som en del af mit konsulentarbejde for Professionshøjskolen blev jeg i foråret 2013 spurgt, om jeg 

ville lave et forskningsoverblik, også kendt som et ”review”, over forskning, der beskæftiger sig med 

tværprofessionalisme. Opgaven var relevant for min afhandling, så jeg takkede ”ja”. I samarbejde 

formulerede vi, at jeg skulle se på hvilken forskning i tværprofessionalisme og tværprofessionel 

uddannelse, der eksisterede og pege på, hvor vi med fordel kunne søge inspiration til et kommende 

projekt om tværprofessionalisme i folkeskolen. 

Forskningsoverblik kommer i mange former og størrelser som meta-reviews, state-of-the-art-

reviews, systematiske reviews og summative reviews, narrative reviews m.m., og de forskellige 

former tjener forskellige formål. Litteratur om forsknings-reviews fortæller, at man med reviews 

kan skabe redegørelser for; Hvor vi nu er med forskningen? Og hvor der er ”huller” i forskningen? 

Eller de kan give forskeren mulighed for at positionere sit forskningsprojekt gennem produktionen 

af en konkretiseret disciplin/et felt (Burton 2011; Rhoades 2011; Knopf 2013). I dette 

forskningsoverblik udfolder jeg de argumenter, jeg ser på spil i forskning i tværprofessionalisme. Ud 

fra disse argumenter bliver jeg opmærksom på spørgsmål, hvorigennem jeg kan positionere min 

forskning. Samtidig bruger jeg også forskningsfeltets argumenter og diskussioner som afsæt for 

analytiske opmærksomheder i afhandlingen på, hvordan argumenterne er på spil i mine empiriske 

data. 

Da jeg skulle producere et forskningsoverblik, begyndte jeg, som en anden opdagelsesrejsende, at 

søge i online databaser for engelsk- og dansksproget litteratur, der havde 

”tværprofessionalisme”/”interprofessionalism” eller ”tværprofessionel uddannelse”/ 

”interprofessional education” som centrale begreber. Heriblandt ledte jeg på dpb.dpu.dk 

(Danmarks Pædagogiske Bibliotek), googlescholar.com, ERIC (Educational Resources Information 

Center), scopus.com, sociological abstracts (proquest.com/socabs), samt Swetswise (swets.com).  

For at finde relevant forskning arbejdede jeg med to søgekriterier: Forskningen skulle behandle 

(empirisk eller teoretisk) tværprofessionalisme som et centralt begreb. Og forskningen skulle 

forholde sig til uddannelsesspørgsmål, enten i arbejdslivssammenhænge, eller i 

uddannelsesinstitutioner. Jeg har inkluderet reviews over forskning i tværprofessionel uddannelse, 
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empirisk forskning og evalueringer af tværprofessionelle interventioner. Forskningslitteraturen er 

enten engelsksproget eller dansksproget.  

Men et par uger inde i opgaven begyndte jeg at miste modet på opgaven, som vi havde formuleret 

den:  

Først og fremmest gav mine søgeord mig flere resultater, end jeg kunne overskue. Og her er jeg 

ikke alene. I 2013 publiceredes en artikel af Paradis & Reeves, hvori de laver en meta-analyse over 

forskning i tværprofessionalisme publiceret mellem 1970-2010 (2013). Forfatterne koder og 

analyserer 100.488 artikler fra en medicinsk orienteret forskningsdatabase kaldet 

PubMed/MEDLINE med henblik på at se, hvilke trends der er i forskning, der interesserer sig for 

tværprofessionalisme.32 I reviewet peger forfatterne på, at der er sket en stigning på 2293 % i 

forskning i tværprofessionalisme fra 1970-2010. Bare i 2010 blev der publiceret 8519 artikler i det 

datasæt, som artiklen producerer. Der er herudover i 2010 2867 akademiske tidsskrifter, som 

publicerer på området, og i 2010 er der 80 lande, som publicerer på engelsk om 

tværprofessionalisme. Ambitionen om at finde ”al” relevant forskning er derfor for denne 

afhandling en kende for ambitiøs.  

Herudover gav forskellige søgemaskiner mig forskellige resultater, afhængigt af om søgemaskinerne 

var orienteret mod samfundsvidenskaberne, sundhedsforskning eller uddannelsesforskning.  

Og endelig var der i forskningen en begrebsmæssig forvirring og en diskussion om, at 

tværprofessionalisme og tværprofessionel uddannelse i forskellige artikler viste sig at betyde 

forskellige ting (D'amour and Oandasan 2005; Reeves, Goldman et al. 2011). Det betød, at jeg 

vanskeligt ville kunne pege på et samlet felt.  

 

                                                            
32 Artiklen afgrænser sig til at se på engelsksproget forskning i tværprofessionalisme, der har patient-type borgere som 
fokus. Det betyder, at forskning i tværprofessionalisme omkring arbejdet med elever eller børn ikke inkluderes. Og 
analysen inkluderer ”kun” artikler fra PubMed/MEDLINE databasen, der samler forskningsartikler, der kategoriseres 
som medicinske. 
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Hvad pegede forsøget på et overblik på? 

Min umiddelbare søgning producerede altså ikke forskning i tværprofessionalisme som et samlet, 

let overskueligt felt, det var muligt for mig at skabe et entydigt overblik over. Men der er alligevel 

centrale argumenter, som går igen og præger den forskning, der beskriver sig selv som en del af et 

felt. 

Tværprofessionalisme (på engelsk interprofessionalism) synes at være ”varemærket” af 

verdenssundhedsorganisationen WHO (World Health Organization) som særligt relevant for 

sundhedsvæsenet i forbedringen af sundhedsprofessionelles samarbejde (Se: WHO 1988; WHO 

2010). Mine indledende søgninger peger derfor på, at forskning, der bruger begrebet om 

tværprofessionalisme, centrerer sig omkring uddannelse og praksis i det, der kan afgrænses som 

social- og sundhedsvæsenet. Sundhedsbegrebet, som WHO har arbejdet med det siden 1948 er 

rummeligt og rummer både fysisk, mental og social velvære og ikke kun fraværet af sygdom.33 Både 

forskning i hospitals- og plejesektoren samt pædagogiske og sociale områder inkluderes. Om end 

min søgning peger på, at der publiceres mere på sager, der vedrører sundhedssektoren. 

Herudover viser søgningen, at tværprofessionalisme ikke er et entydigt begreb, og at det ofte 

forveksles med begreber som (her oversat fra engelsk) tværfaglighed, tværprofessionel læring, 

tværfagligt samarbejde, multiprofessionel træning og tværfaglig praksis (Reeves, Goldman et al. 

2011). Denne forveksling er afgørende for hvad tværprofessionalisme bliver til i forskningen. 

Forskning, som tager professionsbegrebet alvorligt, har ofte et fokus på professionerne som 

perspektiver på praksis. Og her trækker forskningen på professionssociologiens indsigter om 

professionernes tilblivelseshistorier (mere om dette følger). Forskning, som inkluderer 

faglighedsbegrebet, kigger mere på det ”vidensobjekt”, der samarbejdes om, frem for dem der 

samarbejder og praksis for samarbejde (D'amour and Oandasan 2005; McMurtry 2013).  

                                                            
33 “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 
infirmity.” Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health 
Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of 
the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. Definitionen af sundhed er 
uændret siden 1948. 

 



57 
 

Endelig viser mine indledende øvelser med at skabe overblik, at det, som tværprofessionalisme 

undersøges som at skulle forandre, er forskelligt i litteraturen. I nogle sammenhænge er man 

optaget af, hvordan tværprofessionalisme kan forandre den enkelte professionelles 

handlemuligheder (dette kan også være kompetencer), og hvordan de individuelle professionelle 

igennem samarbejde bliver i stand til og får nye muligheder for at deltage i tværprofessionelt 

samarbejde (Edwards 2010 A; Edwards 2010 B; Edwards 2011). Andre er interesserede i, hvordan 

tværprofessionalisme forandrer professionernes identitets- og grænsearbejde og i hvordan, det 

tværprofessionelle forandrer/åbner/lukker disse grænser. Om professionerne udvikler nye 

identiteter eller tilhørsforhold igennem tværprofessionelt samarbejde (Carlisle, Cooper et al. 2004; 

Sterrett 2010; Sims 2011). Og endelig er nogen optagede af, hvordan det tværprofessionelle 

forandrer på samarbejdet mellem de professionelle i form af nye arbejdsorganiseringer og nye 

samarbejdsflader (Gelmon, White et al. 2000). Og nogen arbejder med alle disse 

forandringsperspektiver (Brandon and Knapp 1999; D'amour and Oandasan 2005). 

 

4.1.1.  At lave review af andres reviews 

På trods af forskningens mangfoldighed er der bestræbelser på at producere et samlet 

”tværprofessionalismeforskningsfelt”. På baggrund af min ”opdagelsesrejse” ind i 

onlinedatabasernes nærmest uendelige univers har jeg læst andres reviews af 

tværprofessionalisme og tværprofessionel uddannelse (Eksempelvis: (Barr, Hammick et al. 1999; 

San Martín-Rodríguez L, Beaulieu MD et al. 2005; Zwarenstein, Reeves et al. 2005; Zwarenstein and 

Reeves 2009; Lewy 2010). Jeg læste andres reviews med en ambition om at se på, hvordan ”feltet” i 

tværprofessionel uddannelse bliver til som felt igennem reviews om tværprofessionalisme og 

tværprofessionel uddannelse.  

I reviews af forskning i tværprofessionalisme bliver et forskningsfelt til, som producerer 

tværprofessionalisme gennem en række af argumenter, der knytter an til hinanden på konkrete 

måder. I det følgende tager jeg udgangspunkt i en læsning af et konkret review af Reeves et. 

al.(2012), for at pege på, hvordan reviewet producerer et felt i forskning i tværprofessionalisme 

gennem en række af argumenter. Igennem min læsning af dette narrative review markerer jeg de 
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argumenter for tilblivelsen af tværprofessionalisme, jeg ser som værende på spil i artiklens 

produktion af et forskningsfelt. Argumenterne udfolder jeg som diskussioner i ”feltet”. I løbet af 

afhandlingen bliver jeg analytisk optaget af diskussionerne, dér, hvor tilblivelser i 

Professionshøjskolen af tværprofessionalisme synes ”hjemsøgte” af de argumenter, der produceres 

i forskningen.34 Eksempelvis når jeg analyserer, hvordan tværprofessionalisme bliver til igennem 

sammenhænge mellem uddannelse og arbejdslivspraksis.  

Jeg afslutter forskningsoverblikket med at stille spørgsmål til argumenterne for at tydeliggøre, 

hvordan forskningsoverblikket lægger op til mine analytiske nedslag. I afhandlingens konklusion 

vender jeg tilbage til disse spørgsmål og til forskningsoverblikket som data, der også er 

medproducerende for tværprofessionalismens tilblivelse i afhandlingen.  

  

                                                            
34 Jeg udfolder ideen om, hvad hjemsøgelse betyder i afhandlingen i metodologikapitlet. I dette forskningsoverblik 
tillader jeg mig at bruge begrebet hverdagsagtigt. 
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4.2.  Forskning i tværprofessionalisme og 
uddannelser/uddannelsesinstitutioner 

 

I 2012 publiceres en artikel, der gennem et narrativt review har til formål at beskrive de centrale 

udviklinger i tværprofessionel uddannelsesforskning inden for de foregående tre årtier (1970-2010) 

(Reeves, Tassone et al. 2012). Jeg tager udgangspunkt i denne artikel, da den er vel-citeret, og fordi 

den forfattes af Scott Reeves, en af de mest aktive forskere i at producere tværprofessionel 

forskning og opbygge et tværprofessionelt forskningsfelt.35 Desuden er det en ambitiøs artikel, der 

sætter sig for at beskrive et forskningsfelt i tværprofessionel uddannelse som en historisk tilblivelse 

med rod tilbage i 1970. Et felt, som siden 1970 er vokset med støtte fra internationale politikker på 

området (bla. WHO). Her vil jeg læse artiklen som tilblivelse af et forskningsfelt i tværprofessionel 

uddannelse og ikke som en refleksion af et forskningsfelts udviklinger.  

Artiklen definerer tværprofessionel uddannelse som:  

”Occasions, when two or more professions learn with, from and about each other to improve 

collaboration and the quality of care.”(Reeves, Tassone et al. 2012, 234).  

Artiklen tager primært udgangspunkt i et ”health-care” begreb, men inkluderer også et ”social-

care” begreb som en del af feltet.36 De relevante professioner for tværprofessionel uddannelse 

beskrives som; ”health and social professions” (Reeves, Tassone et al. 2012, 234). 

Uddannelsespraksisserne, som artiklen beskriver, henvender sig på denne måde til studerende fra 

det, man kan kalde velfærdsprofessionerne. Velfærdsprofessionsbetegnelsen kan betegne de 

professioner, der direkte og systematisk er blevet gjort til agenter for politiske strategier gennem 

velfærdspolitikker (Larsen 2013). Velfærdsprofessionsbetegnelsen bruges også til at beskrive de 

professioner, Professionshøjskolen uddanner til. Den daværende uddannelsesminister, kaldte 

                                                            
35 Hovedforfatteren, professor Scott Reeves, er forfatter til en lang række af reviews og artikler om 
tværprofessionalisme og er desuden chef-redaktør for tidsskriftet: Journal of Interprofessional Care. Han må regnes for 
en af de mest produktive forskere, der aktivt forsøger at gøre tværprofessionalisme til et særskilt forskningsfelt. 
 
36 Care-begrebet på engelsk betyder både pleje og at kære sig, men også omsorg og behandling og er derfor vanskeligt 
at oversætte til dansk. Jeg beholder derfor her det engelske ord care. 
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professionerne, der uddannes til i Professionshøjskolen for ”velfærdssamfundets kernetropper”, da 

ministeren i efteråret 2012 holdt tale ved spadestiksceremonien til Professionshøjskolens 

kommende campus.37 Det er tilsvarende professionelle, Reeves et al. artiklen forholder sig til; 

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ”social-care” (defineres ikke videre) professioner, ergoterapeuter 

og psykomotoriske terapeuter inddrages i eksemplerne.  

Min analyse af artiklen af Reeves et. al. (2012) er, at den bygger på en række argumenter, der 

hænger sammen med hinanden. Her opremser jeg dem, og om lidt udfolder jeg dem og den måde, 

de går igen på som diskussioner i ”feltet” i anden forskning:  

 Kompleksitetsargumentet: ”The promotion of this type of education [tværprofessionel 

uddannelse og uddannelse i tværprofessionalisme] stems from the complexity and multifaceted 

nature of patient/clients’ health needs and the health system, and research demonstrating that 

effective collaboration amongst multiple health care providers is essential for the provision of 

effective and comprehensive health care.”(Reeves, Tassone et al. 2012, 234). 

Tværprofessionalisme produceres i artiklen som et globalt svar på, hvordan man uddanner 

professionelle til i et stigende komplekst samfund at samarbejde om sager, der kræver mere 

end én professionel.38 

 

 Sammenhængsargumentet: ”(…) health and social professions need education and training to 

provide them with the attitudes, knowledge, skills and behaviors needed to work effectively 

together to deliver safe, high quality patient/client care.”(ibid). Uddannelse i tværprofessionelt 

samarbejde bliver i artiklen til som en måde at lære kommende professionelle at samarbejde 

tværprofessionelt i den arbejdspraksis, de bliver en del af. Argumentet er, at der skal være 

sammenhæng mellem uddannelse og praksis for at dette kan finde sted. 

 

                                                            
37 Uddannelsesministeren brugte dette begreb, da ved spadestiksceremonien af Professionshøjskolens campus i 2012. 
Dette udfolder jeg i ”Tværprofessionelle campusser”.  
 
38 Artiklen referer til, at uddannelsesinstitutioner i lande som USA, Canada, Storbritannien, lande i kontinentale Europa 
og Australien arbejder med og støtter forskning i tværprofessionel uddannelse. Herudover refereres også til World 
Health Organization (WHO), som også støtter tværprofessionel uddannelse.  
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 Professionsargumentet:”IPE [Interprofessional Education] delivered at this time may play an 

important role in diminishing the negative effects of professional socialization, such as hostile 

stereotyping” (Ibid). Tværprofessionel uddannelse kan modvirke, at professionsgrupper lukker 

sig om sig selv og mindsker produktionen af fjendtlige stereotyper professionerne imellem. 

Tværprofessionel uddannelse kan begrænses af ”professions-centrisme”, og undervisere på 

tværprofessionelle uddannelser bør belyse de magt-hierarkier, som professionssociologien 

(mere om dette om lidt) belyser, og dernæst flytte de studerende over på en fælles, ikke-

hierarkisk grund, lyder argumentet; ”A core skill of an interprofessional facilitator then becomes 

the ability to make explicit for participants, learning moments which can surface the traditional 

power hierarchies amongst the professions and then move participants to common ground, 

which is most often an integrated plan for patient care.”(Reeves, Tassone et al. 2012, 236). 

 

 Repræsentationsargumentet 1: “Arguably, effective interprofessional interaction requires a 

balance and presence of multiple professions. A relatively equal mix of members from each 

profession involved in IPE is crucial, because a group skewed too heavily in favor of one 

profession may inhibit interaction, as the larger professional group can dominate.” (Reeves, 

Tassone et al. 2012, 237). Effektiv tværprofessionel uddannelse foregår i interaktion mellem 

forskellige professioner og i en balance mellem de forskellige professioner.  

 

 Repræsentationsargumentet 2: “Indeed, including faculty from the different programs is crucial, 

and all programs involved should have a sense of ownership. This can be challenging with 

smaller programs. Equal representation ensures that no one group can dominate the planning 

process and skew the initiative in any one direction.”(Reeves, Tassone et al. 2012, 240). 

Tværprofessionel uddannelse bør undervises af undervisere fra forskellige 

professionsuddannelser, så der er ligelig fordeling af professionsperspektiver. 

 

 Virkelighedsrefleksionsargumentet: Tværprofessionel uddannelse bør bruge voksen-

læringsprincipper og basere sig på problembaseret læring, eller aktionslæring, da disse 

læringsstrategier; ”reflects the real world practice experiences and interaction that occur 

between participants.”(Reeves, Tassone et al. 2012, 238) 
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 Relevansargumentet: ”Ideally, learning related to IPE competencies should be integrated into 

content areas that are relevant for all learners in order to achieve maximum impact.”(ibid) 

Tværprofessionel uddannelse bør fokusere på emneområder, som er relevante for alle 

deltagere, for at have ”maksimal virkning”.  

 

 Forandringsargumentet: “In general, it was found that pre-qualification IPE programs reported 

outcomes in relation to changes to attitudes, beliefs, knowledge and collaborative skills. While 

post-qualification studies reported a similar range of learner-oriented changes, they also 

reported changes to organization practice and improvements in the delivery of patient 

care.”(Reeves, Tassone et al. 2012, 239) Tværprofessionel uddannelse ændrer de studerendes 

attituder, overbevisninger, viden og samarbejdsevner, og for efter-/videre 

uddannelsesaktiviteter ændrer det også ved deres organisatoriske praksisser og deres care-

praksisser. 

 

 Evidensargumentet: “While research is growing in this area, at present the evidence-base for the 

impact of IPE is limited (…)” (Reeves, Tassone et al. 2012, 234). Der er blevet produceret en del 

systematiske reviews af tværprofessionel uddannelse, som har til formål at producere evidens 

for, om tværprofessionel uddannelse som intervention har positive effekter. Om 

tværprofessionel uddannelse faktisk fungerer efter hensigten. 

 

 Organiseringsargumentet: Tværprofessionelle uddannelser er afhængige af organisatoriske 

mulighedsrum og understøttelse, hvor logistiske barrierer tages af vejen. Samt en planlægning 

af uddannelsesaktiviteter, hvor repræsentanter fra alle professionsuddannelser deltager, og 

hvor medarbejdere uddannes til at undervise i tværprofessionel uddannelse: ”Similarly to 

students, staff and faculty may also struggle with interprofessional and uni-professional issues; 

for example the increasing emphasis on IPE may challenge professional identities.” (Reeves, 

Tassone et al. 2012, 241) 
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Tværprofessionel uddannelse bliver i artiklen til som en måde at forbedre professionernes 

opgaveløsning i det komplekse samfund. Implementering af tværprofessionalisme anskues som en 

måde at få professionerne til at være agenter for forandring gennem velfærdspolitikker. I det 

følgende bruger jeg argumenterne fra artiklen til at uddybe diskussioner, der følger af artiklens 

fremskrivning af et forskningsfelt. 

 

  



64 
 

4.3.  Hvordan tværprofessionalisme bliver til igennem 
produktionen af et felt med dets argumenter 

 

Argumenterne fra artiklen udfolder jeg her i forhold til andre artikler, der forholder sig til de samme 

diskussioner og argumenter på forskellige måder. Således er det, der følger, (også) et narrativt 

review, der skal bruges til at pege på hvilke argumenter, jeg ser som centrale for tilblivelsen af et 

forskningsfelt i tværprofessionel uddannelse. Argumenterne og diskussionerne forbinder sig til, 

forholder sig til eller underbygger hinanden på forskellige måder. Argumenterne og diskussionerne 

omkring disse hænger sammen igennem den fortsatte produktion af et forskningsfelt. 

Argumenterne er på spil og arbejder på tværprofessionalismen, og derfor markerer jeg dem her. 

Men jeg fremhæver dem også for at markere argumenterne og deres diskussioner som relevante 

for mine analytiske opmærksomheder i afhandlingen.  

 

Her er det ikke min intention at tegne et samlet felt, hvor alle erklærer sig enige i de samme 

argumenter. De artikler, jeg refererer til, er ikke at anskue som artikler, der engagerer sig i alle 

argumenterne, som jeg lister dem her. Og de er i hvert fald ikke at betragte som artikler, der er 

enige i alle argumenterne. Tværtimod er de fleste af artiklerne også optagede af at forholde sig 

kritisk og/eller undersøgende til de selvsamme argumenter. De referencer, jeg fletter ind i teksten, 

er referencer til artikler, hvor argumenterne undersøges, diskuteres, udvikles eller testes. Den 

måde, jeg refererer på i dette kapitel, er derfor ikke som reference til artikler, hvor det argument, 

der er på spil, beskrives på præcis samme måde. Derfor tilføjer jeg før hver reference et par 

forklarende ord for at markere, hvordan referencen skal læses (med mindre jeg citerer artikler).  

Kompleksitetsargumentet tager i artiklen af Reeves et al. (2012) udgangspunkt i samfundet som 

stigende komplekst, og som følge heraf professionsrelevante problemstillinger som komplekse. 

Argumentet er, at kompleksiteten kræver en arbejdsindsats ud over, hvad de enkelte professionelle 

kan yde, såfremt arbejdsopgaverne skal løses. Og kompleksitetsstigningen fortælles derfor at kalde 

på det tværprofessionelle samarbejde. Diskussioner af dette argument går igen i anden forskning, 

hvor det tværprofessionelle undersøges som et svar på udfordringer som eksempelvis 

patientsikkerhed (eksempler på dette kan findes her: Sargeant 2009; Thistlethwaite 2012). Selve 

kompleksiteten er dog sjældent en del af analysen og kan derfor få karakter af diagnose uden 
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symptombeskrivelse (se eksempelvis: Ewens, Howkins et al. 2006, 5). I disse diagnoser produceres 

tværprofessionel uddannelse som af ”det gode” (eksempler på det: Gelmon, White et al. 2000; 

Ewens, Howkins et al. 2006, 6), da det lover at kunne løse komplekse problemstillinger, der i værste 

fald kan handle om liv eller død for patienter, god eller dårlig sagsbehandling af udsatte børn og 

unge, osv. 

Med argumentet om, at der bør være sammenhæng mellem uddannelse og praksis peger Reeves et 

al. (2012) artiklen på, at velfærdsprofessionernes uddannelser har særlige praksisser, forstået som 

arbejdslivspraksisser, som professionsstuderende uddanner sig til at indgå i. Samtidig er 

velfærdsprofessionsuddannelserne vekseluddannelser, hvilket indebærer både skole og 

praktikophold, der orienterer de studerende mod konkrete arbejdspraksisser. Argumentet åbner 

for diskussionen af, hvordan skole kan forberede til praksiskompleksiteter (se eksempelvis disse 

artikler, hvor dette argument udfoldes og diskuteres: Brandon and Knapp 1999; Gelmon, White et 

al. 2000; D'amour and Oandasan 2005). Sammenhængen mellem skole og praksis undersøges her 

som en relation, hvor praksiskompleksitet skal korrigere uddannelsernes indhold for herigennem at 

sikre forandringen af det tværprofessionelle i praksis. 

I Reeves et al. (2012) artiklen er professionsargumentet inspireret af professionssociologien, som 

ser professionsdannelse som et spørgsmål om grænsearbejde, eller ”social closure”, 

autonomibestræbelser og silo-tænkning. Professionssociologien citeres i forskningen, når det 

handler om diskussionen af dette argument, med dens fokus på professionernes opkomst og 

fortsatte grænsearbejde mellem hinanden, mod markedet, staten, borgeren/brugeren, gennem 

vidensmonopoler, arbejdsdeling og specialisering, autonomibestræbelser mv. (for diskussioner af 

dette, se: Fournier 2000; Evetts 2003; Weber 2004). Professionernes grænsearbejde kan analyseres 

på forskellige måder. Enten i en konfliktorienteret, strukturalistisk optik, inspireret af Max Weber, 

hvor professionsdannelse anskues som et resultat af, at særlige faggrupper på baggrund af et 

uddannelsesmonopol har været i stand til at erobre et beskæftigelsesmonopol og holde andre ude 

(som refereret i: Weber 2004).39 Eller mere harmonisk, som Talcott Parsons, der lagde vægt på at 

                                                            
39 Max Weber, en af professionssociologiens ophavsmænd så professionernes opkomst som rationelt fungerende 
elementer i bureaukratiet, der var resultatet af sociale organiseringer af arbejdet. Professionerne er i denne optik 
historiske produkter, der som udgangspunkt er modsætningsfyldte, idet de reproducerer deres respektive arbejdsfelter, 
mens samfundet udvikler sig og stiller nye krav. 
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professionernes legitimitet sikres gennem deres særlige viden og kunnen, og at legitimiteten er 

nødvendig for at kunne løse komplicerede opgaver i et højtspecialiseret samfund (ditto:Weber 

2004). Uanset hvilken version af professionssociologen, der citeres, diskuteres professionerne i 

tværprofessionel uddannelsesforskning som grupper af specialister, der som udgangspunkt kan 

have svært ved eller ikke vil samarbejde med andre professioner eller er orienteret mod sig selv.40 

Professionssociologiens debat om professionernes grænsearbejde bruges eksempelvis i 

tværprofessionel uddannelsesforskning således:  

“A profession is a specifically socialized and educated group that controls its own work, holds shared 

goals and values, and is committed to doing the work well and gaining approval and respect of 

colleagues. [Her er der reference til professionssociologen Eliot Freidsons arbejde] Health 

professionals are socialized into their respective professions. A barrier to achieving IPE and 

collaborative practice is the strength of competing individual professional identities, sets of values, 

and cultures.” (Sargeant 2009, 181).41 

Grænsearbejdet mellem professioner udfoldes i analyser af tværprofessionel uddannelse som 

diskussioner om professionsstereotyper (som i: Barnes, Carpenter et al. 2000), eller hvordan 

lukkede kulturer eller siloer påvirker det tværprofessionelle (eksempler herpå kan findes her: 

D'amour and Oandasan 2005; Hall 2005; Sargeant 2009). Magt-hierarkier diskuteres også som 

barriere (læs eks. her:Baxter 2008; Bihari and Axelsson 2009) såvel som ideen om 

professionscentrisme og stammeadfærd (se denne artikel for en diskussion af dette: Carlisle, 

Cooper et al. 2004).42 I disse diskussioner udfoldes professionernes grænsearbejde som en 

grundlæggende udfordring for tværprofessionalisme. Herimod bliver det tværprofessionelle til som 

en praksis, der kan opbløde grænser, producere fælles grundlag, mere sammenhæng og mindre 

                                                            
40 Her er der også forskel på, om forskningen er optaget af de klassiske professioner som jurister, læger og præster, 
eller de ”nyere” professionsgrupper som lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre professioner, der både er blevet 
kaldt ”semi-professioner”, ”wannabe-professioner”(Hjort, 2004) eller velfærdsprofessioner (Larsen, 2013). De ”nyere” 
professioner analyseres ofte som nogle, der ”kæmper for” professionsstatus, og som måske også herigennem kæmper 
for status generelt.  
 
41 Freidson så professionerne som konstitueret i et felt af modsætninger mellem markedets kriterier og deres egne, og 
statens, samt deres egne kontrolformer. Professionernes roller er i dette modsætningsfelt at holde netop disse 
modsætninger i skak (Weber, 2004) 
 
42 ”Tribalism” på engelsk.  
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fragmentation (dette argument udfoldes blandt andet her: D'amour and Oandasan 2005, 9) og 

eventuelt bygge på et lighedsprincip som her;  

”The rationale for interprofessional education is that bringing people of different social groups (in 

this case diverse professional groups) together in a non-threatening environment helps overcome 

prejudice, negative stereotyping and intergroup discrimination. This theory grew out of the earlier 

contact hypothesis of Allport, who demonstrated that bringing hostile groups together (learning 

with) was not enough to foster change. Rather, members of all groups need to have equal status 

within the contact situation while working cooperatively on common goals.” (Thistlethwaite 2012, 

65-66). 

Repræsentationsargumentet går i Reeves et al. artiklen (2012) ud på, at studerende og undervisere 

er repræsentanter for de professioner, de anskues som at komme fra eller skulle blive til. 

Pædagogstuderende repræsenterer pædagoger, og lærerseminarieundervisere repræsenterer 

lærere osv. Derfor anbefaler artiklen, at der ved gruppedannelse og undervisningsforberedelse 

tænkes på at fordele studerende ligeligt, så alle professioner er repræsenteret i alle grupper, og at 

ingen professioner kan dominere den anden. For diskussionen af dette argument trækker nogle på 

analyser af professionernes grænsearbejde fra professionssociologien (eksempelvis her: 

Thistlethwaite 2012).43 Repræsentationspotentialet kan blive til en konkret perspektivtænkning, 

hvor repræsentanter for professioner kan anskues som bærere af særlige perspektiver, der giver 

konkrete anskuelsessteder og fordrer specifikke håndteringer af sager (eksempler på dette 

diskuteres og gøres til genstand for analyse på forskellige måder her: Barnes, Carpenter et al. 2000; 

Hall 2005; Ewens, Howkins et al. 2006; Lumague, Morgan et al. 2006; Baxter 2008; Murray-Davis, 

Marshall et al. 2011; Loke 2012; Laurenson and Brocklehurst 2013).  

Perspektivtænkningens kritikere peger på, at perspektivtænkningen er markeret af, at verden 

anskues som én, som forskellige subjekter kan have forskellige perspektiver på (lyder argumentet i: 

Mol 2011). I tværprofessionel uddannelsesforskning får dette argument nogle gange den effekt, at 

                                                            
43 ”Four additional factors for success, which resonate with IPE, have been identified: all participants should feel positive 
towards the experience; the cooperative work must have a successful outcome; attention should be given to similarities 
and differences (among and about the participants), and members of different groups should be viewed as typical by all 
participants.” (Thistlethwaite, 2012, 66). 



68 
 

sager placeres ”i midten” af de relevante professionelle. Som et ”objekt”, professionerne kan have 

forskellige perspektiver på. Og professionerne bliver dermed gjort til ”bærere” af stabile 

perspektiver på de sager, der gøres til det fælles krydspunkt for professionernes perspektiver. En 

anden effekt kan være fokuseringen på relationen mellem professionerne frem for på sagen, der 

arbejdes tværprofessionelt om (læs eks. denne artikel for en uddybning af dette argument: 

McMurtry 2013). 

Igennem et argument om virkelighedsrefleksion peger Reeves et al. artiklen (2012) på, at 

tværprofessionel uddannelses problemstillinger og sager bør være lig dem, de studerende kommer 

til at arbejde med i det, der beskrives som arbejdspraksisvirkelighed. Igennem argumentet om 

virkelighedsrefleksion undersøges meningsfulde aktiviteter på uddannelsen som dem, der forholder 

sig aktivt til arbejdslivets praksisser (det undersøges på forskellig vis hér: Carlisle, Cooper et al. 

2004; Kilminster, Hale et al. 2004; Weaver, McMurtry et al. 2011). Dette kan eksempelvis være 

cases med patienter, som hjælper de studerende med at fokusere på sagen mere end på deres 

professioner (som her: Sargeant 2009, 181). Det virkelighedsreflekterende bliver her til en 

diskussion om, hvordan man kan skabe sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv på en sådan 

måde, at uddannelse reflekterer arbejdsliv og herigennem er med til at forandre arbejdsliv. Her 

diskuteres voksen-læringsprincipper som problem-baseret læring, da denne type undervisning 

anskues at reflektere den virkelige verdens praksisser, erfaringer og interaktioner, som den også vil 

ske/sker mellem de professionelle deltagere (argumentet udfoldes her: Reeves, Tassone et al. 

2012). Tværprofessionel uddannelse undersøges med andre ord som en aktivitet, der kan reflektere 

den komplekse virkelighed, som professionerne kommer ud i. Her kan det tværprofessionelle blive 

til det modsatte af det professionelle uddannelsesprojekt, der beskrives som vendt mod sig selv. 

Det tværprofessionelle uddannelsesprojekt undersøges hér som en uddannelse, der kan forholde 

sig til virkelighedens kompleksiteter og udfordringer. Og dem, der diskuteres som at kunne løse 

”krisen” i sundhedssystemet, bliver hér de tværprofessionelle velfærdsprofessioner, som formår at 

samarbejde med andre (argumentet udfoldes her: Reeves, Tassone et al. 2012). Argumentet 

diskuteres dog også kritisk af nogle af de samme forfattere, som udfolder diskussionen om, hvordan 

ansvar for forandring fordeles, og om ansvaret for tværprofessionel succes udelukkende skal hvile 

på professionernes skuldre (DeMatteo and Reeves 2013)? Igennem 

virkelighedsrefleksionsargumentet udfoldes tværprofessionel læring og innovativ praksis som 
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potentielt sammenhængende i Reeves et al. (2012) artiklen, og det er i dette spændingsfelt, hvor 

tværprofessionalismen argumenteres for at kunne udvikle/innovere på det, som professionerne 

ikke ”selv” gør. Her argumenterer forskningen for, at tværprofessionalisme kan forandre 

praksis/innovere praksis (for diskussioner om forandring af praksis, se: Gelmon, White et al. 2000; 

Reeves 2001; Zwarenstein and Reeves 2009).  

I Reeves et al. (2012) artiklen argumenteres der for, at de tematikker, man arbejder med i 

tværprofessionel uddannelse, skal være relevante for alle de professioner, der deltager i 

uddannelsesaktiviteten, så man maksimerer effekten af undervisningen. Relevansargumentet 

iværksættes som en måde at få alle studerende til at kunne ”se sig selv” i den problemstilling eller 

sag, de kommer til at arbejde med, så alle motiveres (her diskuteret som et "gap" mellem praksis og 

politik: Ravet 2012). Relevante sager vurderes at eksistere i ”virkeligheden”, der her fungerer som 

orienterende for uddannelsens aktiviteter med udgangspunkt i virkelighedsrefleksionsargumentet. 

Og relevans foreslås blandt andet at kunne findes ved at sætte den fælles patient eller barnet i 

centrum (borgeren i centrum diskuteres blandt andet i: Carlisle, Cooper et al. 2004; D'amour and 

Oandasan 2005). Ved at sætte borgeren i centrum diskuteres det, om fokus fra professionernes 

særegenheder kan forskydes over på det tværprofessionelle samarbejde omkring borgeren.44  

Tværprofessionel uddannelse bygger på et forandringsargument i Reeves et al. (2012) artiklen. De 

studerende forstås her som nogle, der hurtigt i deres uddannelser identificerer sig med deres 

profession og opbygger fordomme, klicher og modvilje mod tværprofessionelt samarbejde. Men 

igennem tværprofessionel uddannelse, lyder argumentet, kan dette forandres. Det udfoldes i 

relation til denne diskussion, hvordan studerende kan udvikle fælles konstruktioner, meninger og 

perspektiver (se eksempelvis: Ewens, Howkins et al. 2006) eller få respekt for hinanden (som det 

pointeres her: Sargeant 2009, 179). Professionernes grænsearbejde, som trækker på diskussioner 

fra professionsargumentet, aktiveres også her som udgangspunkt for at kunne sige, at det 

tværprofessionelle både er vanskeligt og nødvendigt. Reeves et al. beskriver i deres artikel (2012) 

eksempelvis, hvordan forskning i tværprofessionel uddannelse bør starte tidligt på 

grunduddannelserne og ske ofte samt være kontinuerlig, så det tværprofessionelle perspektiv bliver 

                                                            
44 Reformer, som gør tværprofessionelt samarbejde til vejen frem, fokuserer ofte på borgeren i centrum. Barnets 
reform fra 2011 havde eksempelvis ”barnet i centrum” som omdrejningspunkt.  
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en del af de studerendes professionelle udvikling (Reeves, Tassone et al. 2012). Det undersøges her, 

hvordan professionsstuderende kan udvikle tværprofessionelle kompetencer (skills), så de kan 

arbejde tværprofessionelt i praksis (for undersøgelser af hvad de studerende lærer: Hammick, 

Freeth et al. 2007; Thistlethwaite, Moran et al. 2010; Thistlethwaite 2012). I forandringsargumentet 

diskuteres og undersøges tværprofessionalismen som innovationspotentiale også. Det 

tværprofessionelles potentiale udfoldes her som tæt forbundet med udviklingen af nye, anderledes, 

uforudsigelige og innovative tilgange til professionernes arbejde (Weaver, McMurtry et al. 2011).45 

Forskning i tværprofessionel uddannelse, der orienterer sig specifikt mod sundhedsprofessionerne, 

lægger i Reeves et al. (2012) artiklen op til at beskrive uddannelse som en interventionsform, der 

kan skabes evidens for virkningerne af. Interventions- og effekttænkningen bygger på en 

evidenstilgang, som her:  

”(…) only studies which employed randomized controlled trials, controlled-before-and-after-studies 

and interrupted time series studies of IPE, and that reported validated professional practice and 

health care outcomes, were included.” (Reeves, Zwarenstein et al. 2010, 230).  

Evidensforskning i tværprofessionel uddannelse har det tilfælles, at tværprofessionel uddannelse 

må stabiliseres som entitet, for at der kan produceres evidens for dens effekter. Dette 

argumenteres der for således:  

”Applying the framework in future research will allow for more direct comparison of research 

findings and ultimately help to better understand how interprofessional interventions affect 

outcomes at different levels.” (Reeves, Goldman et al. 2011, 172).  

Hvis interventionen skifter art, er den ikke længere den samme, og dermed kan man ikke vide, om 

den virker efter hensigten. Evidensbestræbelsen hænger sammen med et ønske om en fælles 

definition og begrebsapparat for forskningsfeltet med det formål at kunne måle på den samme 

intervention, sammenligne resultater og finde evidens for dennes effekter (læs her for udfoldelsen 

og diskussioner af evidens af tværprofessionalisme: Zwarenstein, Reeves et al. 2005; Hammick, 

Freeth et al. 2007; Reeves, Zwarenstein et al. 2010; Lapkin, Levett-Jones et al. 2013). Diskussionen 

                                                            
45 Innovationsdiskussionen forholder jeg mig mere aktivt til i kapitel 9. 
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går blandt andet på, om man gennem en fælles definition og intervention kan måle effekterne af 

tværprofessionel uddannelse som en fælles intervention. Fortalerne for, at dette kan lade sig gøre, 

anskuer tværprofessionalisme som en kompleks aktivitet, der kan findes en ”løsning” på; “Indeed, 

the findings from this systematic review should be considered as another ‘‘piece’’ in the jigsaw of the 

ongoing exploration of the effects of IPE.” (Reeves, Zwarenstein et al. 2010, 239). Tværprofessionel 

uddannelse produceres her som et puslespil. Og argumentet er, at der er mange brikker, der skal 

falde på plads, før det hele går op. Men puslespil, uanset hvor mange brikker de har, kan løses, og 

løsningen synes i disse argumenter at være én og ikke flere. Der foregår en stadig diskussion om, 

hvilke effektvariabler, der bør og kan måles på for at evidensbasere interventionen (Ewens, 

Howkins et al. 2006, 6). Diskussionen peger både på, at man kan måle på studentertilfredshed, 

patientsikkerhed og fejl i behandling som evidensindikatorer (dette diskuteres her: Zwarenstein, 

Reeves et al. 2005, 153).  

Med organiseringsargumentet rettes opmærksomheden i Reeves et al. (2012) artiklen mod de 

måder, hvorpå tværprofessionelle uddannelser er muliggjort eller besværliggjort af logistiske og 

organisatoriske sammenhænge. Både curriculum, uddannelsers størrelser, planlægninger af 

skoleåret og uddannelsessted m.m., argumenteres der for, er komponenter, der gør 

tværprofessionalismen kompleks og spiller ind på, om det er muligt at gennemføre 

tværprofessionelle uddannelseselementer. Hertil kommer en opmærksomhed på planlægningen af 

tværprofessionelle uddannelseselementer, som i forlængelse af repræsentationsargumentet for de 

studerende også kræver en afbalanceret deltagelse af medarbejdere fra uddannelserne. Det 

diskuteres her, at også medarbejdere kan have vanskeligheder med at se på tværprofessionelle 

moduler fra andre perspektiver end deres egne. Herudover kan de samme grænseformer, som kan 

opstå mellem studerende, opstå imellem ansatte. En neutral koordinator kan eventuelt sikre 

afbalanceringen af perspektiver og bygge bro mellem professionsuddannelserne, lyder argumentet. 

Det kræver også, lyder argumentet, en videreuddannelse af de ansatte, som skal undervise i de 

tværprofessionelle uddannelser, for at medarbejdere som de studerende kan lære om og af 

hinanden (artikler der diskuterer de organisatoriske elementer er eksempelvis: Barnsteiner, Disch et 

al. 2007; Blue, Mitcham et al. 2010; Bennett, Gum et al. 2011).  

  



72 
 

4.4.  Spørgsmål til tilblivelsen af tværprofessionalismen 

 

Som afslutning på mit forskningsoverblik vil jeg her spørge ind til de igangværende 

forskningsdiskussioner, hvorigennem tværprofessionalisme bliver til. Med disse spørgsmål vil jeg 

åbne op for positioneringen af denne afhandlings ærinde om at undersøge tilblivelser af 

tværprofessionalisme som en situeret praksis i Professionshøjskolen. Jeg behandler også 

diskussionerne og spørgsmålene herfra i afhandlingens diskussion og konklusion som ”data”, der 

har informeret og inspireret mine analyser. Inspirationen, jeg får fra forskningen, udfolder sig på 

denne vis som en analytisk opmærksomhed i løbet af afhandlingen. 

De forfattere, der producerer og diskuterer de argumenter, jeg netop har skitseret, skriver også det 

tilfældige, det upåagtede, det hovsa-agtige, det ikke-stabile og det uformelle frem, såvel som de 

mere formelle argumenter, som tværprofessionalisme bliver til igennem. Der peges for eksempel 

på, at perspektiverne, de studerende repræsenterer, ikke altid er konsistente (læs her for en 

diskussion heraf: Reeves and Pryce 1998). Og at professionerne kan synes forskellige ting inden for 

de samme professionsgrupper (for en undersøgelse der peger på dette fænomen, læs: Ejrnæs 

2006). Der spørges ind til, om uddannelse naturligt fører til læring (De Bere 2003)? Om forståelser 

for roller fører til ændrede attituder (Evans, Henderson et al. 2012)? Om professionerne 

overhovedet kan gøre den forskel, det tværprofessionelle lægger op til (Carlisle, Cooper et al. 

2004), eller om de rammes af magtesløshed (Ravet 2012)? Og endelig, om det overhovedet er 

professionernes ansvar at sikre det tværprofessionelles effekter (DeMatteo and Reeves 2013)? 

I det skitserede forskningsfelt bliver jeg optaget af den samtidige produktion af stabiliserende svar 

på baggrund af diagnoser af samtiden og den samtidige ytring af tvivl, understregningen af 

kompleksitet og påpegning af det ustabile. I denne samtidighed er der sprækker, der åbner op for, 

at tværprofessionalismen som lokal og situeret praksis ikke altid bliver til, som forskningen kan 

forudse det. Forskningsfeltet i tværprofessionel uddannelse handler på denne måde om forskellige 

praksisser, hvorigennem tværprofessionalisme bliver til som havende forskellige mulige og umulige 

effekter. Forskningen er dermed også en praksis, som tværprofessionel uddannelse bliver til 

igennem. Og af inspirationen fra forskningens spændingsfelt mellem de argumenter, der stabiliserer 
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tværprofessionalismen, og de lokale praksisser, der også åbner op for tvivl om stabiliteterne, finder 

jeg det relevant at åbne op for en undersøgelse af tværprofessionalismen, som den bliver til 

gennem situerede praksisser for at se på, hvordan den bliver til, hvad den bliver til og hvilke effekter 

dette får. Med dette forskningsspørgsmål bliver det for mig interessant at skabe et 

forskningsdesign, som sætter praksis før definitioner og principper (inspireret af: Mol 2002) for 

herved at se på hvilke nye spørgsmål, der så bliver mulige at stille til tværprofessionalismen 

(inspireret af: Sørensen 2009)?  

Med forskningsfeltets argumenter markerer jeg her et afsæt for afhandlingens videre arbejde. Men 

i det følgende vil jeg skifte gear. Jeg vil lade emergens, modsat definitioner, være en præmis og tage 

udgangspunkt i analyser af, hvordan tværprofessionalisme bliver til i praksisser i 

Professionshøjskolen. For ligesom forskningen producerer tværprofessionalisme på konkrete 

måder, bliver tværprofessionalisme også til igennem mine forskningspraksisser i 

Professionshøjskolens praksisser.  
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5. Videnskabsteoretisk situering (Den 
materielle vending) 

 

Denne afhandling centrerer sig om udvalgte diskussioner, som også finder sted i de 

videnskabsteoretiske orienteringer, der både er blevet kaldt ny-materialisme (Dolphijn and Tuin 

2012), sociomaterielle studier (Fenwick, Edwards et al. 2011; Fenwick, Nerland et al. 2012), Science 

and Technology Studier (STS) eller Aktør-Netværks-Teorien (ANT)/post-ANT (Law 2004; Sørensen 

2009), posthumanisme (Åsberg, Hultman et al. 2012), feministisk materialisme (Alaimo and Hekman 

2008; Taylor and Ivinson 2013) og post-konstruktionisme (Lykke 2008). I denne 

videnskabsteorietiske situering af afhandlingen samler jeg orienteringerne på trods af deres mange 

navne, skoler og arv, som skifter karakter afhængig af hvilken linearitet, der fremhæves som 

gældende for argumenterne. Jeg samler orienteringerne under paraply-betegnelsen ”Den 

materielle vending”, da det er konkrete diskussioner frem for specifikke disciplinære markeringer, 

jeg er inspireret af i denne afhandling (Alaimo and Hekman 2008; Van der Tuin 2011; Åsberg, 

Hultman et al. 2012).  

Den materielle vending er fælles om at diskutere og beskrive social-konstruktionismen og post-

strukturalismen som ”den sproglige vending” (se eks.:Alaimo and Hekman 2008; Åsberg, Hultman et 

al. 2012). I markeringen af den sproglige vending er der en anerkendelse af, at denne vending gav 

stor indsigt i sprogets konstituerende betydning for den sociale verdens tilblivelse, og disse 

indsigter har været en inspirationskilde til udviklingen af den materielle vending:  

“With the advent of postmodernism and poststructuralism, many feminists have turned their 

attention to social constructionist models. They have focused on the role of language in the 

constitution of social reality, demonstrating that discursive practices constitute the social position of 

women. They have engaged in productive and wide-ranging analyses and deconstructions of the 

concepts that define and derogate women.”(Alaimo and Hekman 2008, 1).  

Den materielle vending er ikke en vending væk fra, men nærmere en bevægelse ovenpå og mod 

noget ”mere”. Dette ”mere” tager sit udgangspunkt i problematiseringen af det, den sproglige 



76 
 

vending beskrives som ikke at kunne. Der er flere måder at bestemme, hvad dette ”mere” er. Her 

gør jeg et afhandlings-specifikt snit ned i massen af problematiseringer. Det er et snit, som svarer til 

de diskussioner, jeg beskæftiger mig med og ønsker at bidrage med nye spørgsmål til igennem 

afhandlingen. På denne måde er min beskrivelse af den materielle vending en projekt-specifik 

kortlægning af diskussioner, som i andre projekter kan se ud på andre måder (Dolphijn and Tuin 

2012, 14).  

Det første ”mere”, som jeg med den materielle vendings diskussioner er inspireret af, er 

spørgsmålet om, hvordan man kan analysere agens? Den sproglige vending er blevet kritiseret for, 

gennem dens fokus på sproget, at centrere mennesket og det sociale i analyser. Dette kaldes også 

anthropocentrisme (af græsk anthropos 'menneske' og latinsk centrum 'midtpunkt' og -isme), som 

er den tilgang, hvor mennesket forud for analyser har tendens til at blive sat i centrum for den 

analytiske interesse (Åsberg, Hultman et al. 2012). Kritikken peger på, at når mennesket centreres i 

analyser, og sproget bliver den størrelse, vi analyserer på, er der tendens til at andre(s) agenser 

forsvinder. Karen Barad formulerer en fin pointe, synes jeg, om hvad et fokus på menneskelig 

socialitet i form af sprog gør: 

”What compels the belief that we have direct access to cultural representations and their content 

that we lack toward the things represented? How did language come to be more trustworthy than 

matter? Why are language and culture granted their own agency and historicity while matter is 

figured as passive and immutable, or at best inherits a potential for change derivatively from 

language and culture?” (Barad 2003, 801) 

Barad problematiserer her forestillingen om, at analyser af sproget og det, vi kan få adgang til 

igennem analyser af sprog, skulle være mere troværdige analyser end analyser af materialitet. 

Barad spørger, hvorfor materialitet passiviseres i analyser, der fokuserer på sprog, og åbner 

herigennem op for en diskussion af, hvilke komponenter der gøres agentiale i analyser.46 Eller mere 

overordnet, hvilke komponenter gøres agentiale for verdens tilblivelse? ANT og post-ANT diskuterer 

dette gennem et begreb om distribueret agens i assemblager eller netværk, som udgør de 

                                                            
46Jeg bruger igennem afhandlingen begrebet om komponenter, som de beskrives i agential realismen, som 
fremskrivning af hvilke emergerende agenser, der får effekt for tilblivelsen af tværprofessionalismen. Jeg udfolder 
begrebet i afsnit 5.1.2. 
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(midlertidige) stabiliseringer, der får effekter for verdens tilblivelse (Law 2004; Latour 2008). Og 

inden for STS diskuteres agens på tværs af menneskelige, materielle og teknologiske aktører, som i 

deres sammenfiltring handler på, hvilken slags viden der bliver til (Pickering 1995; Stengers 2000). 

At interessere sig for agens i dets multiplicitet åbner op for flere spørgsmål, end det besvarer. I 

afhandlingen bliver jeg med denne diskussion optaget af, hvilke agentiale komponenter der er med 

til at producere tværprofessionalisme og hvordan?  

Det andet ”mere”, som jeg med den materielle vendings diskussioner er inspireret af, er 

spørgsmålet om, hvordan man kan analysere ontologi? Den sproglige vending i form af 

socialkonstruktionismen kritiseres i den materielle vending for at fokusere udelukkende på 

epistemologiske spørgsmål. Den materielle vending herimod er optaget af at inkludere ontologi 

som analysegenstand og herigennem diskutere, både hvordan verden bliver til, og hvad den er. Der 

er flere måder at gå til denne diskussion på. En af måderne kaldes den ontologiske vending, særligt 

inden for STS og post-ANT. Her er man optaget af spørgsmål om, hvordan verden bliver til som 

forskellige ontologiske versioner i forskelige praksisser (Mol 2012; Mol 2014). I disse diskussioner 

synes Donna Haraways artikel ”Situated knowledges” fra 1988 at spille en afgørende rolle. I artiklen 

foreslår Haraway, STS-forsker/kønsforsker/videnskabsfilosof, at vidensproduktion ikke kan foregå 

uafhængigt eller fra et neutralt sted (Haraway 1988). Haraway peger på, at der ikke er noget 

privilegeret sted, hvorfra viden kan blive til, da forskeren er en del af den verden, der forskes i. Og 

hvis der ikke er afstand mellem den måde, hvorpå vi forsker i verden, og den måde vi er en del af 

verden, så kollapser det klassiske skel mellem epistemologi og ontologi. Og i kollapset gives der rum 

for en ny måde at forstå vidensproduktion på, som situeret. Inspireret heraf foreslår Karen Barad 

begrebet onto-epistemologi for at pege på, at det, verden er, og den måde den bliver til på, er ”to 

sider af samme sag” (Barad, 2007, 185). Annemarie Mol, som også trækker på Haraway, beskriver 

nødvendigheden af at tale om ontologi på denne måde:  

”The point of the use of the word ‘ontology’ in STS was that it allowed us not just to talk about the 

methods that were used in the sciences, but (in relation to these) also address what the sciences 

made of their object. […] The idea was that there are not just many ways of knowing ‘an object’, but 

rather many ways of practising it. Each way of practising stages – performs, does, enacts – a 

different version of ‘the’ object. Hence, it is not ‘an object’, but more than one. An object multiple. 
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That reality might be multiple goes head on against the Euroamerican tradition in which different 

people may each have their own perspective on reality, while there is only one reality – singular, 

coherent, elusive – to have ‘perspectives’ on. To underline our break with this monorealist heritage 

of monotheism, we imported the old fashioned philosophical term of ontology and put it in the 

plural. Ontologies. That was – at the time – an unheard of oxymoron.” (Mol 2014) 

At interessere sig for ontologi og epistemologi som uadskillelige gør den materielle vending optaget 

af at producere metodologier, hvorigennem viden bliver til, frem for teorier om verden. Den 

materielle vending understreger på denne måde, at udforskning af verden er en ”ontologiserende” 

proces (Hinton 2015). De teorier, jeg bygger mine analyser på i afhandlingen, er dermed at forstå 

som metodologiske tilbud om, hvordan man kan tænke om/indgå i vidensskabelsesprocesser. I 

afhandlingen bliver jeg med denne diskussion optaget af, hvordan jeg producerer hvilke versioner 

af tværprofessionalismen.  

Det tredje ”mere”, som den materielle vending spørger ind til, og som jeg er optaget af, er 

spørgsmålet om, hvordan man kan forstå og arbejde med et begreb om etik inden for denne 

vending? Diskussionen om etik bygger oven på det første og det andet ”mere”, som den materielle 

vending producerer. Idet agens forstås som distribueret, og ontologi og epistemologi bliver to sider 

af samme sag i den materielle vending, må forskningsetik gentænkes: 

”In recognising and affirming that it is our being in the world that allows us to have knowledge, new 

material feminisms foreground ethics as an engaged practice and displace objectivity as a central 

value in social and natural scientific studies.” (Taylor and Ivinson 2013, 666) 

Etik er med den materielle vending ikke længere “bare” et spørgsmål om at sikre sig “adgang” til et 

felt, behandle sine interviewpersoner respektfuldt, anonymisere og eventuelt gå i dialog med sit felt 

om sine analyser forud for publikation for ikke at komme på afveje. Etik er også et spørgsmål om at 

gøre sig det klart, at forskning producerer verden på særlige måder, som har effekter. Forskning 

reflekterer ikke verden, den producerer den på stadig nye måder, og for dette må forskningen gøre 

sig klar. Barad kalder dette ”response-able” forskning. Altså forskning, som gør sig selv i stand til at 

svare igen til den verden, den producerer. Alimo og Hekman kalder dette for et skifte fra arbejdet 

med ”etiske principper” til ”etiske praksisser” (2008, S. 7). Hvor et princip skal kunne transcendere 

tid og sted, er praksisser kropsliggjorte, situerede handlinger (I Haraways’ forstand), som bliver til 
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igennem tid og sted. Dermed er ”princippet” om etiske praksisser en måde at bygge oven på både 

ideen om distribueret agens, der udfolder sig specifikt i praksisser, og det er en måde at bygge oven 

på ideen om ontologi og epistemologi som uadskillelige. I afhandlingen er jeg inspireret af denne 

diskussion, da den giver anledning til at diskutere, hvad etisk forskningspraksis er i mit konkrete 

projekt, og hvordan jeg kan gøre min forskning i stand til at gå i dialog omkring afhandlingens 

produktioner af tværprofessionalisme. 
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5.1.  Videnskabsteori - fænomenet først 

Dette projekt startede med empirisk feltarbejde. Det startede i et engagement med at undersøge 

Professionshøjskolens tværprofessionelle praksisser. Tværprofessionelle moduler på 

professionernes grunduddannelse, tværprofessionelle organisatoriske processer, 

tværprofessionelle politikker og campus-konstruktioner. Des flere empiriske produktioner jeg begik, 

des sværere blev det at få teorier om samarbejde mellem professioner, vidensproduktion i 

organisationer, professionernes tilblivelse eller magtrelationer mellem professionerne til at rumme 

den kompleksitet, mine empiriske produktioner lagde op til var på spil. Når jeg forsøgte (det, der 

føltes som) at mase mine empiriske produktioner gennem teorier, forsvandt halvdelen eller mere af 

mine analysemuligheder og kompleksiteten, der syntes at være på spil. Jeg kunne med andre ord 

ikke få mine empiriske produktioner til at blive rummet i de teorier, jeg forsøgte at læse dem 

gennem.  

I mødet med Karen Barads arbejde så jeg rummeligheden, jeg havde ledt efter, i denne sætning:  

“A phenomenon is a specific intra-action of an “object” and the “measuring agencies”; the object 

and the measuring agencies emerge from, rather than precede, the intra-action that produces 

them.“ (Barad, 2007, 128) 

Et fænomen er den specifikke intra-aktion mellem “objekt” og “måle-agensen”. Både objekt og 

agensen til at måle, hvoraf metoder og forsker er en del, bliver til gennem den intra-aktion, de 

produceres gennem. For mig tilbød denne sætning et vidensskabelsestilbud, der kunne omfavne og 

rumme mine empiriske produktioners kompleksiteter. Med denne sætning som afsæt gør jeg i 

afhandlingen tværprofessionalismen til et fænomen, der bliver til i ”intra-aktionen” (udfoldelsen af 

begrebet følger) mellem tværprofessionalismen og mine forskningspraksisser. At tage 

udgangspunkt i fænomenet er et onto-epistemologisk udgangspunkt:  

 

”Practices of knowing and being are not isolable; they are mutually implicated. We don’t obtain 

knowledge by standing outside the world; we know because we are of the world. We are part of the 

world in its differential becoming. The separation of epistemology from ontology is a reverberation 

of a metaphysics that assumes an inherent difference between human and nonhuman, subject and 
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object, mind and body, matter and discourse. Onto-epistem-ology— the study of practices of 

knowing in being —is probably a better way to think about the kind of understandings that we need 

to come to terms with how specific intra-actions matter.” (Barad, 2007, 185) 

Fænomenet er uadskilleligheden mellem forskningsobjekt og forskningspraksis, det er et onto-

epistemologisk udgangspunkt. Det vil sige, at der ikke er noget privilegeret sted, hvorfra viden kan 

blive til (og her trækker Barad på Haraways ”Situated knowlegdes”, 1988), da forskeren er en del af 

den verden, der forskes i. Det er igennem forskerens væren i verden, at man kan skabe viden om 

verden. Begrebet om onto-epistemologi peger på, at det, verden er, og den måde den bliver til på, 

er to sider af samme sag. 

Agential realisme er for mig at se derfor at betragte som en metodologi i sin sammenskrivning af 

ontologi og epistemologi som onto-epistemologi. Og metodologier beskriver ikke verden, de er en 

del af at skabe den (Law, 2004, Barad 2007).47 Ved at tænke metodologi som en måde at skabe 

tværprofessionalisme på kollapser adskillelsen mellem teori og praksis, metode og teori, analyse og 

skrivning (jeg skelner dog i min fremskrivning mellem metodologi og metode som to del-processer, 

der får hvert deres afsnit). Og at læse agential realisme som en metodologi er for mig en måde at 

tune min forskningspraksis ind på dynamikkerne mellem distribueret agens på tværs af agentiale 

forskningsmetoder og agentiale forskningsobjekter.  

 

5.1.1.  Agential realisme 

Agential realisme er det, Karen Barad kalder sin post-humane performativitetsteori. Her læser hun 

videnskabsteoretiske indsigter fra den danske fysiker Niels Bohr, igennem Donna Haraways 

materielle-semiotik, Michels Foucaults post-strukturalistiske tænkning og Judith Butlers 

performativitetsteori (Barad 2007; Højgaard and Søndergaard 2011; Jackson and Mazzei 2011). 

Karen Barad er ph.d. i teoretisk partikelfysik (og professor i feministiske studier, filosofi og 

                                                            
47”Methods are part of but not reducible to methodologies. Where methods denote a set of doings/techniques that can 
be used for producing ‘data’ (interviewing, surveys etc.), methodology is the entanglement through which research 
products (i.e. texts) become.” (Stanley, L. and S. Wise, 2013). 
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mentalitetshistorie på Santa Cruz universitetet i Californien), og hendes post-humane 

performativitetsteori bygger på læsningen af indsigter fra kvantefysik igennem feministisk og post-

strukturalistisk teori. I hendes værk ”Meeting the Universe Halfway” (2007), hvor agential realisme 

er udfoldet, bygger mange af eksemplerne, metaforerne og argumenterne på inspirationer fra Niels 

Bohrs teoretiske fysik. Der er forskellige måder at forholde sig til arven fra fysikkens verden i 

læsningen af Barads arbejder. I min læsning af agential realisme vælger jeg at anskue Barads 

udlægning af kvantefysik som kilde til inspiration og ikke som valideringen af antagelser om, 

hvordan verden hænger sammen.  

Barad understreger også, at man ikke bør drage analogier mellem små partikler og mennesker eller 

mellem kvantefysik og humaniora. For selve denne bevægelse antager, at der er forskellige 

”niveauer” mellem disse verdener. I stedet er Barads ærinde at undersøge de metafysiske 

antagelser i kvantefysikken og forstå og udfolde den filosofiske struktur i agential realisme. Og 

herigennem udfordrer Barad antagelsen om, at der skulle være forskellige niveauer mellem 

kvantefysikken og den sociale verden, som der kan drages analogier mellem. Jeg læser agential 

realisme som en grundlæggende udfordring af selve forestillingen om binariteter, dualismer og 

identiteter som adskilte. Og her er Barad blandt andet optaget af forbindelser og 

forskelsproduktioner mellem fysikkens verden og den sociale:  

”I’m not saying that scale doesn’t matter, not at all – although the way scales are produced has to 

be part of the conversation – but rather, that it is a particular kind of assumption at play in insisting 

there are different ontologies and laws of physics in different domains.(…) Notice that what I’m 

suggesting here is a shift in the ontological and epistemological underpinnings of our theories, not 

an insistence that quantum physics can provide an explanation for everything under the sun – as if 

this were some new theory of everything. Quantum physics profoundly disrupts many classical 

ontological and epistemological notions what we take for granted, and delving into the details of 

this disruption can open up exciting realms of thought.” (Juelskjær and Schwennesen 2012, 18)  

Agential realisme kalder Barad også en relationel agential realistisk ontologi. Begrebet “agential” 

markerer, at alt potentielt har agens, og “realisme” peger på, at ”alts” potentielle agens har reelle 

effekter (Højgaard and Søndergaard 2011). Med det relationelle peger Barad på, at det er igennem 

relationer, at agens bliver til, og med fokus på ontologi interesserer Barad sig, på linje med andre i 
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den materielle vending, for spørgsmål om, hvad (og ikke kun hvordan) verden er. I denne afhandling 

står mine argumenter og analyser på min læsning af agential realisme som et vidensskabelsestilbud, 

der både bygger på inspiration fra kvantefysik og fra post-strukturalistisk feministisk teori. Jeg 

bruger agential realismens inspirationer for at kunne begribe og analysere på 

tværprofessionalismen, som den bliver til i Professionshøjskolen. Men dette kræver en tilpasning af 

agential realisme til afhandlingens vidensskabelsesambitioner.  

Tilpasningen gør jeg gennem to greb:  

 Det ene er, at jeg arbejder med agential realisme som metodologi og ikke som teori. Det 

betyder, at jeg ikke anskuer agential realisme som forklaringsmodel på, hvordan verden hænger 

sammen, men som et vidensskabelsestilbud, der kan hjælpe mig med at undersøge, hvordan 

tværprofessionalisme bliver til, hvilken tværprofessionalisme der bliver til og med hvilke 

effekter. Denne oversættelse laver jeg i kapitel 6. 

 

 Det andet er, at jeg igennem min læsning af agential realisme læser andre indsigter fra den 

materielle vending som STS, post-ANT, post-humanismen, professionssociologien og 

organisationsforskningen, dér, hvor det kan bidrage til formålet med afhandlingen. 

I det, der følger, vil jeg kort redegøre for de agentialt realistiske begreber, jeg gør centrale i 

afhandlingen.  

 

5.1.2.  Distribueret agens på tværs af emergerende komponenter 

Én af de diskussioner, den materielle vending kan samles omkring, er at undersøge agens som 

distribueret på tværs af flere aktører/aktanter/emergerende komponenter. Det er en diskussion, 

der handler om at åbne op for muligheder for også at analysere på andre agenser end det 

menneskelige for at forstå fænomeners tilblivelse. Det, at ikke kun mennesket har betydning for, 

hvordan verden bliver til, kan virke som en banal erklæring. Men optagetheden kommer som 

modsvar til socialkonstruktionistiske og post-strukturalistiske teksters optagethed af sproget som 

medieringen af verden (for tekster, der kan læses som eksempler herpå: Berger and Luckmann 
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1966; Jackson 2002; Burr 2003; Bruner 2004). Den sproglige vending er blevet kritiseret for at 

decentrere andre mulige agentiale komponenter som afgørende for verdens tilblivelse (Barad 2007, 

133).  

Der er forskellige modsvar på denne kritik, og nogen vælger at ”tilføje” en opmærksomhed på 

materialitet ud over fokus på det sproglige. Men dette, mener jeg, risikerer at forstærke dikotomien 

mellem det sproglige og det materielle. Gennem min læsning af agential realisme er jeg herimod 

optaget af emergerende komponenters agens i konkrete praksisser. Jeg bruger igennem 

afhandlingen begrebet om komponenter, om emergerende agenser, der får effekt for tilblivelsen af 

tværprofessionalismen. Begrebet om komponenter peger på, at den eller det, der handler, ikke er 

afgjort forud for analysen. Med post-ANT’s vokabular bruges et begreb om ”aktanter” af samme 

årsag (Mol 2002). I mine analyser bliver agentiale komponenter til som afgørende for tilblivelsen af 

tværprofessionalismen. Eksempler på handlekraftige komponenter i afhandlingen er: studerende, 

undervisere, arkitektur, ideer, stemninger, love, en matrix, et klistermærke, en kaffeplet. Og disse 

komponenter er hverken subjekter eller objekter, men emergerende komponenter, der bliver til på 

konkrete måder med konkrete effekter i analyser af konkrete praksisser. 

 

Jeg henter et eksempel på dette i noget af mit første feltarbejde, hvor jeg fulgte en gruppe af 

undervisere, som skulle mødes på tværs af seminarer og forberede undervisningen på ”De 

tværprofessionelle moduler” på Professionshøjskolen.48 Undervisere på tværs af 

professionsuddannelser og steder var sat i stævne per mail af to konsulenter på efteruddannelsens 

adresse. Flere af underviserne havde ikke før sat fod på adressen, og flere af dem havde ikke før 

mødt de andre undervisere eller arbejdet sammen med andre professionsuddannelser. Jeg husker 

disse morgener som særligt ”famlende”. Jeg så erfarne medarbejdere, som på deres egen 

arbejdsplads måtte spørge, hvor toilettet befandt sig, som trissede rundt alene og knugede sig til 

deres tasker. Disse ofte erfarne medarbejdere blev i situationen på en måde hensat til at være ny-

ansatte igen. På den der måde, hvor et nyt sted, nye mennesker og ukendt indhold tvinger ellers 

erfarne medarbejdere til at indtage en midlertidig position som nye, ukendte og usikre. At nye 

mødesteder med ukendte ansigter og uvisse opgaver påvirker ens mulighed for at trække på ens 

                                                            
48 Feltarbejdet analyseres i kapitel 9. 
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erfaring og muligvis gør én anspændt, er nok genkendeligt for flere situationer. Det er de der slags 

situationer, hvor det ikke kun er op til én selv at få styr på situationen. Det er situationer, hvor man 

kan opleve at måtte tøve et øjeblik, og hvor ellers velkendte handlestrategier må vige pladsen for 

denne tøven. I denne midlertidighed er det for mig at se tydeligt, at erfaring og arkitektur, endnu 

ukendte kolleger og usikkerhed om opgaven emergerer som agentiale komponenter, der alle 

påvirker situationen. Disse agenser spiller sammen og skaber en situation, som ikke står frit for den 

enkelte medarbejder sådan lige at ændre på. Og derfor kan det være relevant med et begreb om 

emergerende komponenters agens for at forstå situerede praksissers tilblivelser.  

Barad beskriver agens som følger:  

“Crucially, agency is a matter of intra-acting; it is an enactment, not something that someone or 

something has. Agency is doing/being in its intra-activity.”(Barad 2007, 235) 

I en agential realistisk optik er agens en gøren og ikke noget, man har. Det er praksisser, der 

forandres, eller relationer, der rekonfigureres, nye muligheder, nye grænsedragninger, 

eksklusioner, forandringer af kausale strukturer. Agens er en fortsat mulighed. Men mere specifikt 

hvad eller hvem, der handler, afgøres i forhold til det fænomen, der bliver til. Og afgørelsen af, hvad 

der tæller som agens, er et ”fænomenalt” spørgsmål. I afhandlingen arbejder jeg derfor analytisk 

med at se på emergerende komponenters agens i de praksisser, hvor de bliver til. Som i eksemplet 

ovenfor, hvor jeg vurderer, at erfaring, arkitektur, endnu ukendte kolleger og usikkerhed om 

opgaven er agentiale komponenter. Agens forstår jeg her som forandringer af særlige praksisser, og 

særlige muligheder for agens eksisterer hvert øjeblik. Agens er altså ikke kun menneskelig agens, og 

agens er ikke noget, man har (Barad 2003, 827). 

 

5.1.3.  Materiel-diskursivitet, intra-aktion og agentielle skæringer 

Uadskilleligt fra forståelsen af agens som ikke kun menneskelig og ikke noget ”man” har, følger et 

arbejde med at forstå relationen mellem det diskursive og det materielle. For hvis materialitet kan 

have agens, hvordan kan materialitet så forstås? Og hvordan hænger materialitet og diskurs 

sammen? I arbejdet med at se på fænomeners tilblivelser sætter Barad en bindestreg mellem det 
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diskursive og det materielle for at understrege, at de er ontologisk uadskillelige forud for deres 

adskillelse i praksisser. Barad foreslår en tilgang som:  

“does not take the boundaries of any of the objects or subjects for these studies for granted but 

rather investigates the material-discursive boundary-making practices that produce “objects” and 

“subjects”, and other differences out of, and in terms of, a changing relationality.”(Barad 2007, 92-

93)  

Forud for undersøgelsen er der ikke afgørende adskillelse mellem de komponenter, som får agens 

for tilblivelsen af fænomener. Men igennem undersøgelser bliver konkrete grænser til. 

Grænsearbejde producerer konkrete komponenter, som samtidig med fænomeners tilblivelse får 

agens på konkrete måder. Som erfaring, arkitektur, endnu ukendte kolleger og usikkerhed om 

opgaven i eksemplet ovenfor. Og af disse komponenter kan alle skæres som materielt-diskursive, 

eller de kan skæres som enten materielle eller diskursive, humane eller ikke-humane afhængigt af 

hvad man med sin analyse er optaget af at forstå. I denne afhandling er jeg optaget af 

tværprofessionalisme som materiel-diskursivt fænomen. Jeg er ikke optaget af at forudbestemme, 

at tværprofessionalismen skal bestå af særlige komponenter, men jeg er nysgerrig på at analysere 

hvilke komponenter, der emergerer som agentiale i hvilke praksisser. Med begrebet om det 

materielt-diskursive åbnes min analytiske nysgerrighed op for, hvordan agens kan ”se ud” ved 

tilblivelsen af tværprofessionalisme.  

Frem for om komponenter er materielle eller diskursive, er jeg derfor optaget af hvilken slags 

agens, hvilke komponenter får i konkrete tilblivelser af tværprofessionalismen. Begrebet om 

agentiale skæringer orienterer for mig min opmærksomhed mod, hvordan konkrete kvaliteter ved 

agentiale komponenter emergerer. Barad skriver: 

“Agential cuts do not mark some absolute separation but a cutting together/apart – “holding 

together” of the disparate itself.” (Barad 2012, 46) (Barad arbejder her med Jaques Derridas 

arbejde).  

Cutting together/apart er en agential skæring, som producerer det, der er indenfor og uden for 

fænomener i én bevægelse. Det er en ”dobbeltsidet” bevægelse, der sætter de konkrete grænser 

som både forbindelsesproducerer for at inkludere fænomeners agentiale komponenter og 
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forskelsproducerer for at ekskludere andre komponenter. Med blikket for hvilke agentielle 

skæringer (og her kan ”alt” potentielt foretage en skæring), der former tilblivelsen af fænomener, 

får jeg mulighed for både at orientere mig mod det, der inkluderes gennem forbindelser, og det, 

der bliver en konstituerende eksklusion gennem tilblivelse af forskelle. 

I eksemplet med forberedelsen af undervisningen til ”De tværprofessionelle moduler” bliver 

tværprofessionalisme til som fænomen gennem komponenter, jeg skærer som erfaring, arkitektur, 

endnu ukendte kolleger og usikkerhed om opgaven. Det, der bliver til som forskelligt fra 

tværprofessionalismen bliver herimod undervisernes hverdag i deres vanlige uddannelsessteder, 

hvor de kender arkitekturen, har nøglerne, deres velkendte kontorer, deres velkendte kolleger og 

deres velkendte opgaver. Og disse komponenter bliver til som (konstituerende for det) ”velkendte” 

samtidig med (i intra-aktionen med) det ukendte sted, usikkerheden om dagsprogrammet og de 

ukendte ansigter fra endnu ukendte professionsuddannelser. Her bliver tværprofessionalisme til 

som et fænomen, der sætter sig som en forandring på undervisernes vanlige arbejdsliv. Og det er 

først, når de koordinerende konsulenter, der inviterede til dagen, tænder power-pointen, som 

visualiserer dagens program, at agenser igen kan emergere på ny, og tværprofessionalisme kan få 

en anden form end forandring af arbejdslivet.  

I analysen af tværprofessionalismens tilblivelser skærer jeg i mine dataproduktioner og fremhæver 

komponenter som agentiale for tilblivelsen af tværprofessionalismen. Og denne skæring 

producerer forskelle. Men skæringen, som jeg producerer i analysen, er en effekt af mine 

optagetheder i observationerne samt praksisserne i forberedelsen af undervisningen, såvel som 

fortællinger om forløbet, jeg har samlet op efterhånden, og den skærpede analytiske 

opmærksomhed, jeg har udviklet igennem ph.d.-stipendiet. En agential skæring sætter den 

analytiske beslutning et konkret sted, og stedet må forstås som en effekt af multiple komponenters 

agenser, som ikke nødvendigvis kun ”sidder i situationen”, men folder tider og steder sammen i 

skrivningen. Skæringerne, jeg skriver frem, er altså at forstå som analytiske skæringer, der er 

resultater af et udstrakt empirisk feltarbejde i Professionshøjskolen, som peger på de centrale 

professionshøjskolepraksisser, tværprofessionalismen bliver til igennem (som jeg også udfolder i 

kapitlet om ”Tværprofessionelle historier”). 
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Barad beskriver den dynamik, der fører til muligheden for forskelle og komponent-produktion samt 

fænomentilblivelse som en intra-aktiv dynamik. Intra-aktion er en nysproglig konstruktion, der skal 

fungere som modsætningen til forestillingen om interaktion, der hviler på en individualistisk 

metafysik (Barad, 2007, 128). Hvor interaktion benævner to adskilte entiteter, der mødes og gør 

noget sammen, skal begrebet om intra-aktion rette opmærksomheden mod, at der ikke er 

adskillelige entiteter forud for intra-aktionen, men at komponenter emergerer i praksisser (Barad 

2007, 128). Intra-aktionsbegrebet gør mig opmærksom på den dynamik, eller proces, hvorigennem 

agentiale komponenter bliver til og skæres på konkrete måder.  

Jeg anskuer Barads bidrag som anderledes end andre vidensskabelsestilbud inden for den 

materielle vendings diskussioner om agens, da det giver sprog for og opmærksomhed mod 

emergerende materielt-diskursive komponenters agenser, der skæres igennem intra-aktive 

dynamikker i praksisser, der bliver til samtidig med fænomener. Her er materialitet ikke en 

”tilføjelse” til en opmærksomhed på det sproglige, her er fænomenet hovedpersonen for analysen, 

og her er agens fordelt på feltet og forskeren og andre emergerende komponenter.  

 

  



89 
 

5.2. Diffraktive læsninger af andet teori gennem min læsning 
af agential realisme 

 

Barad tilbyder, inspireret af Donna Haraway, en metafor om ”diffraktion” for det at læse teoretiske 

indsigter gennem hinanden. Som fysisk fænomen er diffraktioner det, der sker, når havet kommer 

forbi en forhindring, som en sten, og spredes ud som bølger på den anden side (Jackson & Mazzei, 

2012, 114). Barad bruger både diffraktionsbegrebet til at tænke analysestrategisk med og som 

metafor for det at læse teoretiske indsigter gennem hinanden. Jeg vender tilbage til diffraktion som 

analysestrategi, da det er analysestrategien for afhandlingen. Her vil jeg først introducere til 

diffraktion som læse-strategi for at udfolde, hvordan jeg læser andre indsigter gennem min læsning 

af agential realisme. Som metafor kan diffraktion forstås i kontrast til metaforen om refleksion:  

“(…) the metaphor of reflection reflects the themes of mirroring and sameness, diffraction is marked 

by patterns of difference.”(Barad 2007, 71) 

Diffraktioner sker dér, hvor effekterne af mine forskelsproduktioner bliver tydelige (Barad, 2007, 

72). På samme måde er mine læsninger af andre tekster igennem min læsning af agential realisme 

at forstå som diffraktioner, hvorigennem forskellige ”forskelle” bliver til som effekter af mine 

læsninger. At læse tekster diffraktivt igennem min læsning af agential realisme betyder, at jeg 

forskelsproducerer mellem tekster i arbejdet med dem. Her er jeg ikke optaget af om mine 

læsninger er ”tro mod originalen”, men af mine forskelsproduktioners effekter.49 En diffraktiv 

læsning af andre tekster igennem min læsning af agential realisme handler om, at videns-

producerende praksisser har forskelsproduktive effekter på verden. I en diffraktiv læsning af andre 

tekster gennem min læsning af agential realisme bliver de andre tekster til som at kunne tilbyde mig 

noget særligt (måske noget, agential realisme ikke kan), og på den måde er en diffraktiv læsning 

min forskelsproduktion mellem tekster. 

                                                            
49 Barad trækker på Haraway, der sætter diffraktion over for refleksivitet og refleksion: ”Reflexivity has been 
recommended as a critical practice, but my suspicion is that reflexivity, like reflection, only displaces the same elsewhere, 
setting up worries about copy and original and the search for the authentic and really real.” (Haraway citeret i Barad, 
2007, 71)  
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5.2.1.  Om versioner (Mol læst igennem Barad) 

Annemarie Mols arbejde har på mange måder har hjulpet mig med det mere empiri-nære 

analysearbejde i afhandlingen. Derfor læser jeg særligt Mols arbejder gennem agential realismen. 

Og alligevel er dette ikke en afhandling, der bygger på Mols praksiografiske tilgang (Mol, 2004). 

Annemarie Mols arbejder læser jeg som født ind i og ud af ANT, som nær kollega til både Bruno 

Latour og John Law og i øvrigt inspireret af Donna Haraway (ligesom Barad). Fra ANT har Mol været 

med til at producere behovet for og udviklingen af post-ANT, som det ”post”, der markerede ANT-

analysens skifte fra optagethed af stabilisering af netværket til en optagethed af kompleksiteter, 

multiplicitet, fraktalitet og rod i praksisser(Law and Mol 2002; Gad and Bruun Jensen 2010).50 

Jeg mødte først Mols arbejde med læsningen af ”The Body Multiple”, som tager læseren med ind 

på et hospital, hvor der er forskellige måder at ”gøre” (her kan både humane og nonhumane 

aktører/aktanter ”gøre”) åreforkalkning, afhængigt af om praksissen omkring sygdommen bliver til 

som eks. kirurgi, konsultation eller patologi.51 Ved at ”følge”52 en sygdom på hospitalet, det, Mol 

kalder sin praksiografi53, får læseren et indblik i multiple ”versioner” (jeg henter versioner fra Mol 

                                                            
50 Kompleksitet og multiplicitet abonnerer særligt Mol på (2004). Fraktalitet er i denne sammenhæng Marylin 
Stratherns begreb (Læs eks. ”Partial Connections”, 2004), og rod kommer fra Law (2004). 

51 På engelsk kan ”gøre” både være at ”enacte” eller ”performe”. Begge begreber kommer med hver deres diskussion. 
Enactments definerer Mol på denne måde:”It is possible to say that in practices objects are enacted. This suggests that 
activities take place – but leave the actors vague. It also suggests that in the act, and only then and there, something is – 
being enacted.”(Mol 2002, 33). Kamstrup beskriver Barads brug af performance og enactment således, at Barad bruger: 
”(…) begrebet performance, men som et mere overordnet forslag til at fjerne fokus fra repræsentation […](Barad 
2007:28,32). Enactment virker som et ord, der bruges til at beskrive, hvordan denne performativity kan foregå. ” 
(Kamstrup, 2015, 45)  

52 Mol bruger begrebet ”tracing” på engelsk som modsætning til begrebet om at ”follow”. Jeg har en diskussion om 
dette i fodnote 57. Og jeg tilbyder en særlig ”hjemsøgt” måde at forstå, hvad jeg mener med at ”følge” i afsnittet om 
”Hjemsøgt forskning”.  

53 Kamstrup beskriver Mols praksiografi således: “Praxiography entails focusing on practices rather than principles, 
which entails that studying concepts needs to be done by exploring how they are enacted and not how they are 
defined. This involves the method of ethnography since only by observing the practices can we study the enactments in 
those practices (Mol 2002:28-32). What is being enacted depends not only on people, but things and contexts are 
equally part of the enactments.” (Kamstrup, 2015, in press) 
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(2012), som jeg udfolder nedenunder) af sygdommen. Mol viser her, hvordan det er muligt at 

”følge” et objekt, der bliver til på forskellige måder. 

Ideen om, at fænomener (Mol bruger ikke begrebet om fænomener) kan blive til på forskellige 

måder, igennem forskellige praksisser, er centralt for den måde, jeg i afhandlingen læser Mol 

gennem Barad. Barad tilbyder en teoretisk kompleksitetssensitiv måde at forstå fænomeners 

tilblivelse på. Og hertil tilbyder Mol en empirisk konkret måde at analysere og skrive om 

fænomeners forskellige tilblivelser i praksis, som versioner. Ideen om versioner henter jeg fra en 

artikel, hvor Mol kontrasterer forestillingen om kroppen som opdelt i ”lag” med kroppens versioner. 

Lag-tækningen deler koppen op i det fysiske og det sociale. Og lagene beskriver og vil vide 

forskellige ting om kroppen. Men hvis man ikke tænker om kroppen som bestående af lag, men 

som blivende til som versioner, kan man se de komplekse måder, hvorpå ”lag-tænkning” relaterer 

sig til hinanden i praksis:  

”Rather than studying piled-up layers, we may also concentrate on contrasting versions of the body. 

These versions are neither physical nor social, but both at the same time. Stronger still: the 

particular substance of which they are made is not the issue. Versions of the body do not occupy a 

layer in a spatial pile. Rather, they are events in time. They emerge in different circumstances. They 

happen in different situations. Think of a play that is being staged in a theatre. Versions of the body 

are performed, orchestrated, enacted. They are done in practices.” (Mol 2012, 120) 

At fokusere på hvordan tværprofessionalisme bliver til som forskellige versioner i forskellige 

materielt-diskursive praksisser, er en empirisk konkretisering af begrebet om fænomenet. For 

hvordan kan man se på fænomener i praksis med Barad? For det første tilbyder Barad en 

opmærksomhed på intra-aktivitet, som gør mig sensitiv mod uadskilleligheden mellem 

tværprofessionalismen og mine forskningspraksisser. For det andet giver Barad mig forståelsen af 

agens som distribueret på tværs af emergerende komponenter i materielt-diskursive praksisser. Og 

for det tredje giver Barad mig blik for måden, hvorpå ”alt” er ontologisk uadskilleligt forud for den 

diffraktion og skæring, der forskelsproducerer og stabiliserer komponenter midlertidigt. Men med 

begrebet om versioner som den måde, fænomenet stabiliseres (midlertidigt) på i praksisser, får jeg 

et sprog for at stabilisere, skære, forbindelsesproducere, forskelsproducere og afgøre 

tværprofessionalismens versioner, som de bliver til gennem mine forskningspraksisser.  
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”A sociology of versions does not differentiate between groups of people. Not because it takes 

everyone to be the same but because it has another interest. It traces and explores differences that 

run between contrasting situations. These situations set the conditions of possibility in which the 

different versions may occur.”(Mol 2012, 124) 

At se på, hvordan tværprofessionalisme bliver til som forskellige versioner i praksisser, er ikke en 

kritik af lag-, perspektiv-, eller entitets-tænkning. Disse afgrænsninger kan være produktive for 

andre forskningsmæssige ærinder. Men for dette projekts ambitioner hjælper ideen om versioner 

mig til ikke på forhånd at fordele eller forskelsgøre mellem professionsgrupper eller 

medarbejdertyper eller andre sorteringer mellem de subjektpositioner, der er mulige i 

Professionshøjskolen. Ved at tune ind på, hvordan forskellige versioner af fænomenet 

tværprofessionalisme bliver til i praksis, bliver jeg optaget af det, jeg med Barad vil kalde den 

diffraktive forskelsproduktion mellem versioner (det, som Mol i citatet ovenfor kalder forskelle 

mellem kontrasteringer af situationer). Igennem diffraktioner bliver versioner til, og imellem 

versionernes forskelle og forbindelser bliver det muligt at stille nye spørgsmål til, hvilke effekter 

tværprofessionalismen får i Professionshøjskolen.  

At fremanalysere og forskelsproducere mellem versioner af tværprofessionalisme handler om at se 

på forskellige tilblivelser af tværprofessionalisme, som i praksisser får konkrete effekter. Hvis jeg 

skulle analysere tværprofessionalismens lag, kunne jeg snakke om den som en entitet, der havde et 

kerne-formål og forskellige funktioner, teknikker eller muligheder. Men ved at fokusere analytisk på 

versioner er jeg interesseret i, hvordan tværprofessionalismen ikke er én ting. En entitet. En stabil 

opgave. Jeg er interesseret i, hvordan tværprofessionalismen bliver til som forskellige versioner, i 

konkrete praksisser, hvor ikke alt er muligt, og hvor konkrete sammenhænge får effekter for den 

version, der bliver til, og de effekter, versionen får.  
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Forskelsproduktioner54  

Der er forskel på at tale om diffraktioner (Barad) og kontrasteringer (Mol). Først og fremmest fordi 

de forskellige begreber har forskellige genealogier og forskellige videnskabsteoretiske ambitioner. 

Diffraktion er et fysik-begreb, som inden for den materielle vending ofte refereres tilbage til 

Haraway som kontrast til refleksion og repræsentation og som videretænkning på, hvad en situeret 

vidensproduktion kan være (Haraway 1997). Kontrastering, som Mol skriver det frem, er blevet til i 

humanvidenskaberne og handler om at se på, gennem komparationer, hvordan forskelle mellem, 

her versioner, bliver til i sammenligninger (læs eks.:Mol 2011; Mol 2012; Mol and Heuts 2013).  

Kontrasteringens ambition er med Mol at sige noget om den måde, verden bliver til på, gennem 

analyse af etnografiske produktioner. Diffraktionen, som Barad bruger og udvikler den, har også en 

ambition om at sige noget om den måde, verden bliver til på. Men diffraktion handler også om at se 

på den måde, hvorpå forskelle bliver produceret gennem forskningen. Og for Barad er diffraktioner 

ikke kun forskelsproduktioner mellem versioner, det er også et etisk anliggende, som peger tilbage 

på videnskabens effekter, når den producerer forskelle (Barad 2007, 381). Her udvider Barad sin 

onto-epistemologi til en ”etiko-onto-epistemologi”. Det etiske aspekt er med andre ord altid vævet 

ind i det onto-epistemologiske. Med diffraktion som metafor peges min opmærksomhed både ”ud” 

på verden og ”ind i” forskningsprocessen. Og på denne måde adskiller agential realismen og 

praksiografien sig ved opmærksomheden på, hvordan forskningspraksissers og forskningsobjektets 

uadskillelighed gøres til genstand for opmærksomhed. 

Mol kritiserer det, hun kalder for ny-materialismen (her refererer hun særligt til Jane Bennets 

Vibrant Matter (2010)), for: 

“And it is only in interactions, or intra-actions if you prefer (Barad, 2007), that objects relationally 

afford each other their (always local, often fluid) ‘essence’. As the new materialism forgets these 

relational engagements and affordances it has no way of talking about what matter ‘itself’ does, 

                                                            
54 I afhandlingen sondrer jeg mellem forskelsproduktioner, som er mine analytiske diffraktioners effekter, og 
forskelstilblivelser, som er de forskelle, jeg analyserer som tilblivende i mine dataproduktioner. Jeg ser 
tilblivelsesbegrebet som et begreb, der ikke på forhånd afgør, hvem eller hvad der handler, hvorimod produktion peger 
på en producent. Jeg tillægger på denne måde mine agentielle skæringer en afgørende forskel for, hvad der bliver 
afhandlingens ”produkter”. 
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other than naively echoing natural science textbooks and journal articles – minus the materials and 

methods sections. Decades of work in STS is being disdainfully discarded. In the process most of the 

questions that ‘relational materialism’ was trying to raise are being sidelined, too.” (Mol 2013) 

Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvem der lader sig inspirere af hvem. Men jeg vil give Mol 

ret i, at de indsigter STS/post-ANT har arbejdet på længe, vældig frugtbart kan gå i dialog med 

agential realisme (som nogle gange er en del af ”new-materialisms” og andre gange er en del af 

”STS” eller ”post-humanism”). Indsigter, hvor empiriske analyser af praksis er udgangspunktet for 

tilblivelser af komponenters agens på situerede måder, og hvor både materialitet og diskursivitet er 

komponenter, der analyseres på.55 Mol forklarer ikke verden på baggrund af filosofiske 

abstraktioner og bygger ikke oven på naturvidenskabelig forskning, hvis viden hun tager for givet. I 

et engagement med praksis laver Mol analyser inspireret af den ontologiske vending (som jeg 

refererede til i starten af kapitlet), hvor ontologier i flertal peger på, at verden bliver til som 

forskellige versioner, afhængigt af hvilke praksisser den gøres igennem. Inspireret af dette bliver jeg 

optaget af ikke at tage agential realismens kvante-fysiske argumenter som valideringen af mine 

analyser. Herimod bruger jeg agential realisme metodologisk.   

Hvor Mol og Barad begge er optagede af spørgsmål om sammenhængen mellem epistemologi og 

ontologi og af at se på tilblivelser i komplekse praksisser, hvor både humane og non-humane 

komponenter er agentiale, er der forskelle på deres videnskabsambitioner, som gør deres tilbud og 

tilgange forskellige.  

Hvor Barad ikke laver etnografisk feltarbejde, gør Mol (nærmest) ikke andet. Hvor Barad skriver om 

fænomenet som intra-aktionen mellem forskningsobjekt og forskningspraksis og de effekter på 

vidensproduktion, dette har, går Mol ikke ind i diskussioner af relationen, men viser dem igennem 

sine empirinære analyser, hvorigennem forskellige versioner af (det, jeg med Barad kalder) 

fænomener bliver til. Hvor Barad engagerer vidensproduktion i diskussionen af etik, taler Mol om 

                                                            
55 I 2013 artiklen kritisere Jane Bennetts bog ”Vibrant Matter” (Duke University Press, 2010) for ikke at gå bag om den 
vidensproduktion, omega-3 fedtsyrers agens er blevet til igennem. I Bennetts bog refererer hun til, at omega-3 
fedtsyrer har agens, men hun forholder sig ikke til, hvordan agens er et resultat af en særlig videnskabelig praksis. Og at 
omega-3’s agens er et situeret spørgsmål, der kræver et situeret svar. Men omega-3 kommer i forskelige versioner, 
peger Abrahamsson et al. på. 
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politisk ontologi som de praksisser, hvorigennem særlige versioner af verden bliver mulige på 

særlige måder (Mol 1999).  

Når jeg læser Mol diffraktivt igennem agential realisme, går Mol og Barads videnskabsteoretiske 

udgangspunkter hånd i hånd. Særligt deres fælles arv fra Haraway er til at spore. Men deres 

vidensskabelse hviler på forskellige ambitioner, som jeg i denne afhandling vil læse diffraktivt til at 

passe til afhandlingens ambitioner. Jeg bruger agential realisme som metodologisk udgangspunkt til 

de filosofiske grundlagsdiskussioner, mine analyser hviler på, og jeg bruger Mol til at hjælpe mig 

med at formulere empiri-nære nysgerrigheder, som bidrager til at gøre agential realismens 

metodologiske udgangspunkt mindre nært teoretisk-fysiske diskussioner (som jeg ikke har grundlag 

for eller interesse i at vurdere) og mere tæt knyttede analyser af de empiriske produktioner, som 

afhandlingens analyser er blevet til igennem. 
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6. Metodologi (At følge 
tværprofessionalisme, et begreb, som 

fænomen)56 
 

Da jeg i 2010 blev ansat som ph.d.-stipendiat og forskningskonsulent i Professionshøjskolen, 

begyndte jeg at lede efter tværprofessionalismen. Både dér, hvor jeg fik fortalt, det ville være, og 

dér, hvor jeg fik en fornemmelse af, at der måske ville være noget at komme efter. Jeg ledte i 

sammenhænge, hvor tværprofessionalismen skiftede navn og blev til tværfaglighed eller innovation 

gennem samarbejde på tværs af professioner. Men ofte oplevede jeg også, at 

tværprofessionalismen fandt mig ved at blive til i praksisser, hvor jeg ikke ville have tænkt det 

muligt. Eksempelvis ved at dukke op som begreb i en mail-invitation til en begivenhed eller ved at 

”hjemsøge” udviklingen af nye begreber som ”mono-professionalisme”. I mit feltarbejde har jeg 

forsøgt at ”følge” tværprofessionalismens tilblivelser, samtidig med at Professionshøjskolen er 

blevet til. Og i afhandlingen bliver tværprofessionalismen derfor til, som jeg forsøger at forske i, 

hvordan det bliver til, samtidig med at Professionshøjskolen bliver til. Jeg forsker dermed i noget, 

der er under tilblivelse både igennem min forskningspraksis, men også politisk, arkitektonisk, 

organisatorisk og uddannelsesmæssigt.  

  

                                                            
56 I afhandlingen skelner jeg mellem metodologi og metode som to del-processer af forskningsarbejdet. Her forstår jeg 
metodologi som den proces, hvorigennem vidensproduktionen er blevet til, hvor jeg tilpasser og oversætter mit 
videnskabsteoretiske udgangspunkt til et metodologisk greb, der giver mig mulighed for at producere viden på 
baggrund af empirisk feltarbejde. Metoder forstår jeg mere specifikt som de måder, jeg har produceret empiri på. 
Metodologi og metode er på denne måde uadskillelige i praksis, men jeg beskriver dem her som to ”trin” i 
forskningsarbejdet.  
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6.1.  Emergerende forskning 

For at kunne udforske tilblivelserne af tværprofessionalismen i Professionshøjskolen i de praksisser, 

hvor det er på spil, arbejder jeg med et emergerende og fleksibelt design for mit feltarbejde 

(Kofoed 2007). Nogle gange har jeg inviteret mig selv ind i sammenhænge, hvor jeg fik at vide, at 

tværprofessionalismen var på spil. Som i tværprofessionelle moduler, hvor professionsstuderende 

på tværs af professionsuddannelserne skal undervises sammen. Andre gange er jeg blevet peget 

hen, hvor tværprofessionalisme er på spil, som i campuskonstruktioner, hvor jeg blev gjort 

opmærksom på, at en del af målsætningen var en ”tværprofessionel hverdag”. Og nogle gange er 

jeg blevet opmærksom på, at tværprofessionalisme var på spil ved et tilfælde. Som til et 

visionsseminar, samtlige medarbejdere i Professionshøjskolen blev inviteret til, jeg selv inkluderet, 

og hvor tværprofessionalismen pludselig dukkede op i form af en workshop invitation. Og så er der 

de øjeblikke, hvor tværprofessionalismen ikke bliver italesat, tænkt eller gjort, men hvor jeg 

pludselig ser sammenhænge i mit empiriske materiale. Som det fælles sus, der gik igennem 

forsamlingen, da en bestyrelsesformand kom til at kalde en professionsuddannelse et forkert navn 

ved en åbningsceremoni af et campus.57 Suset vakte minder om mit feltarbejde i hverdagen i 

campus, hvor selvsamme professionsuddannelse havde besvær ved at gøre sig genkendelig og 

havde udfordringer med både at arbejde tværprofessionelt og blive genkendt som profession i det 

tværprofessionelle campus.  

I mit feltarbejde har tværprofessionalisme været på spil på forskellige måder. Nogle gange italesat 

og som tydelig strategi, og nogle gange uhåndgribeligt og udefinerbart. Tværprofessionalisme er 

blevet til som forskellige versioner samtidig med den praksis, der er blevet til som 

tværprofessionalismens mulighedsrum. Og samtidig med de spørgsmål, jeg stillede, og de metoder, 

jeg brugte til at udforske tværprofessionalismen med.  

Begreber (særligt videnskabelige) kan forstås som det, der kan transcendere praksis (Palmer and de 

Freitas 2014). Som transcendentale størrelser forstås begreber som dem, der på tværs af praksisser 

forbliver det samme. Og måske er det derfor, at definitioner af begreber nogle gange slås fast, 

                                                            
57 Jeg vender tilbage til eksemplet analytisk i kapitel 11. 
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førend udforskning af praksis påbegyndes? Inden for forskning i tværprofessionel uddannelse 

arbejder man eksempelvis på at udvikle en fælles definition af tværprofessionalisme for at kunne se 

på det samme begreb om tværprofessionel uddannelse og dets effekter i forskellige 

uddannelsessituationer og professionspraksisser. Dette er en del af et ønske om at kunne udvikle 

en evidensbase for, om tværprofessionel uddannelse (som intervention) har positive effekter på 

praksis efter endt uddannelse. For at kunne måle på tværprofessionel uddannelse som intervention 

synes en fælles og fast definition nødvendig. Ved definitionen af begrebet stabiliseres 

interventionen, og effekten gøres målbar på tværs af forskellige praksisser (Sauzet In progress). Det 

synes i hvert fald at være logikken, når man læser systematiske reviews af tværprofessionel 

uddannelsesforskning (læs eks. følgende for diskussioner af behovet for definitioner af begrebet: 

Hammick, Freeth et al. 2007; Reeves, Zwarenstein et al. 2010; Reeves, Goldman et al. 2011).  

Men for mit ærinde med afhandlingen er en definition af tværprofessionalisme kontra-produktiv. I 

denne afhandling er det udforskningen af, hvordan tværprofessionalisme bliver til, hvilken 

tværprofessionalisme, der bliver til, og hvilke effekter, det har (jf. forskningsspørgsmålet) jeg er 

optaget af. 

I afhandlingen holder jeg (den umiddelbare selvmodsigelse til trods) godt fast i definitionen af 

fænomenet som uadskilleligheden mellem forskningsobjekt og forskningspraksis, hvorigennem 

både forskningsobjekt og forskningspraksis bliver til (Barad 2007, 128). Ved at holde godt fast i, eller 

stabilisere, fænomenforståelsen er mine forskningspraksisser blevet tunet ind på og blevet 

produktive for det komplekse rod (Law 2004), som tværprofessionalisme bliver til igennem. Det rod, 

som ikke er stabilt, ordnet, planlagt eller forudsigeligt. Ved at stabilisere begrebet om fænomenet, 

kan jeg ”stå et stabilt sted” og lade tværprofessionalismen udfolde sig situeret ”omkring” denne 

stabilisering.  

I dette rod har både tværprofessionalismen og mine forskningspraksisser indgået i gensidige 

hjemsøgende praksisser. For det at ”følge” et fænomen som tværprofessionalismen er lidt det 

samme som at jage et spøgelse.58 Nogle gange har jeg kunnet se det, og nogle gange har jeg ikke. 

                                                            
58 I ANT og post-ANT er et slogan, at man skal følge aktøren/aktanten (follow the actor) ved at spore (trace)/assemble 
dens forbindelser og tilblivelser. At følge ved at spore konnoterer, at man kan vælge flere veje, og at der er en 
performativ proces, hvor aktanten bliver til samtidig med, at forskeren sporer. (For en udfoldet diskussion se: Bruno 

 



100 
 

Ofte har jeg været alene om at ”mærke” tværprofessionalismens tilstedeværelse, og nogle gange 

har jeg ikke lagt mærke til det, førend en anden har sagt det højt. At ”følge” et begreb som 

fænomen er på denne måde at forske i tilstedeværelser, fraværelser, italesættelser og de nogle 

gange planlagte og nogle gange tilfældige, hverdagslige materielt-diskursive 

uddannelsesorganisatoriske praksisser. Det er at skabe sammenhænge og forskelle og tillade 

forskning at blive til gennem ”rod” (Law 2004; Kofoed 2007).  

  

                                                                                                                                                                                                     
Latour; Reassembling the Social – An introduction to Actor-Network Theory, Oxford University Press, 2005). Jeg 
konnoterer dog ideen om at spore til ideen om at finde. Og at finde aktanten kan give associationer til, at der så skulle 
være en gemmeleg på spil frem for en gensidig tilblivelse. Det er derfor, jeg vælger at sætte anførselstegn om følge og i 
stedet tale om gensidig hjemsøgelse som metafor for relationen mellem forskningsobjekt og forskningspraksis.  
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6.2.  Om begreber 

Begrebet tværprofessionalisme betragtes her altså ikke kun som et ord. Tværprofessionalisme er et 

fænomen, hvis mine forskningspraksisser orienterer sig mod det således. Og hvis 

tværprofessionalisme, et begreb, er et fænomen i en agential realistisk forstand, så bliver det til i 

uadskilleligheden med den måde, hvorpå jeg forsker i det. Og måden jeg forsker i det på, bliver til i 

uadskilleligheden med måden, hvorpå begrebet bliver til. Så når jeg orienterer mig mod ”det” i 

uddannelsespraksisser, organisationspraksisser og campus-praksisser, bliver jeg optaget af at 

”følge” det videre rundt, afhængigt af hvordan det bliver til. At forske i et begreb som et fænomen 

indebærer på denne måde en intra-aktiv dynamik mellem forsker og forskningsobjekt, der bliver til 

som uadskillelige.  

Når tværprofessionalisme forstås som fænomen, kan det blive til forskellige versioner afhængigt af, 

hvilke praksisser det bliver til samtidig med. For at kunne ”se” dette har jeg i mit feltarbejde fulgt 

tværprofessionalismen uden at definere det forud for min undersøgelse. At arbejde på denne måde 

har gjort forskningspraksissen til et kontinuerligt spørgsmål om at afgøre konkret, hvor, hvornår og 

hvordan tværprofessionalisme var på spil. Mol argumenterer for, at netop dette gør forskningen 

nysgerrig på mere, end når vi arbejder med begreber, der er defineret på forhånd (Mol 2013). Det 

gør, at vi udforsker praksisser frem for at evaluere eller lede efter særlige effekter af dem (Sauzet 

2014, 173). Men at arbejde med et begreb, der ikke er defineret på forhånd, sætter mit feltarbejde 

og mine argumenter på prøve. Mit feltarbejde skal gøre mig i stand til kunne se det iøjnefaldende 

og åbenlyse samt det usynlige og høre det italesatte såvel som det usagte.  

 

6.2.2. Hjemsøgte begreber, hjemsøgte forskningspraksisser 

Begrebet om tværprofessionalisme frembringer dog associationer, uanset at jeg forsøger at arbejde 

åbent med det. Måske fordi det i nogle sammenhænge er et velkendt begreb? Eller måske fordi det 

i andre er en ny-sproglig version af det, ”vi” tror, vi ved, der mangler? ”Professionalisme” bliver med 

tilføjelsen ”tvær” et sammensat ord. Et ord, der kan konnotere til begreber om ”tværfaglighed”, 

”samarbejde på tværs”, ”tværsektorielle projekter” m.fl. (Baagøe Nielsen, Bille et al. 2010). 
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Før jeg ansøgte om ph.d.-stipendiet, arbejdede jeg som konsulent i en børne- og ungeforvaltning i 

en kommune. En af mine opgaver var at samarbejde med pædagoger, lærere samt skoleledere og 

dagtilbudsledere om deres interne samarbejde om børns overgange fra daginstitutioner til 

fritidshjem og folkeskoler. Da jeg startede arbejdet med min afhandling, havde jeg derfor en idé 

om, at jeg skulle fokusere specifikt på tværprofessionelt samarbejde mellem pædagog- og 

lærerstuderende. Gennem arbejdet med børns overgange i kommunen troede jeg, at jeg vidste, 

hvad det tværprofessionelle handlede om. Jeg troede, det handlede om at styrke professionernes 

samarbejde om velfærdsservicen for ”deres” borgere.  

Der gik ikke længe, før jeg erfarede, at tværprofessionalisme på Professionshøjskolen ikke altid 

reflekterede de konkrete samarbejdsflader, eller velfærdspolitikker og reformer, jeg havde erfaring 

med fra kommunen. I kommunen skulle vi forholde os til blandt andet ”Barnets reform” eller 

”Sammenhængende patientforløb”, hvor der er ansatser til at sætte borgeren i centrum gennem 

tværprofessionelt samarbejde (Sygeplejeråd and Regioner 2008; Satspuljepartierne 2010). I 

Professionshøjskolen kunne tværprofessionalisme være et møde mellem studerende fra fysioterapi- 

og tekstilformidler-uddannelsen. Eller en måde at tænke om netværksdannelse mellem 

underviserne eller argumenterne for at bygge campusser. Ved hver tilblivelse af 

tværprofessionalismen som en ny version udfordrede jeg derfor mit blik på begrebet og det, det i 

min optik kunne være, for at min afhandling kunne sige noget om den måde, tværprofessionalisme 

blev til på som fænomen i Professionshøjskolen.  

Tværprofessionalisme som begreb er på denne måde ”hjemsøgt” (Barad 2010). Det er både 

hjemsøgt af det, vi tror, det betyder, vores erfaringer og af de praksisser, det bliver til samtidig med. 

Det ikke på forhånd definerede begreb om tværprofessionalisme får i dets definerede 

ubestemmelighed derfor forskellige associationer i de forskellige praksisser, det bliver til samtidig 

med. Tværprofessionalismen er på denne måde hjemsøgt af forskellige ”spøgelser”.  

 

I en agential realistisk forstand repræsenterer begreber ikke verden, som den er, og begreber er 

ikke uafhængige af de sammenhænge, de bliver til i (Barad 2007, 253). Uadskilleligheden mellem 

begreber og de praksisser, de bliver til i, eller mellem analyseobjekt og forskningspraksis, er 

fænomenet. Og fænomener er ”hjemsøgte”. De er aldrig bare her og nu, men de bærer erfaringer, 
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associationer og praksisser med sig, der også er agentielle for deres tilblivelse som forskellige 

versioner. Det her er en særlig slags hjemsøgelse (her er jeg inspireret Barads læsning af Derridas 

”hauntology” (Barad 2010)), hvor tværprofessionalismens epistemologi (den måde, den bliver til 

på), ontologi (det, den er) og dens effekter ændrer sig igennem de hjemsøgelser, den bliver til 

samtidig med, hvoraf mine forskningspraksissers erfaringsdannelser er en del.59 Så det er ikke, fordi 

tværprofessionalisme ikke er defineret, at jeg kan dømme hvad som helst tværprofessionalisme. 

Snarere betyder denne uadskillelighed mellem begrebet og (de hjemsøgte) praksisser for dens 

tilblivelse, at mine mulighedsbetingelser for at se, høre, fornemme og ”dømme” 

tværprofessionalisme er et spørgsmål om en særlig ”fænomenal praksis”, som er en gensidig 

hjemsøgelse mellem ”begrebet” og ”mig”. Maggie MacLure kalder dette at undres (”to wonder”), 

denne følelse af at ”vælge noget”, som ”vælger dig”. Dette, skriver hun (inspireret af en ny-

materialistisk læsning af Deleuze), er et spørgsmål om en mærkværdig forbindelse, og om samtidig 

at være indeni og uden for forskningsprojektet (2013). Det er en kropsliggjort fornemmelse af at 

producere mening. Men dette kan også afmystificeres. Barad skriver, at det slet ikke er et 

mysterium, hvordan verden hænger sammen. For der er slet ikke forskellige lag (og her er tid og 

rum heller ikke forskellige ”lag”), der er kun sammenfiltringer (på engelsk ”entanglements”) (Barad, 

2007).60 For en udfoldet forståelse af hvad “hjemsøgthed” vil sige, arbejder Barad med, og citerer, 

Jaques Derridas “Spectres of Marx”(Derrida 1994): 

  

“To haunt does not mean to be present, and it is necessary to introduce haunting into the very 

construction of a concept. Of every concept, beginning with the concepts of being and time. That is 

what we would be calling here a hauntology. “ (Barad 2010, 252)  

Og:  

                                                            
59 Hauntology er et begreb, Barad henter hos Jacques Derrida fra hans værk: “Spectres of Marx” (1994). Hauntologi 
kombinerer ordene ”haunt” (at spøge) og suffikset –ology. Hauntology lyder med et (stærkt) fransk accent næsten som 
ontologi. Dette spiller Derrida på og refererer herved til idéen om spøgelset, der er både væren og ikke-væren samtidig.  

60 For den gensidige inspiration, jeg finder mellem Barad og Mol, kan læseren her med fordel tænke på Mols kritik af 
hvordan viden om kroppen, opdeler den i et socialt og et fysisk lag (2012) 
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”What does it mean to follow a ghost? And what if this came down to being followed by it, always, 

persecuted perhaps by the very chase we are leading? Here again what seems to be out in front, the 

future, comes back in advance from the past, from the back.” (Barad 2010, 257) 

Når Barad citerer Derrida og arbejder med hans hauntology (som jeg her oversætter til 

hjemsøgelse), er det for at kunne lave analyser af begivenheder som hjemsøgte. Det er for at kunne 

skrive om begivenheder, der ikke kun opstår her og nu, men som er hjemsøgte af andre 

begivenheder, andre historier, andre ideer, andre steder. Af nu, før og efter, her og der.61 Her vil jeg 

foreslå Barads læsning af Derrida som en måde at tænke om feltarbejde som det at ”følge” den 

måde, begreber bliver til på. Som en gensidig hjemsøgelse mellem begrebet (fænomenet) og ”mig” 

(som ”gør” forskellige forskningspraksisser og er en del af fænomenet). Tværprofessionalismen 

behøver derfor ikke være ”tydelig” (som i blive italesat, eller være på dagsorden, eller ”praktiseres”) 

for at kunne være i, eller hjemsøge, de praksisser, jeg laver feltarbejde i. For tværprofessionalisme 

hjemsøger allerede mine forskningspraksisser og bliver til på den måde. Og jeg behøver ikke altid 

huske på at lede efter tværprofessionalismen, for den dukker op hele tiden i Professionshøjskolen. 

Enten fordi aktører i praksis ved, det er ”den”, jeg leder efter, eller fordi Professionshøjskolen 

iværksætter tværprofessionalismen på forskellige måder i forskellige sammenhænge. At ”følge” et 

begreb, særligt når man er ansat i den organisation, man forsker i (og hvad det betyder i denne 

afhandling, udfolder jeg i afsnit 7.1.), er på denne måde en intra-aktiv hjemsøgelse mellem 

forskningspraksisser og forskningsobjekt, hvorigennem objekt og forskningspraksis bliver til. Og 

hvordan hjemsøgelse finder sted kan kun bestemmes gennem praksis. Forud for og følgende de 

konkrete praksisser er gensidig hjemsøgelse udgangspunktet, og hvad ”felten” er og gør, bliver på 

denne måde skåret til igennem feltarbejdet.  

                                                            
61 Barads begreb om time-space-mattering er en anden måde at tale om sammenfiltringen af tid, sted og 
materialisering/betydningsproduktion. Det er en måde at analysere på begivenheder/materielt-diskursive praksisser, 
der ikke gør tid til kun nu og her og ikke gør sted til en container for handlen. Gennem begrebet om time-space-
mattering åbner Barad op for, at ”nu og her” og ”fortid”, ”fremtid” og andre ”steder” hænger sammen, eller at deres 
relationer arbejdes på kontinuerligt i tilblivelsen af fænomener. Dette begreb giver mulighed for at snakke om 
historicitet og stabilisering/iteration med Barad. I afhandlingen vælger jeg ikke at arbejde med begrebet til fordel for 
andre begreber. Blandt andet bruger jeg Lefebvres rytmebegreb i kapitel 11. For analyser og skriverier med dette 
begreb kan man med fordel gå til ”En ny start” af Malou Juelskjær, ph.d.-afhandling, (2009,) eller Helle Plauborgs 
afhandling (2015). Eller selvfølgelig til kilden ”Meeting the Universe Halfway”, Barad 2007, kapitel 6. 
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6.3.  At forske i fænomenale praksisser  

 

Den hjemsøgte uadskillelighed mellem tværprofessionalismen og mine forskningspraksisser har 

fordret et behov for en rammesættelse af, hvad ”det” så kunne hedde at lave feltarbejde på denne 

måde? En rammesættelse, som ikke producerede forskelle mellem mine forskningspraksisser og 

Professionshøjskolens praksisser. Og en rammesættelse, der fastholdt mit fokus på 

uadskilleligheden som afgørende for tilblivelsen af tværprofessionalismens versioner. Til dette 

formål har jeg ud fra min læsning af agential realisme (Barad) og praksiografien (Mol) udviklet et 

begreb om ”fænomenale praksisser” som et metodologisk greb. 

 

”Fænomenale praksisser” er en sammenfletning af to centrale teoretiske begreber (udfoldelsen af 

praksis-begrebet følger). At forske i fænomenale praksisser ser jeg som en måde, hvorpå jeg kan 

forske i, hvordan tværprofessionalisme (som fænomen) bliver til gennem mine forskningspraksisser 

i Professionshøjskolens praksisser. Begrebet om fænomenale praksisser er på denne måde en 

rammesættelse af ”det”, jeg kigger på i afhandlingen. Og rammesættelsen bruger jeg til at forbinde 

mine empiriske produktioner på tværs af tid og rum, hvor tværprofessionalismen bliver til samtidig 

med praksisser, der ”hjemsøger” hinanden.  

 

6.3.1.  Om praksis 

I “The Body Multiple” (2002) foreslår Mol, at vi ”behandler” alt som praksis. For ved at anskue alt 

som praksis åbnes der op for, at se alt som muligvis medproducerende for versioner af verdens 

tilblivelse (Mol 2002, 156). Og hertil vil jeg tilføje, gennem Barad, at mine egne forskningspraksisser 

er medproducerende.  

 

Bruun Jensen og Gad bygger videre, inden for en post-ANT rammesætning, på Mols argument om 

at behandle alt som praksis (2012). I deres udfoldning tilbyder de et begreb om praktisk ontologi. 

Med begrebet om praktisk ontologi peger de på de udfordringer, der kan være med at benytte sig 

af praksisbegrebet:  
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”Vores egen position, som vi kan betegne praktisk ontologi (eller post-ANT) (Gad & Jensen 2009; 

Jensen 2010; Jensen & Gad 2008), beror på en udstrækning af praksisbegrebet til at dække alting, 

inklusive vores egne og vores informanters teorier og praksisser. Vi argumenterer dermed både for 

at fastholde et rigt praksisbegreb og for at undgå et overfokus på praksis – herunder to analytiske 

’kneb’: det ene omfavnelse af praksis som en særlig magisk forklarende instans og det andet, en ide 

om praksis som en art social essens ekspliciteret i handlen og defineret i modsætning til tænkning og 

politik.” (Bruun Jensen and Gad 2012, 64) 

Bruun Jensen og Gad peger på, med reference til Andrew Pickering, at praksis er et elastisk ord, der 

ikke har nogen fast størrelse, og som kan udvides eller indskrænkes afhængigt af analytisk interesse 

og behov.62 Med begrebet om praktisk ontologi, der både er beslægtet med (post-)ANT og 

empirisk-filosofi, beskriver forfatterne deres ambitioner som at åbne op for at kunne analysere (se, 

høre, dømme) mangfoldige kræfter, effekter, aktører og implikationer. Dette skulle finde sted på 

baggrund af en ”empirisk udstrakt, men teoretisk minimalistisk tilgang” (Bruun Jensen and Gad 

2012, 72-73). I Bruun Jensens og Gads artikel ser jeg en relevant udfoldelse af Mols praksiografi 

med inklusionen af forfatternes ”egne” teorier og praksisser som en del af den praksis, der 

performer ontologi. Samtidig peger forfatterne på, at praksis ikke bør blive beskrivelsen på alt, og at 

praksis ikke står i modsætning til tænkning og politik. Barad behandler også ”alt” som praksis med 

sit begreb om materielt-diskursive praksisser, hvorved hun peger på, at alle emergerende 

komponenter, om de skæres som menneskelige eller ej, kan være medproducerende for den 

praksis, hvorigennem fænomener bliver til. Herigennem gøres det også i agential realisme til et 

konkret spørgsmål at afgøre hvilke praksisser, der skal inkluderes (der bliver agentielle) i analysen af 

tilblivelsen af fænomener (for et glimrende eksempel herpå, læs: Barad 2007, 360-361).63  

                                                            
62 I Andrew Pickering’s bog ”The Mangle of Practices” fra 1995, The University of Chicago Press, beskriver Pickering, 
hvordan praksis konstant er i gang med at overskride sig selv og antage nye former. Bruun Jensen og Gad refererer til 
Pickering, 1995, 65-67 i deres artikel. 

63 Jeg kan ikke påstå, at agential realisme tilbyder en teoretisk minimalistisk tilgang. Måske tværtimod. Men agential 
realisme tilbyder en grundig udfoldelse af de videnskabsteoretiske specificiteter af de sammenhænge, som i post-ANT 
nogle gange forsvinder til fordel for overbevisende analyser af etnografiske produktioner og skarpe empiriske pointer 
om verdens tilblivelse. Den ”empiriske udstrakthed”, som Bruun Jensen og Gad er fortalere for, findes også i Mols 
arbejde. Og er nærmest fraværende hos Barad. Jeg forstår forskellen som funderet i de forskellige 
vidensskabelsesambitioner, som jeg tidligere fremhævede. Måske er det også derfor, som Mol peger på, at der er 
forholdsvis lidt ”bestøvning” mellem de (feministiske) ny-materialister og post-ANT/STS? I denne afhandling har jeg ikke 
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Her sætter jeg tværprofessionalismen på arbejde som en etiko-onto-epistemologisk hjemsøgelse 

mellem emergerende forskningspraksisser og forskningsobjekter, der bliver til versioner af 

fænomenet. De metodologiske konsekvenser af at sætte et begreb på arbejde som et fænomen på 

denne måde er, at grænserne, som jeg normalt forstår forskningsarbejde igennem, sløres, 

forsvinder og bliver til på stadig nye måder gennem afhandlingens forskelsproduktive effekter. Der 

er på denne måde ikke et forskningsobjekt uden for forskningspraksissen. Og der er ingen 

foruddefineret afstand mellem ”feltet” og ”forskeren”. Og ingen foruddefineret praksis forud for 

dens samtidige tilblivelse med fænomenet. Der er ”kun” (og det er ikke så lidt) gensidigt 

hjemsøgende praksisser, hvorigennem der emergerer ”forskningspraksisser” og 

”forskningsobjekter”. 

I afhandlingen skærer jeg mit feltarbejde ud i tre fænomenale praksisser, hvor 

tværprofessionalismen bliver til igennem forskellige praksisser i Professionshøjskolen. 

”Tværprofessionelle organiseringspraksisser”, ”Tværprofessionelle uddannelsespraksisser” og 

”Tværprofessionelle campuspraksisser”. Disse afgrænsninger er blevet til gennem analysen af hvilke 

praksisser i Professionshøjskolen, tværprofessionalismen bliver til igennem på tværs af tid og rum. 

Hvordan de konkrete fænomenale praksisser bliver til samtidig med tværprofessionalismen, 

udfolder jeg i de enkelte analysekapitler.  

  

                                                                                                                                                                                                     
en ambition om, hvorvidt min teoretiske udfoldelse skal være minimal eller maksimal, men vil lade dette afgøres 
konkret, afhængigt af den diffraktion, jeg foretager. 
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7. Metoder og empiriske data-
produktioner 

 

Til afhandlingen har jeg lavet feltarbejde i det, jeg betegner som fænomenale praksisser, hvoraf 

både mine forskningspraksisser og tværprofessionalismen er en del. I det, der følger, vil jeg skrive 

frem, hvilke diskussioner dette giver anledning til i denne afhandling. Herudover vil jeg gøre rede 

for de metodiske tilgange, jeg har produceret empiri igennem. 

En agential realistisk metodologi beskriver dynamikken mellem forskningspraksisser og 

forskningsobjekt som intra-aktiv og tilblivende på konkrete måder (Barad 2007, 113).64 Med denne 

dynamik som udgangspunkt er der ikke noget ”før”, ”udenfor” eller ”ovenfra” sted, forskeren kan 

stå i forhold til forskningsobjektet. Men igennem diffraktioner og skæringer kan der produceres 

steder, som forskeren kan stå. Denne tilgang bryder med forestillingen om forskeren som adskilt fra 

forskningsobjektet. Og om feltet som et sted, man kan ”træde ind” og skabe viden om. Dette er en 

tænkning, der, med John Laws ord, bryder med en Euro-Amerikansk tænkning om subjektets status 

som særligt agential (Law 2004). Her bliver forskningspraksisser til som en del af andre afgørende 

agentiale komponenter i fænomenale praksisser. I princippet er listen af praksisser, som kan være 

agentiale for produktionen af et fænomen, uendelig. Og i ”skrivepraksis” foretager jeg derfor 

udvalgte skæringer som afgørende.  

Udvælgelsen er en etisk praksis, der gør konkrete forskningspraksisser synlige som produktive for 

tværprofessionalisme. Barad foreslår, på linje med Haraway, at man gør forskningspraksisser 

”response-able” eller ”dialog-dygtige” (min oversættelse af response-able) (Juelskjær and 

Schwennesen 2012, 13). At gøre forskningspraksisser dialog-dygtige sker gennem agentiale 

                                                            
64 Barad går i dybden med dialogen mellem Bohr og Heisenberg om forskellen på ubestemmelighedsprincippet og 
usikkerhedsprincippet. Karikeret går diskussionen således: Bohr peger på, at fænomener forud for undersøgelsen ikke 
kan bestemmes. Heisenberg peger på, at vi ikke ved, hvad fænomenet er forud for undersøgelsen. Bohr peger på, at 
enhver undersøgelse laver en skæring i fænomenet, og Heisenberg peger på, at fænomener har stabile kvaliteter, som 
en undersøgelse, der ikke ”forstyrrer” fænomenet, kan afdække. Pointen, som Barad bruger diskussionen til at pege på, 
er, at den mindste ontologiske enhed er fænomenet, som er uadskilleligheden mellem forskningspraksis og 
forskningsobjekt. En dialog-dygtig forskningspraksis handler om at gå i dialog omkring dette, og omkring hvordan hvilke 
fænomener bliver til, og hvilke effekter dette har. Læs Barad, 2007: 115-118 for en udfoldet diskussion af dette.  
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skæringer, som tydeliggør konkrete forskelle mellem forskningspraksis og forskningsobjekt (Barad 

2007, 175). Dette kan være gennem de spørgsmål, jeg stiller, de begreber, jeg bruger til at 

analysere tilblivelser gennem, og de optikker, jeg producerer for at kunne høre/se/genkende de 

fænomenale praksisser. Effekten af dette er at åbne for en dialog omkring produktionerne af 

versioner af tværprofessionalisme, snarere end at ”lukke ned” for dialog ved at påstå, at verden ser 

ud, som jeg skriver om den i mine analyser. Dette er for mig en etisk praksis (frem for et etisk 

princip) (Alaimo and Hekman 2008, 7). En del af denne etiske praksis er at gøre rede for de 

metoder, hvorigennem forskningsobjektet kan blive til på. Det er ærindet med dette kapitel. Den 

etiske praksis vender jeg tilbage til løbende og konkluderer på i afhandlingens konklusioner.  

Jeg vil i det, der følger, først adressere en gennemgående præmis for afhandlingen, som forholder 

sig til det at forske i den uddannelsesorganisation, jeg er ansat i. Bagefter vil jeg udfolde de 

kvalitative metoder, jeg har benyttet mig af læst igennem min agential realistiske metodologi, og 

jeg vil skematisere det, jeg gør til data for analyserne af tværprofessionalisme i afhandlingen.  
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7.1.  Forskning i deres praksis/egen praksis (forskerens 
tilblivelser som data) 

 

Med min dobbeltansættelse som ph.d.-stipendiat på universitetet og konsulent i 

Professionshøjskolen er mit feltarbejde blevet til ”forskning i egen praksis”. Men forud for mit ph.d.-

stipendiat var jeg ikke ansat i Professionshøjskolen, så da jeg startede i Professionshøjskolen, var 

præmissen, at jeg skulle forske dér i den organisation, som ansatte mig. Så på en måde forsker jeg 

ikke i ”egen praksis”, men i ”deres praksis”: Den organisation, mine ansættelsespapirer og min 

lønkonto fra Professionshøjskolen definerer som min arbejdsplads, og den organisation, som min 

ansættelse på universitetet definerer som mit ”felt”. Og alligevel forsker jeg i min praksis. For jeg 

har gode kolleger og en hverdag på Professionshøjskolen, hvor jeg ikke konstant oplever at være på 

feltarbejde, men bare på arbejde. Og så er jeg alligevel konstant på feltarbejde. Selvom jeg ikke 

tager noter, så overvejer jeg hver en erfaring som værende muligvis relevant i forhold til min 

afhandling. For jeg kan ikke adskille min konsulent-praksis fra min stipendiat-praksis, og min 

afhandling har siddet i mine nakkehår fra den dag, jeg blev ansat. På en måde er jeg indeni-og-

udenfor samtidig, eller indeni på nogle tidspunkter og udenfor på andre. Eller ingen af delene: 

“The moment the insider steps out from the inside she’s no longer a mere insider. She necessarily 

looks in from the outside while also looking out from the inside. Not quite the same, not quite the 

other, she stands in that undetermined threshold place where she constantly drifts in and out. [ . . . ] 

She is, in other words, this inappropriate other or same who moves about with always at least two 

gestures: that of affirming ‘I am like you’ while persisting in her difference and that of reminding ‘I 

am different’ while unsettling every definition of otherness arrived at.”(Trinh 1988) 

I “Not You/Like You” problematiserer Trinh Minh-ha identitetsbegrebets produktion af adskillelser 

mellem “jeg” og “ikke-jeg”. Skillelinjen, peger hun på, reproducerer forestillingen om, at det er 

muligt at adskille identiteter fra hinanden. Og forestillingen om, at identiteter kan sorteres mellem 

det, der er mest ”mig” og det, der er mindre ”mig”, reproducerer forestillingen om, at der er 

”kerne-jeg’er”, som udgør det autentiske selv, der er markøren for, hvilken identitet man hører 

(mest) til. I forhold til feltarbejde er denne problematisering særligt relevant, da ideen om 
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”forskning i egen praksis” binder forskeren til en særlig udsigelsesposition, som giver det, der bliver 

sagt, en særlig værdi, fordi man enten er ”insider” eller ”outsider”.  

Barad læser Trinhs tekst i en udfoldelse af diffraktionsbegrebet, hvor hun diskuterer, hvordan 

adskillelighed/forskellighed er effekter af agentiale skæringer, som gør, at noget i særlige 

sammenhænge bliver gjort til det, der er ”indenfor” og andet til det, der er ”udenfor”. Og denne 

adskillelse er en samtidig bevægelse, som giver særlige forskelle (diffraktioner) (Barad 2014): 

”There is no ‘I’ that exists outside of the diffraction pattern, observing it, telling its story. In an 

important sense, this story in its ongoing (re)patterning is (re)(con)figuring me. ‘I’ am neither outside 

nor inside; ‘I’ am of the diffraction pattern. Or rather, this ‘I’ that is not ‘me’ alone and never was, 

that is always already multiply dispersed and diffracted throughout spacetime (mattering), including 

in this paper, in its ongoing being-becoming is of the diffraction pattern!”(Barad 2014, 181-182)  

At ”forske i egen praksis” er, set på denne måde, en agential skæring, som gør mit feltarbejde til en 

særlig slags. Og at forske i ”deres praksis” ville være en radikalt anden. Childers skriver, inspireret af 

Patti Lather, om post-critical methodologies, hvor man samtidig forsker og udfordrer forskningen 

(Childers 2013, 606). Samtidigheden, som Childers skriver frem, vil jeg bruge i afhandlingen til at 

forholde mig til mine forskningspraksissers tilblivelser. Som indeni eller udenfor, eller indeni-og-

udenfor i (fænomenale) praksisser, hvorigennem jeg kan få konkret afgjorte adgange til at analysere 

tilblivelsen af tværprofessionalisme. Det vil sige, at jeg kan bruge de specifikke måder, hvorpå jeg 

bliver til som indeni, udenfor, eller udenfor-og-indeni, som ”data” til at analysere tilblivelsen af 

tværprofessionalisme med. 

  

7.1.1.  Et afgørende afsæt  

Ansættelsen, der har muliggjort denne afhandling, blev udbudt som en dobbeltansættelse, hvor 

universitetet og Professionshøjskolen gik sammen om at udbyde 4-årige ansættelser, hvor 

kandidaterne ville få 3-årige ph.d.-stipendiater på universiteterne samtidig med en 1-årig 
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ansættelse i Professionshøjskolen som konsulenter.65 Den stilling, jeg søgte, var et beskrevet opslag, 

hvor man skulle beskrive et ph.d.-opslag inden for følgende: ”Formålet er at afklare muligheder for 

at udvikle organisatoriske forudsætninger for tværfaglig vidensinnovation og uddannelsesudvikling i 

den nye professionshøjskolestruktur med særlig hensyntagen til de udfordringer og behov som 

opleves af de udøvende professionelle (fx sygeplejersker, lærere og/eller pædagoger) i praksis.” 

(Citat fra opslaget). Orienteringen i opslaget skulle reflekteres i ansøgningen og er den 

forudsætning, min forskning skal forholde sig til. Afhandlingen er blevet til inden for et afgrænset 

emneområde.  

 

Af opslagets afgrænsninger skrev jeg min ansøgning ind i det tværfaglige arbejde mellem lærere og 

pædagoger på Professionshøjskolens grunduddannelser, de nye professionshøjskolers 

organisatoriske forudsætninger, deres uddannelsesudviklinger og deres ”tværfaglige” 

vidensproduktioner. Men ved mødet med Professionshøjskolen (hvor jeg forstod mig selv som 

udefra-kommende) gik det op for mig, at begrebet om tværfaglighed i Professionshøjskolen var 

blevet udskiftet med det mere professionsnære begreb om tværprofessionalisme. Som ny, 

udefrakommende, fik jeg at vide, at hvor tværfaglighedsbegrebet er blevet til i en universitær 

sammenhæng, er tværprofessionalismebegrebet blevet til i en professionsnær sammenhæng, 

hvorigennem det specifikke ved professionerne og deres samarbejdsflader i velfærdssamfundet er 

søgt rummet og adresseret. Som udefrakommende har jeg på denne måde draget nytte af, at 

medarbejdere på Professionshøjskolen har tænkt, at det var en hjælp for mig, at de forklarede mig, 

hvordan Professionshøjskolen hang sammen.  

Som konsulent i Professionshøjskolens udviklings- og forskningsafdeling (som indefra-kommende) 

var det nemt at få ”adgang” til at lave feltarbejde i Professionshøjskolens tværprofessionelle 

praksisser. Jeg blev konstant peget i retninger, som mine kolleger mente, kunne have min interesse. 

Og ved at være kollega til de medarbejdere, der har fået ”gatekeeper” status ved at være dem, jeg 

spurgte om lov til at deltage i de tværprofessionelle praksisser, har jeg haft en privilegeret adgang 

til Professionshøjskolens praksisser. Ofte har jeg, på trods af Professionshøjskolens størrelse, endog 

                                                            
65 Ansættelsen er finansieret af det strategiske forskningsråd, universitetet og Professionshøjskolen.  
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delt nærmeste chef med de medarbejdere, jeg ”observerede på”.66 Og dermed har jeg haft nem 

adgang til deltagelse i praksisser, hvor tværprofessionalismen var på spil. Jeg har haft rig mulighed 

for feltarbejde og har måske derfor også produceret mere empiri, end jeg havde forestillet mig til at 

starte med. For når man forsker i den organisation, man er ansat i, er man principielt på feltarbejde 

hele tiden.  

Samtidig har jeg også fået en nogle gange uklar position som både kollega og forsker, både indeni-

og-udenfor, hvilket har gjort feltarbejdet til en rodet affære. Da jeg skriver en mail til konsulenten, 

der koordinerer de faglige kvalificeringsforløb, som var mit første feltarbejde, inviteres jeg straks ind 

som observatør af forløbet.67 Men i den første mail jeg får, som i øvrigt bugner af vedhæftninger 

med dokumenter, der beskriver forløbet, inviteres jeg også ind som evalueringspartner af forløbet. I 

mailen står der:  

”I forbindelse med projektet er der lavet en følgegruppe, som har haft deres første møde. I den 

sidder en underviser fra lærerseminariet, som jeg ved, du har nogle aftaler med [Jeg har aftalt et 

interview med underviseren]. På mødet drøftede følgegruppen din deltagelse i deres møder. For 

øjeblikket er der ikke afsat det næste møde, men det kommer engang i december - her tænkes i en 

workshopdag, hvor vi vil arbejde med forskellige evalueringsformer - Følgegruppen vil gerne, at du 

deltager denne dag, - mere om det.” (Udsnit af privat korrespondance med konsulenten)  

Jeg inviteres ikke alene ind i forløbet som forsker, men også som konsulent og som kollega. Jeg 

beslutter mig for at omfavne alle muligheder for deltagelse og for at vurdere, hvilken slags 

deltagelse dette vil være, efterhånden som situationerne opstår. På min første observationsdag til 

en af de første workshops møder jeg ”den anden konsulent”, som er medorganisator af forløbene. 

Konsulenterne spørger mig, om jeg vil spise frokost med dem. Her fortæller ”den anden konsulent” 

mig, at vedkommende oprindeligt søgte ”min” ph.d.-stilling og var den person, der var til samtale, 

mens jeg sad i venteværelset og ventede på min tur.  

                                                            
66 Til sammenligning har jeg haft flere ph.d.-kolleger, som har brugt lang tid på, og nogle har endda måtte opgivet ideer 
til feltarbejde, da deres adgang var kompliceret af deres status som udefra- (og måske ”ovenfra-”) kommende. 
 
67 Feltarbejdet analyseres i kapitel 9. 
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Jeg husker særdeles godt den dag. Hvordan jeg havde sommerfugle i maven af spænding, og 

hvordan jeg var overforberedt og sad med alt for mange løs-ark med noter i mine lidt for fugtige 

hænder i et sofaarrangement uden for kontoret. Hvordan jeg lyttede til samtalen mellem den, der 

skulle vise sig at være ”den anden konsulent” samt min kommende vejleder på universitetet og min 

chef i Professionshøjskolen. Et halvt år senere, på det, der opleves som første dag i felten, møder 

jeg min gamle ”modkandidat”. Den konsulent, som jeg nu skal observere ”på”, eller sådan føles det i 

hvert fald. Her er jeg både indeni-og-udenfor. 

I løbet af forløbet er der flere lignende hændelser, hvor det at være ansat i den organisation, jeg 

skal forske i, giver særlige mulighedsbetingelser for min tilblivelse som forsker. Som den følgende 

workshopdag, hvor den ene konsulent er syg, og den anden spørger mig, om jeg har mulighed for at 

tage referat, nu hvor jeg alligevel sidder og skriver noter? Her bliver jeg gjort til en, der er indeni, 

men jeg oplever selv at skulle være udenfor. Eller en tredje dag, hvor jeg venligt, men hvad jeg 

alligevel oplever som ærgerligt, bliver klappet på hovedet af en overordnet, der spørger mig 

lattermildt: ”Har du styr på det hele, Sofie?”, mens jeg sidder og laver deltagerobservationer. Her 

bliver jeg gjort til (nedenunder-og-)indeni, selvom jeg prøvede at positionere mig udenfor.  

I alle disse øjeblikke oplever jeg produktionen af konkrete mulighedsrum, hvor mine 

forskningspraksisser kan blive til igennem en særlig dobbeltbinding, hvor jeg både er forsker og 

konsulent. En dobbeltbinding, som giver mig adgang til deltagelse, både i formelle og uformelle 

praksisser, men hvor mit feltarbejde bliver til på måder, jeg ikke altid har kontrol over. Dette vil nok 

altid være feltarbejdets præmis, men feltarbejdet til denne afhandling er konkret rundet af mine 

muligheder for at blive genkendt og agere som forskellige ”slagser”.  
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7.2.  Observationer  

Afhandlingen startede i feltarbejde som deltagende observationer. Observationer af 

Professionshøjskolen, som gjorde mig til en medarbejder gennem min ansættelse. Observationer af 

hvordan mit stipendiat blev tillagt en særlig betydning, fordi det tværprofessionelle blev tillagt en 

særlig vægt. Observationer af fænomenale praksisser, hvor tværprofessionalismen blev til. Efter 

den indledende opstartsfase gik det op for mig, at tværprofessionalisme var over det hele. Enten i 

kraft af dens tilstedeværelse, eller i kraft af dens, for mit afhandlingsperspektiv, larmende fravær.  

Tekster omkring observation som metode i feltarbejdet beskriver observation og 

deltagelsesobservation som observationer på det levede liv (Hastrup 2003), hvor forskeren kan 

placere sig et ”sted” på et kontinuum mellem observatør og total deltager (Spradley 1989). Men i 

forskning i ”deres”/”egen” praksis har jeg ikke kunne ”vælge” at placere mig frit. Og med 

tværprofessionalisme som ”hovedperson” for afhandlingen, har jeg ikke haft en artefakt, eller en 

defineret position/person, at observere ”på”.  

Når jeg ser tilbage på mit feltarbejde, kan jeg opdele mine observationer i dem, der var ”planlagte” 

og dem, der var ”ikke-planlagte”. De planlagte er dem, hvor jeg på forhånd havde besluttet mig for 

at observere. Det er dem, hvor jeg har ageret ”klassisk” feltarbejder og har planlagt deltagelse med 

en ”gatekeeper”. I disse sammenhænge er alle deltagere blevet informeret om mit 

forskningsengagement i tværprofessionalismen. Men hen over de fem år, som ansættelsen har 

varet (inklusiv en barsel), er mine observationer blevet mere flydende, mindre strukturerede, mere 

hverdagsagtige. Som eksempel herpå er jeg til møder, hvor jeg er med som konsulent, begyndt at 

skrive to slags noter. En slags som konsulent og en anden slags som forsker. Og det er ikke planlagt. 

Det sker, fordi jeg altid har to opmærksomheder. I et møde i forskningsafdelingen i 

Professionshøjskolen om, hvordan forskning og uddannelsesaktiviteter i Professionshøjskolen 

kunne knyttes nærmere sammen, har jeg eksempelvis noteret følgende:  

”Hvordan kan vi producere forskning, som bliver relevant for grunduddannelserne? Hvad er 

”relevans” og for hvem? Hvordan kan det være, at oplægsholderen bruger en metafor om at komme 

væk fra ”de 1000 blomsters logik”?” (Egne noter) 
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I to sætninger, side om side, gør jeg observationer som konsulent og som forsker. Noternes status 

er forskellige, de skal forskellige ting. I den første sætning skal jeg tænke på, hvordan jeg kan være 

med til at understøtte, at der produceres sammenhænge mellem forskning og grunduddannelser. I 

den anden sætning undrer jeg mig over en metafor, som jeg er stødt på flere gange i løbet af mit 

feltarbejde, om ”de 1000 blomsters logik”. Igennem metaforen bliver Professionshøjskolens fortid 

til som effekt af multiplicitet. Igennem metaforen om de 1000 blomster bliver 

Professionshøjskolens fortid til som bestående af 1000 fine små projekter, der knopskød på den 

mark, som var professionsuddannelseslandskabet. Men på trods af skønheden var der ingen 

sammenhæng mellem projekterne, som derfor kun fik ”lokale” effekter. Set herimod emergerer 

Professionshøjskolen intra-aktivt, som en ny måde at organisere forskning og udviklingsarbejde på, 

idet den centraliserer de 1000 blomster i en samlet forsknings- og udviklingsafdeling. I læsningen af 

”mødet” mellem mine to noter går det op for mig, at der er en spænding imellem min 

konsulentoptagethed og min forskeroptagethed. En spænding, som jeg kan mærke på mine 

ambitioner, der går i forskellige retninger afhængigt af hvilken fænomenal praksis, jeg skriver mine 

noter ind i. Den forskningsmæssige optagethed af tværprofessionalismens tilblivelse eller den 

konsulentmæssige optagethed af at få Professionshøjskolen til at fungere ”bedst muligt” (hvad end 

det så er).  

I mine observationer er jeg på denne måde altid allerede indeni/udenfor. Og jeg er altid allerede 

indeni/udenfor, observant og komplet deltager. Mine observationer er på denne måde et konstant 

deltagende engagement i Professionshøjskolens praksisser, hvor engagementets optagethed og 

deltagelsens form bliver til på hele tiden nye måder (Gunnarsson, 2015). Denne måde at være 

indeni/udenfor samtidig betyder også, at mine observationer ikke er ubesmittede blikke på 

praksisser (Haraway 1988).  

I nedenstående skema opridser jeg det, jeg anskuer som mine observationer. Jeg tæller 

observationer pr. kalenderdag, selvom nogle ”dage” er kortere end andre (det kan gå fra 

observation af et 1-times møde til en heldagsbegivenhed på 8-10 timer). 

I alt har jeg foretaget 44 ”dages” planlagte observationer: 
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Faglige kvalificeringsforløb 

(Professionshøjskolens projekt om ”Det 

tværprofessionelle element”) 

(2010 & 2011) 

Observationer af 7 dages forløb, hvoraf 2 dage 

var fælles dage, og 5 var opdelt i mindre 

grupper 

Tværprofessionelt modul 1 & 2 

(2011 & 2012) 

Observationer af 19 dages tværprofessionelle 

moduler68  

(Heraf 7 dage på det ene modul og 12 dage på 

det andet pga. forskelle i antal oplæg pr. dag, 

samt afsat tid til gruppearbejde)  

Visions-seminariet og visions-processen 

(2011) 

Observationer af 5 workshops og 1 visionsdag 

Campus-konstruktioner 

(2011, 2012 & 2013) 

Observation af 1 spadestiksceremoni 

10 dages observationer af hverdagen på 

Campus nord hverdag, og 1 åbningsdag 

Ikke-planlagte observationer, der hjemsøger 

mine data-produktioner og analyser i 

afhandlingen.  

(2008-2015) 

Ansættelse i forsknings- og udviklingsafdelingen, 

deltagelse i forskningsprojekter om 

tværprofessionalisme. Dette udgør i alt ca. 10,5 

måneders ansættelse (1 år ekskl. sygdom og 

ferie) med tilstedeværelse på 

Professionshøjskolens adresser som 

medarbejder. Herudover kommer erfaringer fra 

mit arbejde som konsulent i en kommune, hvor 

jeg arbejdede med professionelle om eks. børns 

overgange fra dagtilbud til fritidshjem og skole.  

 

  

                                                            
68 Ikke alle dage på de tværprofessionelle moduler var med mødepligt. Der var dage, hvor de studerende var hjemme 
og skrive på deres projekter. Disse dage ”observerede” jeg ikke. Jeg forsøgte dog i så vidt omfang som muligt at være 
med på de studerendes egne feltarbejde ud på besøg i praksis.  
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7.3.  Interviews /gruppeinterviews 

I afhandlingen har jeg arbejdet omfattende med forskellige versioner af det kvalitative semi-

strukturerede forskningsinterview som metode (Kvale 1994; Tangaard and Brinkmann 2010). I tråd 

med mit emergerende forskningsdesign havde jeg ikke på forhånd nogle fastsatte målsætninger om 

hvem, og hvor mange, jeg skulle interviewe. Jeg lavede de interviews, jeg fik mulighed for og 

vurderede var relevante. I nogle fænomenale praksisser interviewede jeg slet ingen. Som ved 

visionsseminaret, hvor jeg fandt rigeligt materiale i mine deltagende observationer, og hvor jeg 

båndoptog aktiviteterne. I andre sammenhænge interviewede jeg aktører fra alle 

stillingsbenævnelser, som studerende, bibliotekarer, undervisere og ledere i campus for at kunne 

undersøge campus-hverdagen som helhed. I et emergerende forskningsdesign, hvor det er de 

fænomenale praksissers tilblivelser, der former den måde, tværprofessionalismen bliver til på, vil 

jeg argumentere for, at vurderingen af hvilke empiriske produktioner, der er nødvendige for at 

kunne skabe ”nok” data, er et fænomenalt spørgsmål.69  

Forskningsinterviewet er blevet min foretrukne metode for at få Professionshøjskolens aktører i tale 

omkring tværprofessionalismens tilblivelser. Dette skyldes, at forskningsinterviewets formelle 

karakter har hjulpet mig med at positionere mig som forsker i det feltarbejde, hvor jeg hele tiden 

gled rundt mellem mine indenfor/udenfor positioner. I interviewene fik jeg mulighed for at 

organisere et ”velkendt” rum, hvor fordelingen mellem positioner er på plads, og hvor 

tilstedeværelsen af både diktafon og notesblok gjorde mig til en tydelig forsker. Det kvalitative 

interview gjorde det også nemmere for mig ved at stille spørgsmål til tværprofessionalismen og 

italesætte tværprofessionalismen at skabe det rum, hvor ”den” var på spil, og hvor den ikke 

forsvandt eller blev gjort tavs. Forskningsinterviewene har på denne måde givet mig mulighed for at 

holde tværprofessionalismen central og være sikker på, at ”den” i hvert fald hér blev italesat og 

gjort til genstand for diskussion. I interviewene var jeg optaget af at få diskussioner i gang og 

                                                            
69 Ideen om ”mætning” er ofte beskrivelsen af, hvornår den kvalitative udforskning af et emne/fænomen er ”nok”. 
Opnåelsen af mætning er ofte det kriterium, der skal sørge for, at den kvalitative forsker er nået hele vejen rundt om sit 
emne. Men mætning er ikke et kriterium i en agential realistisk ontologi, hvor verdens fortsatte tilblivelse både er 
udgangspunktet for ontologien og den politiske påpegning af, at verden kan forandres. 
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fortællinger frem om, hvordan tværprofessionalismen i relation til specifikke fænomenale 

praksisser blev til, på hvilke måder og med hvilke effekter.  

Interviewene er en del af den fænomenale praksis, og de performer tværprofessionalismen på 

særlige måder. De er på denne måde intra-views (Bodén 2014), hvori forskellige komponenter 

emergerer som agentielle. Som diktafonen, der markerer, at fortællingerne optages, som 

notesblokken, der skribles på i særlige øjeblikke, eller som særlige spørgsmål, der får betydning for 

den måde, tværprofessionalismen bliver til på. Jeg anskuer ikke mine interviewpersoners 

fortællinger som udtryk for stabile perspektiver eller som 1:1 repræsentationer af specifikke 

erfaringer. I interviewene leder jeg ikke efter fortællernes ”autentiske perspektiver”, og jeg tolker 

ikke på fortællingerne som tolkninger på personers holdninger (St. Pierre 2011). Interviewene er 

herimod agentielle komponenter i de fænomenale praksisser, hvorigennem tværprofessionalisme 

bliver til.  

Interviewene er heller ikke at anskue som lukkede containere for handlen. Ved at spørge til, 

hvordan tværprofessionalismen bliver til i Professionshøjskolen, bliver både nutid, fremtid og datid 

og forskellige steder foldet ud igennem hinanden, som komponenter for tværprofessionalismens 

tilblivelse, der peger på, at her og nu aldrig bare er her og nu (Juelskjær 2013). Med et agential-

realistisk udgangspunkt bliver de kvalitative interviews til som særlige fænomenale praksisser. Det 

betyder, at ”væggene”, som der må bygges op omkring interviews, hvis fortællingerne skal anskues 

som kun at blive til i det rum og tid, som interviewet muliggør, væltes, idet praksisser altid er 

”hjemsøgte”(Barad 2010). Og i interviewsituationen bliver andre materielt-diskursive praksisser 

dermed til, som muliggør, at interviews hænger sammen med andre tider og steder end 

interviewets egne tid-rum-koordinater. 

Jeg har både begået enkeltinterviews, men også gruppeinterviews, i de sammenhænge, hvor 

interviewpersonerne foretrak det, eller hvor det var meningen at få dialog i gang på tværs af 

aktører (Halkier 2010). I nedenstående skema tæller jeg kun mine båndede interviews. Jeg tæller på 

to måder: 1 interview er én båndoptagelse af et formelt interview. 1 interviewperson tæller én 

gang, uanset hvor mange gange jeg har interviewet vedkommende. 
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I alt har jeg 48 båndede interviews, og jeg har interviewet 55 aktører.70 

Faglige kvalificeringsforløb 

(Professionshøjskolens projekt 

om ”Det tværprofessionelle 

element”) 

(2010, 2011, 2012) 

6 Interviews, 9 interviewpersoner 

Heraf 3 interviews med 6 undervisere i grupper af 2.  Samt 1 

interview med ”Konsulenten”, 1 interview med ”Chefen”, og 1 

interview med ”Underviseren” (som jeg benævner dem i kapitel 

2). 

Tværprofessionelt modul 1 & 2  

(2011 og 2012) 

25 interviews med 28 interviewpersoner. 

Heraf 4 undervisere (heraf 1 interview med to undervisere), og 

24 studerende (heraf 2 interviews med to studerende)  

Campus-konstruktioner 

(2011, 2012 og 2013) 

17 Interviews med 18 campus-aktører. 

Heraf 1 campus-chef, 1 bibliotekar, 1 administrativ 

medarbejder, 1 konsulent, 1 uddannelsesleder, 7 studerende, 6 

undervisere (heraf to i et 2-mands interview). 

Uformelle samtaler der 

hjemsøger mine data-

produktioner og analyser i 

afhandlingen. 

(2010-2015) 

Utallige dialoger med kollegaer, der både havde holdninger til 

campus, de tværprofessionelle moduler og visionsarbejde. Samt 

samtaler med andre forskere, der forsker i 

tværprofessionalisme eller campusser.  

 

  

                                                            
70 Heraf har jeg interviewet én studerende 4 gange i to sammenhænge: på et tværprofessionelt modul og i forbindelse 
med eksperimentet. Den studerende tæller for 1 aktør, men for 4 båndede interview. De fleste aktører har jeg dog kun 
interviewet 1 gang, og nogen kun én gang i gruppe-interviews, hvorfor tallene fordeles, som de gør. 
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7.4.  Visuelle metoder 

I et forsøg på at give mit felt mulighed for at tale til mig på andre måder (Despret 2005) end 

gennem mit feltarbejdes deltagende engagementer og interviews har jeg også været optaget af at 

afprøve og eksperimentere med visuelle metoder (inspireret af: Warren 2002; Pink 2006; Pink 

2008; Staunæs and Bramming 2011; Bramming, Gorm Hansen et al. 2012). Dette engagement 

startede med feltarbejdet i campus, hvor arkitektur og hverdagsliv var så tæt knyttet sammen, at 

jeg måtte finde måder at kunne ”se”, hvordan tværprofessionalisme og campus blev til igennem 

hinanden. Derfor udviklede jeg en interview-metode, hvor interviewpersoner fra campus blev 

udstyret med et blankt A-4 papir og tegneredskaber og fik som opgave at tegne et kort over campus 

med de ruter og rytmer, de gjorde der. Gennem interview-personernes tegninger af kort, med 

angivelsen af de ruter og rytmer de tog, fik jeg øje for visuelle metoders potentiale i at knytte 

fortællinger og arkitektur sammen.71 Inspireret heraf begyndte jeg at tage billeder af mine 

deltagende engagementer for at kunne erindre og fastholde, hvordan fænomenale praksisser ikke 

kun bliver til igennem de talte ord, jeg kunne optage på min diktafon, men også igennem andre 

agentiale komponenter. Jeg bruger særligt billeder i kapitel 11 ”Tværprofessionelle 

campuspraksisser”, hvor blandt andet en kaffeplet på gulvet og et klistermærke på en dør fangede 

min opmærksomhed som komponenter, der blev medproducerende for tværprofessionalismens 

tilblivelse.  

I bagklogskabens skær kunne jeg ønske mig, at jeg havde været mere systematisk med at tage 

billeder af de sammenhænge, jeg bedrev feltarbejde i. For detaljer som kollager på vægge, 

indretning af lokaler, omrokeringen af borde mv. har tendens til at forstumme i mine analyser, 

hvorimod de talte ord, som er foreviget gennem lydoptagelser, fremhæves. Og det havde haft en 

anden effekt at kunne kommunikere oplevelsen af 500 medarbejdere med blå futter på fødderne 

med et foto i frøperspektiv fra visionsseminaret. At fotografere kræver dog andre etiske 

overvejelser i forhold til tilladelser og distribuering, da et fotografi er vanskeligere at anonymisere 

end en fortælling (Sauzet 2014). Derfor har jeg ofte i stedet forsøgt at skrive observationsnoter, der 

både er ”visuelt”/”begivenhedsmæssige”/”sprogligt”/”materielt” orienterede.  

                                                            
71 Jeg udfolder analysen af dette i kapitel 10. 
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I nedenstående skema opridser jeg den visuelle empiri, jeg har produceret med mine 

interviewpersoner eller ”alene” som data til afhandlingen: 

 

Tegninger af kort med campus-aktørers ruter og 

rytmer tegnet på. 

(2011)  

Til feltarbejdet på campus fik jeg tegnet 9 kort 

over campus, hvorpå tegninger af ruter og 

rytmer blev tegnet på og fortalt omkring.72 

Visuelt materiale indsamlet/produceret rundt 

omkring på Professionshøjskolen, der 

hjemsøger mine data-produktioner og analyser i 

afhandlingen. 

(2010-2015)  

Utallige billeder fra forskellige fænomenale 

praksisser af studerende, lokaler, undervisere, 

et sideløbende arbejde med snap-logs, strejke-

flyers, invitationer til begivenheder, plakater 

med muskeltegninger og reklameplakater til at 

hverve studerende, 

Professionshøjskolenyhedsbreve.73 

 

                                                            
72 Ikke alle interviewpersoner var trygge ved at tegne. I de tilfælde, hvor en interview-person ikke ville tegne, fortalte 
vedkommende om sine ruter og rytmer i stedet.  
 
73 Arbejdet med snap-logs inkluderer jeg ikke som analyse I afhandlingen. Men arbejdet er publiceret i andre 
sammenhænge. Se litteraturliste: Sauzet 2014 & 2015. 
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8. Diffraktive analyser af fænomenale 
praksisser 

 

Analyse er ofte den del af humanistisk/samfundsvidenskabelig forskning, som er vanskeligst at gøre 

rede for, da det, der gøres i en analyse, har tendens til at blive black-boxet (St. Pierre and Jackson 

2014). For at gøre analyse til genstand for diskussion har ideen om transparens været et mantra, jeg 

er ”vokset op” med (Se eks.: Moravcsik 2014). Men når transparens bliver et mantra, følger 

diskussionen om, hvor meget transparens er nok? Og om hvad man faktisk kan gøre transparent? 

Eller om transparens måske bare er én version af, hvordan en analyse endte med at se ud, som den 

gjorde? For mig er transparenskriteriet ikke transparent. Herimod bliver diffraktions-begrebet 

interessant, da det centrerer analysen på forskningens produktioner af forbindelser og forskelle 

mellem forskellige komponenter i og mellem versioner af det fænomen, der bliver til.  

En diffraktion er i fysikkens verden, som Barad beskriver det, et sted, hvor man kan se, hvilken årsag 

til hvilke effekter, et særligt forsøg har produceret. Det er et sted, man kan ”se” kausalitet. Et 

diffraktionsmønster performer så at sige ”omvendt” kausalitet. Jeg er vant til at tænke, at særlige 

årsager medfører særlige effekter. Men med diffraktioner er pointen, at de effekter, der bliver til 

gennem analyse, er effekter af forskningspraksisser. Altså, at virkninger kan ses i forbindelse til 

deres årsager. Og når man kan se effekten, kan man pege på årsagen. Diffraktioner er på denne 

måde den proces, hvorigennem fænomenet, som intra-aktion mellem objekt og forskningspraksis 

(interviews, skrive noter, tolke mv.), bliver til som forbundne på konkrete måder. I afhandlingen vil 

jeg bruge diffraktionsmetaforen som analysestrategi.74 Mine konkrete analysespørgsmål, metoder 

og teoretiske interesser skal hermed anskues som at producere særlige effekter, særlige versioner 

af tværprofessionalismen.  

Med en diffraktiv analysestrategi er jeg ikke optaget af at tolke på meningsproduktion eller aktørers 

intentioner eller af at fortolke på, hvad der ”faktisk” er på spil i mit materiale. Med fokus på 

                                                            
74 Og her mener jeg, at det er ikke nødvendigt at gå ind i kvantefysikkens ræsonnementer for at kunne bruge 
diffraktionsbegrebet analytisk. Den samme proces kan siges at gøre sig gældende for mine analyser af kvalitative data 
produceret til afhandlingen. 
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diffraktion som forskelsproduktion er det nærmere forskningspraksissens meningsproduktion, der 

kommer i fokus (Jackson and Mazzei 2011). Og her er mine forskelsproduktioner ikke baseret på 

forud-produceret forskellighed og præ-etablerede hierarkier, men forskelle, der bliver til som 

effekter af intra-aktioner (Lenz-Taguchi 2012). At lave diffraktive analyser handler på denne måde 

om at tænke i processer af; ”co-constitution, investigating the entanglement of ideas and other 

materialities”. (Lenz-Taguchi 2012, 271). En diffraktiv analysestrategi handler dermed først og 

fremmest om at forstå forskelle og forbindelser som tilblivelser i (det, jeg har beskrevet som) 

fænomenale praksisser. 

Med en diffraktiv analysestrategi er spørgsmålet om agens endvidere centralt. I en metodologi, 

hvor agens anskues som distribueret på tværs af materielt-diskursive ”dataer”, hvoraf mine 

forskningspraksisser er en del, handler det om at udforske, hvordan agens bliver til. Hillevi Lenz-

Taguchi argumenterer for, at post-konstruktionistiske teorier, der udforsker emergerende agens på 

tværs af ”matter and meaning” med diffraktive analyser, bør være særligt optaget af at fremhæve, 

hvilke komponenter der gøres agentiale i analyser.75 Og her er analysespørgsmål en del af det, der 

er agentielt (Lenz-Taguchi 2012).  

Med diffraktion som analysestrategi har jeg fokus på tilblivende forskelle, og her er forskelle ikke 

modsætningen til ligheder, og forskelle er ikke synonymt med adskillelse (Barad, 2012, 170). 

Forskelle er ”positive”, deraf betegnelsen produktive, som Lenz-Taguchi skriver (når hun læser 

Gilles Deleuze gennem Barad), og det er herigennem, at fænomener bliver til (Lenz-Taguchi 2012). 

En forskelsproduktion bliver til igennem agentiale skæringer (”agential cuts”), og en skæring er en 

dobbeltsidet bevægelse, hvor noget får lov at være en del af (noget forbinder sig), og noget andet 

skæres væk fra (forskelsproduceres) det fænomen, der er under tilblivelse. De agentiale skæringer, 

som jeg gør i mit datamateriale, producerer på denne måde de forbindelser og forskelle, som mine 

analyser af fænomenet fremhæver (Barad 2007, 72): 

“Difference is understood as differencing: differences-in-the-(re)making. Differences are within; 

differences are formed through intra-activity, in the making of ‘this’ and ‘that’ within the 

phenomenon that is constituted in their inseparability (entanglement).“ (Barad 2014, 175) 

                                                            
75 Post-konstruktionistiske teorier er Nina Lykkes beskrivelse af orienteringer, jeg her i afhandlingen placerer under 
paraplyen ”den materielle vending”(Lykke, 2008). 
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De versioner af tværprofessionalisme, jeg analyserer frem i afhandlingen, er på denne måde ikke at 

forstå som forskellige forud for analysen. Tværprofessionalismen bliver til igennem den samme 

uddannelsesorganisation og i et uddannelsespolitisk landskab. Men igennem mine analyser 

producerer jeg forskellige versioner af tværprofessionalismen igennem analytiske diffraktioner, som 

foretager agentielle skæringer med henblik på at kunne diskutere konkrete effekter af og mellem 

versionerne. Versionerne af tværprofessionalismen er dermed indeholdt i hinanden, og versionerne 

relaterer sig til hinanden på forskellige måder: 

“Diffraction marks the limits of the determinacy and permanency of boundaries. One of the crucial 

lessons we have learned is that agential cuts cut things together and apart. Diffraction is a matter of 

differential entanglements. Diffraction is not merely about differences, and certainly not differences 

in any absolute sense, but about the entangled nature of differences that matter. This is the deep 

significance of a diffraction pattern. Diffraction is a material practice for making a difference, for 

topologically reconfiguring connections.” (Barad 2007,381) 

Når ontologisk uadskillelighed og ubestemmelighed er det, der går forud for diffraktioner, der 

producerer forskelle, gøres forskningspraksisser på denne måde afgørende for tilblivelsen af 

fænomener. Når jeg vælger at gøre diffraktion til min analysestrategi, bliver forskelsproduktion 

derfor til et spørgsmål om både at rekonfigurere forbindelser og forskelle (together and apart), som 

Barad peger på med ovenstående citat. Med den diffraktive analysestrategi bliver jeg derfor 

optaget af at producere forskelle såvel som forbindelser på tværs af versionerne af 

tværprofessionalisme.  

Dette har helt konkret betydet, at jeg har arbejdet med mit empiriske materiale ved at 

gennemlæse, lytte, erindre og kigge på det med henblik på at finde steder, hvor 

tværprofessionalisme blev til ud fra nedenstående forskningsspørgsmål:  

 Hvordan bliver tværprofessionalisme til, hvilken tværprofessionalisme bliver til, og hvilke effekter 

får det?  
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For at kunne svare på mit spørgsmål har jeg under hver ”del” af spørgsmålet formuleret diffraktive 

analysespørgsmål, som har guidet mine analyser. Med disse spørgsmål oversætter jeg mit 

videnskabsteoretiske udgangspunkt til analytiske værktøjer, som åbner op for arbejdet med mit 

datamateriale: 

 Hvordan bliver tværprofessionalisme til?: Hvilke emergerende komponenter får agens, og 

hvordan, i den samtidigt tilblivende fænomenale praksis, som den bliver skåret i analysen, for 

produktionen af versionen af tværprofessionalisme? Hvad arbejder på tværprofessionalismen? 

 

 Hvilken tværprofessionalisme bliver til?: Hvad er tværprofessionalismen (lavet af) her? Hvad skal 

tværprofessionalismen i denne version? Hvad arbejder tværprofessionalismen på? 

 

 Hvilke effekter får det?: På hvilke måder bliver forbindelser og forskelle til i og mellem versioner, 

og hvordan forskelsproducerer jeg mellem versionerne og andre versioner/andre fænomener? 

(Hvad er indeholdt i tværprofessionalismen, og hvad er ekskluderet fra tværprofessionalismen?) 

Hvordan bliver den fænomenale praksis til (hvorigennem fænomenet bliver til) i intra-aktion 

med den konkrete versions tilblivelse? 

  



129 
 

8.1.  Fra empirisk feltarbejde til datamateriale 

Produktionen, læsningen og den endelige udvælgelse af empirisk materiale, som er blevet gjort til 

datamateriale i afhandlingen, er blevet til igennem flere iterative processer. Men i 

analysen/skrivningen af afhandlingen er logikken bag strukturen blevet til gennem følgende 

opbygning:  

Først har jeg skåret (”together and apart”) de konkrete fænomenale praksisser, som mine 

analysekapitler er opdelt ud fra. Skæringen er både blevet til gennem læsning af dokumenter og 

interviewpersoners konkrete praksisser, hvor tværprofessionalismen bliver til. Men også igennem 

mine forbindelsesproduktioner mellem praksisser. De fænomenale praksisser er ikke defineret som 

begivenheder i tid og rum, men defineret som dér, hvor tværprofessionalismen bliver til samtidig 

med tilblivende praksisser, som jeg gennem feltarbejdet har skåret til. Som mine 

forbindelsesproduktioner mellem medarbejdernes faglige kvalificeringsforløb og visionsseminaret i 

kapitlet om ”Tværprofessionelle organiseringspraksisser” (kap. 9). Eller forbindelserne mellem 

begge tværprofessionelle moduler i kapitlet om ”Tværprofessionelle uddannelsespraksisser” (kap. 

10). Eller forskellige campuspraksisser, som ceremonier og hverdagen i campus i kapitlet om 

”Tværprofessionelle campuspraksisser” (kap. 11).  

Elizabeth Adams St. Pierre beskriver skrivning som en proces, der producerer tænkning, og det er i 

skrivningen, at analysen bliver ”endeligt” til (St. Pierre 2011, 621). I redigeringen, i beslutningerne 

og i det at sætte punktummer. Selvom forskningsprocessen er en fortløbende beslutnings- og 

specificeringsproces, en dobbeltbunden forskningspraksis, har skrivearbejdet dermed en særlig 

karakter, da det er her, vidensproduktioner får kopierbar form. Hvis skrivning er det, der kan 

genkendes af læseren som analysen, er det også her, at det, der tæller som data i analysen, bliver 

til. Og St. Pierre foreslår derfor, at ”data” er det, man tænker med, når man skriver/tænker om et 

emne. Data er det, som bliver til i analysen (i skrivningen) (St. Pierre 2011). I afhandlingen skelner 

jeg, inspireret heraf, mellem feltarbejdet som de måder jeg har deltaget i Professionshøjskolens 

fænomenale praksisser på og derigennem skåret mit ”felt”.  

Mine empiriske produktioner forstår jeg som alle de interviews, observationsnoter, fotos, 

erindringer og andre ”produktioner”, der har informeret mine analyser. Og data forstår jeg som de 
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empiriske produktioner fra feltarbejdet, jeg skriver om i afhandlingen og dermed ”gør til data. Der 

er en pointe ved at dvæle ved skrivningen som et ”agentialt cut”. I agential realisme er diskursive 

praksisser materielle (re)konfigurationer af verden, som skaber særlige grænser, egenskaber, og 

mening (Barad 2007, 147-148). Særlige kvaliteter ved fænomener gøres gældende, og kausale 

strukturer skabes herigennem. Og produktion af mening herigennem er en fortsat intra-aktiv 

tilblivelse (performance76) af verden, som (også) finder sted igennem forskningspraksisser. Mine 

skriverier om tværprofessionalismen skaber på denne måde tværprofessionalismen. Og at skrive en 

analyse udgør på denne måde skæringer i de empiriske produktioner, der gør særlige 

komponenter/praksisser til data. Skrivning er dermed en afgørende del af den fænomenale praksis, 

hvorigennem tværprofessionalismen bliver til. 

Jeg har lavet min empiri til data dér, hvor tværprofessionalismen bliver til. Enten fordi den 

italesættes (hvor sprog bliver agentialt), fordi den er beskrevet strategisk som grundlaget for 

særlige praksisser (hvor dokumenter får agens), eller fordi den handles på, som eks. gruppearbejdet 

til de tværprofessionelle moduler (hvor handlinger gøres agentielle). Og nogle gange er 

dataproduktioner udvalgt, fordi tværprofessionalismens versioner har hjemsøgt mit analytiske 

arbejde og ”arbejdet diffraktivt på mit blik”. Som når jeg lægger mærke til, at fysioterapeuterne og 

de psykomotoriske terapistuderende bliver til gennem forskelle imellem sig i campus gennem blikke 

kastet på tværs af en gang, i en sammenhæng, hvor strategien ellers er, at de bør nærme sig 

hinanden (hvor relationer mellem versionerne arbejder på mit blik, der bliver agentialt).  

Blandt alle de dataproduktioner, hvor tværprofessionalismen er på spil, har jeg endeligt udvalgt 

eksempler til analyse i afhandlingen gennem diffraktionsbegrebets pointering af forskelle og 

forbindelsesproduktioner i fænomenet, som jeg er en del af. De konkrete eksempler, der skærer 

versioner af fænomenet, er udvalgt, fordi de bliver til som forskelsproduktive for andre versioner i 

                                                            
76 Her udvikler Barad, inspireret af og videreudviklet fra Judith Butlers begreb om performativitet som ”iterative 
citationality” (Barad, 2007, 184) (Butler, 2006), et agential realistisk konkretiseret performativitetsbegreb i 
optagetheden af agens som emergerende i materielt-diskursive praksisser. Barad fremskriver performativitet som 
”iterative intra-activity”. Læren fra Butler (og Foucault), hun fremhæver i denne sammenhæng, er, at: “(…) that which is 
excluded in the enactment of knowledge-discourse-power practices plays a constitutive role in the production of 
phenomena – exclusions matter both to bodies that come to matter and those excluded from 
mattering.”(Barad,2007,57). Barad inkluderer med sit begreb om ”iterativ intra-aktivitet” en agential realistisk version 
af distribueret agens til performativitetsbegrebet. Jeg går dog ikke yderligere ind i diskussionerne om dette begreb i 
afhandlingen i et forsøg på at tæmme min begrebsgrådighed.  
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den samme fænomenale praksis. Gennem den diffraktive analyse har jeg produceret data, som 

udfolder tilblivelser af forbindelser i versionerne og laver forskelsproduktioner mellem versioner i 

de fænomenale praksisser. Med forskelsproduktionen mellem versioner åbner jeg herefter op for at 

stille nye spørgsmål til tværprofessionalismens tilblivelse. 

Igennem denne analysestrategi kan jeg pege på de effekter af tværprofessionalismen, som jeg så 

blive til i mit feltarbejde. Her kan jeg udfolde, hvordan tværprofessionalismen ikke bare er én ting, 

og ikke bare har én effekt, men flere effekter, afhængig af hvilken forskelsproduktion den bliver til 

igennem. Og her er den analytiske diffraktion en afgørende forskelsproduktion. 

Dataproduktionerne, der bliver gjort til genstand for den diffraktive analyse i de fænomenale 

praksisser, er dermed udvalgt gennem feltarbejdet og arbejdet med det empiriske materiale samt 

mine analysespørgsmål. Effekterne, som jeg i afhandlingen stiller nye spørgsmål til, er hermed at 

forstå som diffraktionens effekter.  
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Del 2 
Diffraktive analyser af fænomenale praksisser  
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9. Tværprofessionelle 
organiseringspraksisser 

 

Dette kapitel handler om, hvordan tværprofessionalismen bliver til samtidig med 

Professionshøjskolens organiseringspraksisser.  

På tværs af de kronologiske nedslag i kapitlet om ”Tværprofessionelle historier” fremhævede jeg 

gentagelser, hvor tværprofessionalismen bliver til som et fænomen samtidig med 

Professionshøjskolens organiseringspraksisser. Her udfoldede jeg, hvordan tværprofessionalismen i 

Professionshøjskolens organiseringspraksisser gjorde, at gamle seminarie-kulturer eller 

”monoprofessionelle” orienteringer blev gjort til ”ikke nok”. Og jeg vovede den påstand, at 

tværprofessionalismen, når den bliver til samtidig med Professionshøjskolens 

organiseringspraksisser, bliver en styringsform. En styringsform, som vil skabe forbindelser på tværs 

af de tidligere seminarieuddannelser med henblik på både at producere ”mere fleksible”, ”mere 

styrbare”, ”mere vidensdelende” og ”mere innovative” organiseringer af Professionshøjskolen. Men 

i mine empiriske data bliver tværprofessionalismen ikke kun til én styringsform. Her ser det ud til, at 

tværprofessionalismen får forskellige styringseffekter, afhængigt af hvordan den bliver til samtidig 

med andre versioner: I fænomenale praksisser hvor flere versioner af samme fænomen bliver til 

samtidig med forskellige organiseringspraksisser.  

I dette kapitel tænker jeg empiriske data fra to forskellige praksisser gennem hinanden som 

fænomenale praksisser, hvor tværprofessionalismen bliver til samtidig med Professionshøjskolens 

organiseringspraksisser. Jeg fremhæver fire forskellige versioner af tværprofessionalismen og deres 

styringseffekter. De fire versioner kalder jeg: 

”Tværprofessionalisme som ensartethed, synlighed og netværksdannelse”, ”Tværprofessionalisme 

som selvstyret”, ”Tværprofessionalisme som mulighed for innovation”, og ”Tværprofessionalisme 

som praksisrefleksion”.  
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I kapitlet fokuserer jeg på empiriske feltarbejder, hvor Professionshøjskolens ledelse har iværksat 

forløb og seminarer, hvor Professionshøjskolens organiseringspraksisser bliver til samtidig med 

tværprofessionalismen. Den ene empiriske produktion er fra et kvalificeringsforløb, hvor 

undervisere, der skal undervise på de tværprofessionelle moduler, skal deltage for at indgå i et 

fælles arbejde om forberedelse, videndeling og netværksdannelse om modulerne. Den anden 

empiriske produktion er fra et visionsseminar, hvor Professionshøjskolen har inviteret sine 

medarbejdere til at formulere visioner for Professionshøjskolens arbejde frem mod år 2020. Fra 

visionsseminaret analyserer jeg konkret på empiri-produktioner fra en workshop, hvor udviklingen 

af et tværprofessionelt specialiseringsmodul er på dagsordenen. Jeg samler her nedslagene som del 

af den samme fænomenale praksis, hvor tværprofessionalismen bliver til samtidig med 

Professionshøjskolens organiseringspraksisser. På næste side skitserer jeg kapitlets struktur: 
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Figur 2: Skitse over kapitel 9. 
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Det faglige kvalificeringsforløb 

Det faglige kvalificeringsforløb er koordineret af to chefer og to konsulenter. I forløbet skal 

undervisere, der skal undervise på Professionshøjskolens tværprofessionelle moduler, deltage for at 

indgå i fælles arbejde om forberedelse af de tværprofessionelle moduler:77  

”Alle undervisere skal deltage i det planlagte kvalificeringsforløb og tildeles forlods hver 30 

arbejdstimer fra globaliseringspuljen til dette. Udviklingsprojektet vil blive struktureret i grupper, der 

er ærindeinddelt, således at deltagerne efter et fælles introduktionsseminar mødes over tre gange i 

deres ærindegruppe. Målet for udviklingsdelen er at etablere en fælles forståelse blandt 

underviserne om Professionshøjskole-sigtet med modulerne.” (Arbejdsgruppens notat, 2010) 

Kvalificeringsforløbet for underviserne i de tværprofessionelle moduler består af fire 

arrangementer. Først mødes alle til et introduktionsseminar, og sidenhen opdeles underviserne i 

tre grupper, der mødes tre gange i workshops.  

 

Visionsseminaret  

Visionsseminaret er afslutningen på en visionsproces for arbejdet med Professionshøjskolens 

visioner. Op til seminaret har Professionshøjskolens ledelse inviteret samtlige af 

Professionshøjskolens medarbejdere til at deltage i en visionsproces, ”2020-processen”, for 

Professionshøjskolen. Medarbejderinvolvering og indflydelse på afdelingsstrategier og beslutningen 

om tværgående indsatsområder frem mod år 2020 og videre er hovedsigtet for processen. 

Visionsseminaret er en en-dags begivenhed for alle medarbejdere i Professionshøjskolen. 

Undervisere, konsulenter og administrativt personale er inviteret:  

 

                                                            
77 De tværprofessionelle moduler er tre ugers undervisningsforløb, hvor de studerende kan vælge imellem 23 
tværprofessionelle tematikker af relevans for velfærdssamfundet. Der påregnes oprettet omkring 51 hold, der hver 
bemandes med 2 undervisere. Det bliver til omtrent 100 undervisere, der skal gennemføre de tværprofessionelle 
moduler. Underviserne skal arbejde to og to på tværs af seminarier og/eller professionsuddannelser på de 
tværprofessionelle moduler. 
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”Formålet med seminaret er at muliggøre en fælles drøftelse af fælles væsentlige anliggender vedr. 

udviklingen af vores uddannelser og videnproduktion på tværs af afdelingerne i 

Professionshøjskolen. Mere produktorienteret er målet med dagen at nå frem til en fælles 

formulering af nogle af de centrale visioner, I som undervisere og konsulenter har for udviklingen af 

jeres fagområder – af uddannelserne, af den videnproduktion, som foregår i Professionshøjskolen og 

af forholdet mellem de to. Desuden håber vi, at dagen vil resultere i en række konkrete forslag til, 

hvad der allerede nu kan sættes i gang for at nå målene.” (Invitationstekst til visionsseminar, 2011).  

 

516 ansatte i Professionshøjskolen tilmelder sig arrangementet og vælger sig ind på workshops med 

forskellige tematikker, hvor de skal være med til at udvikle visionerne for Professionshøjskolen.78 

Jeg deltager i en workshop om udviklingen af et 15 ECTS-point tværprofessionelt 

specialiseringsmodul. 

  

                                                            
78 516 personer modtager mailen, hvor programmet for dagen og fordelingen af ansatte på de 40 workshops er 
beskrevet. Professionshøjskolen har ca. 1.000 ansatte, hvoraf ca. 65 % er knyttet til undervisning, mens 35 % er knyttet 
til ledelse og øvrig administration. 
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9.1.  Diffraktiv analysestrategi – om versioners styring på 

hinanden 

Igennem arbejdet med det empiriske materiale, jeg gør til data til dette kapitel, er fire versioner af 

tværprofessionalisme, der bliver til samtidig med Professionshøjskolens organiseringer, blevet til. 

Versionerne af tværprofessionalisme er på spil i både kvalificeringsforløbet og visionsseminariet og 

kan forstås som diffraktioner af det samme fænomen. Versionerne er en uadskillelig del af 

hinanden, også forud for de analytiske skæringer, jeg foretager i kapitlet. Men uadskillelighed til 

trods bliver versionerne til som hinandens ”anden” igennem deres gensidige arbejde på at blive til i 

den diffraktive analyse. Versionerne bliver til igennem den analytiske proces, jeg i afhandlingens 

videnskabsteoretiske kapitel beskrev som ”cutting together/apart” (Barad 2007, 265). Cutting 

together/apart er en agential skæring, der producerer det, der er indenfor og uden for fænomener i 

én bevægelse. Det er en ”dobbeltsidet” bevægelse, der sætter de konkrete grænser for 

fænomener, der både producerer forbindelser og forskelle til andre fænomener. I dette kapitel 

orienterer jeg min analyse mod den måde, versionerne bliver til og får styringseffekter gennem 

både tilblivelser af forbindelser til hinanden og indbyrdes forskelle. 

I kapitlet er jeg særligt optaget af, hvordan styringseffekter bliver til i intra-aktionen mellem 

versionerne af tværprofessionalisme. Hermed udforsker jeg også, hvordan jeg med afhandlingens 

optagethed af den materielle vendings diskussion af distribueret agens kan se på styringsformer 

med teorier, der tager deres udgangspunkt i ”flade ontologier”, hvor mennesket ikke forud for 

analysen bestemmes som den centrale aktør (Latour 1996). En ”flad ontologi” handler både om ikke 

at tage handlekraft for givet forud for undersøgelse af praksis og om ikke at operere med hierarkier 

mellem mikro-makro, struktur-individ, subjekt-objekt, eller andre dualistiske udgangspunkter.  

 

9.1.1.  Fokus i dette kapitel og læsevejledning 

Diffraktioner sker dér, hvor effekterne af mine forskelsproduktioner bliver tydelige (Barad, 2007, 

72). Min diffraktive analyse er forskelsproduktiv for tilblivelsen af versioner af 
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tværprofessionalismen og deres (styrings) relationer. I kapitlet vil jeg derfor tydeliggøre de 

analytiske skæringer, jeg laver, hvorigennem versionerne af tværprofessionalismen og deres 

styringseffekter bliver til (Barad 2007, 111-115, 206, 351, 360-361). Jeg gør dette ved at 

understrege de analytiske spørgsmål, jeg stiller, som gør forskelle produktive for tilblivelsen af 

versionerne og deres styringseffekter på hinanden.  

I kapitlet spørger jeg med udgangspunkt i afhandlingens forskningsspørgsmål, der her er tilpasset 

kapitlet optagethed; Hvordan bliver versioner af tværprofessionalisme til samtidig med 

Professionshøjskolens organiseringer? Hvilke versioner bliver til? Og hvilke styrings-effekter får 

versionerne af tværprofessionalisme på hinanden?  

I kapitlet diffrakterer jeg først fire versioner af tværprofessionalisme. Herefter vil jeg diffraktere 

versionerne gennem hinanden for at se på, hvordan styring bliver til som effekt af relationerne 

mellem versionerne. Endelig vil jeg stille nye spørgsmål til de specifikke diskussioner, versionerne af 

tværprofessionalismen og deres styring på hinanden lægger op til.  

 

9.1.2. Om at analysere styringseffekter igennem versioners intra-aktioner  

I blikket for styringsformer som effekt af relationen mellem versioner af tværprofessionalisme, der 

bliver til samtidig med Professionshøjskolens organiseringspraksisser, er jeg inspireret af begrebet 

om “ontologisk politik” (Mol 1999; Law 2002; Braun and Whatmore 2010). Om ontologisk politik 

skriver Mol:  

”The word ’ontological politics’ suggests a link between the real, the conditions of possibility we live 

with, and the political.” (Mol, 1999, 86).  

Med en interesse for ontologisk politik orienteres jeg mod, hvordan praksisser giver muligheder for 

tilblivelser af versioner af tværprofessionalismen, som får effekter i deres relation. Politik er her ikke 

den praksis, hvor forskellige muligheder mellem forskellige valg kan give forskellige udslag. For i så 

fald ville alle versioner skulle være mulige i alle sammenhænge. Og aktørerne i Professionshøjskolen 

ville i så fald kunne vælge frit mellem alle versioner. Men det er ikke muligt at argumentere for en 

fri aktør, hvis muligheder og ambitioner står uden for situerede praksisser i en agential realistisk 
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videnskabsteori. I dette kapitel vil jeg herimod analysere, hvordan versioner af 

tværprofessionalismen får styringseffekter i relation til hinanden.  

I et agentialt-realistisk perspektiv bliver magtformer til materielt-diskursivt, og man kan dermed 

ikke definere magt som noget, nogen har, men som tilblivelser i praksisser (Barad 2007, 210).79 

Magtformer bliver i Barads læsning af Bohr og Butler (og Foucault) til gennem agentielle skæringer, 

hvorigennem noget inkluderes i fænomenet, og andet ekskluderes, igennem det, jeg tidligere har 

beskrevet som en dobbeltsidet bevægelse:  

"Indeed, as Butler and Bohr emphasize, that which is excluded in the enactment of knowledge-

discourse-power practices plays a constitutive role in the production of phenomena – exclusions 

matter both to bodies that come to matter and those excluded from mattering.”(Barad 2007, 57)  

Og:  

“Rather the point is, that these entangled practices are productive, and who and what are excluded 

through these entangled practices matter: different intra-actions produce different 

phenomena.”(Barad 2007, 58) 

Versioner af fænomener bliver til igennem tilblivelser af forbindelser, der inkluderer nogle 

agentielle komponenter, og samtidig ekskluderes, eller gøres der forskel til, andre agentielle 

komponenter. Og eksklusionerne såvel som inklusionerne har effekter for det fænomen, der bliver 

til.80  

                                                            
79 Barad bygger videre på Michel Foucault og Judith Butlers arbejder, når hun skriver om magt som tilblivelser, der 
stabiliserer/styrer verden på særlige måder. Til analyser af ”kønnethed” udvikler Butler et begreb om ”iterative-
citationality” (Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 2006). Analysen af det iterative knytter 
Barad an til sit intra-aktivitets begreb, så magtformer kan fremanalyseres ved at se på iterative-intra aktiviteter (Barad, 
2007).  
 
80 Barad laver en fin analyse af scanningsteknikker og deres materialiseringseffekters betydning for, hvordan fostre kan 
blive til som subjekter langt tidligere end før (Barad, 2007). Fostre, som politikker pludselig må forholde sig til, fordi de 
er blevet gjort til agentielle subjekter igennem scanningsteknikker. Analyser på netop dette er lavet før (og siden) (se 
Cussins, Charis: ”Ontological Choreography: Agency for Women Patients in an Infertility Clinic.” In Differences in 
Medicine: Unraveling Practices, techniques and Bodies, Ed. Mol & Berg, Durham: Duke University Press. 1998), men 
Barad tilføjer, at det politiske aspekt ligger i, hvordan vi gør os i stand til at svare på, hvad der inkluderes og ekskluderes 
i særlige praksisser.   
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Ved at undersøge disse forbindelser og forskelsproduktioner vil jeg analysere, hvordan versioner af 

tværprofessionalisme bliver til i fænomenale praksisser både igennem forbindelser (inklusioner) ”i” 

versionerne og forskelle (eksklusioner) ”mellem” versionerne. Her bliver tværprofessionalismen til 

samtidig med Professionshøjskolens organiseringspraksisser. Igennem versionernes tilblivelser, 

både som en del af hinanden og som hinandens modsætninger, åbner jeg på denne måde med 

analysen op for at analysere ontologisk politik. Her forstået som analysen af hvordan fænomenale 

praksisser giver mulighed for produktioner af versioner af tværprofessionalisme, som får særlige 

styringseffekter igennem deres gensidigt konstituerende relation. 

 

9.1.3. Hvad er Professionshøjskolens organiseringspraksisser? 

Organiseringspraksisser kan defineres på forskellige måder, afhængigt af hvilket formål en analyse 

af dem har. Nogen forstår organiseringspraksisser igennem definitioner af organisationen som 

systemer af kanaler og flow af information og feedback-sløjfer, og andre som entiteter der fortsat 

skaber mening og identitet for sig selv gennem konkurrerende individer og disses 

interessekoalitioner (Easterby Smith, Snell et al. 1998). Eller som praksisser, der bliver til gennem 

sociale forståelser, der skifter i kontekster (Czarniawska 2008). I dette kapitel er jeg interesseret i at 

stille skarpt på den måde, tværprofessionalismen bliver til samtidig med materielt-diskursive 

organiseringspraksisser og får styringseffekter i relationen mellem versioner af 

tværprofessionalisme. Ved at fokusere på organiseringspraksissers tilblivelser frem for at arbejde 

med en definition af organisationen skriver jeg mig ind i en forskningstilgang, som afgrænser 

organiseringer gennem blikket for dens tilblivelsespraksisser. Dette kan kaldes et procesteoretisk 

blik eller et praksis-baseret fokus (se eks.:Nicolini, Gherardi et al. 2003; Gherardi 2006; Czarniawska 

2008; Elkjaer and Simspon 2011; Carlile, Nicolini et al. 2014).81  

                                                            
81 For andre organisationsforskningstraditioner med interesse for forholdet mellem det sociale og det materielle kan 
man med fordel se på kulturhistorisk aktivitetsteori, som grundlagt af Lev Vygotsky og Alexei Leont'ev, eller forskning i 
socio-tekniske systemer, fra Tavistock skolen, som grundlagt af Eric Trist, Ken Bamforth og Fred Emery, eller 
virksomhedsteorien af Yrjo Engeström. Disse teorier tilbyder andre måder at forstå forholdet mellem det sociale og det 
materielle, men er fælles om at inkludere materialitet i analysen. 
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At se på, hvordan tværprofessionalismen bliver til samtidig med Professionshøjskolens 

organiseringspraksisser, får den effekt, at studerende går i baggrunden (eller forsvinder) i analysen, 

og medarbejdere, ledere og konsulenter, deres arbejdspraksisser og vidensproduktioner træder i 

forgrunden. I dette kapitel bliver undervisningspraksis derfor ikke særligt fremtrædende, og 

samarbejdssituationer mellem medarbejdere, forberedelsespraksisser og 

organisationsudviklingsprocesser bliver tydelige. At se på, hvordan tværprofessionalismen bliver til 

samtidig med Professionshøjskolens organiseringspraksisser, gør, at komponenter som 

opgavebesvarelser og tavler sløres, hvorimod komponenter som visionsdokumenter og matrixer for 

undervisningsforberedelse bliver tydeligere. Men præcist hvad, organiseringspraksisserne bliver til, 

vil jeg afgøre i analysen af de versioner af tværprofessionalisme, som følger. For jeg vil argumentere 

for, at tilblivelsen af organiseringer og tværprofessionalisme er et intra-aktivt foretagende.  
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9.2. Tværprofessionalisme som ensartethed, synlighed og 
netværksdannelse 

 

Som en del af projekt ”Det tværprofessionelle element” tildeles der udviklingstimer til et fagligt 

kvalificeringsforløb, hvis formål er beskrevet som at:82 

”Skabe rum for faglig udvikling af undervisere på tværs af uddannelsessteder med henblik på at 

skabe rum for videngenerering og inspiration til at udvikle og gennemføre undervisning på de 

tværprofessionelle moduler. At arbejde med campusbaserede studier og studieformer. At skabe 

ensartede afsæt for den faglige kvalitet på uddannelserne. At skabe en fælles platform og forståelse 

af ideen om de tværprofessionelle moduler. At lave rammesætning og rum for didaktisk refleksion. 

At lave ensartede tilgange til beskrivelsen af undervisningsplaner. At etablere faglige 

netværksmiljøer.” (Styrende dokumenter for det tværprofessionelle element, 2010).  

Man kan læse formålsbeskrivelser på flere måder. Her læser jeg beskrivelsen gennem et spørgsmål 

om, hvad der får agens for tværprofessionalismens tilblivelse i teksten? Dette gør jeg for at se på, 

hvordan tværprofessionalisme bliver til i denne version. 

Det, der gøres til agentielle komponenter for tilblivelsen af tværprofessionalisme i teksten, er 

produktionen af: ”rum for videngenerering og inspiration”, ”campusbaserede studier og 

studieformer”, ”ensartede afsæt”, ”en fælles platform” og ”rammesætning”, ”ensartede tilgange”, 

samt ”faglige netværksmiljøer” for praksisser omkring udvikling af og arbejdet med de 

tværprofessionelle moduler. I den ovenfor nævnte tekst bliver tværprofessionalisme til gennem 

disse agentielle komponenter som et fænomen. Samtidig bliver Professionshøjskolens 

organiseringspraksisser til, som ”ensartede afsæt”, fælles ”rammesætning” og ”netværksmiljøer” på 

tværs af uddannelsessteder – i ”campusbaserede studier og studieformer”. Det tværprofessionelle 

bliver her til, som at gøre videngenerering fælles, ensartet og netværksdannende på tværs af 

seminarier.  

                                                            
82 Som jeg beskrev i kapitlet om ”Tværprofessionelle historier”. 
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En konsulent fortæller om ambitionerne med projekt ”Det tværprofessionelle element”:  

”[Cheferne] ville lave noget udvikling, som kom nedefra, men som var styret oppefra. Modsat det 

der var traditionen tidligere på seminarierne… Traditionen har i høj grad været, at underviserne 

ligesom skulle sige, der er noget hér, der skal udvikles. Så har de haft en drøftelse med deres leder, 

og så er de gået i gang. Andre steder har det organisatorisk været sådan, at der har været et 

lærerråd, der var meget stærkt i at styre, hvad der skulle udvikles. Så det nye var, at de sad som to 

personer, der sagde: ”Nu er der faktisk noget, vi skal gøre, synes vi!”.”(Konsulent) 

”Udvikling, som kom nedefra, men som var styret oppefra”, beskriver konsulenten her som 

udgangspunktet for projekt ”Det tværprofessionelle element”. Som forskel hertil beskriver 

konsulenten, at underviserne, eller lærerrådene, på de tidligere seminarier førhen selv kunne 

igangsætte udviklingsprojekter. Med projekt ”Det tværprofessionelle element” bliver en version af 

tværprofessionalismen til, som er forskellig fra beskrivelsen af, hvordan seminarierne tidligere 

organiserede udviklingsprojekter. Tværprofessionalismen bliver her til samtidig med 

Professionshøjskolens organiseringspraksisser ved at skabe forbindelser mellem styring, der 

kommer oppefra, det vil sige gennem ledelser og chefer, og udvikling, der kommer nedefra, det vil 

sige gennem forløb som dette, hvor undervisere indenfor styrede rammer kan arbejde med 

udviklingsprojekter.  

 

9.2.1.  En matrix for undervisningsforberedelse  

I de faglige kvalificeringsforløb får ambitionerne for tværprofessionalismens tilblivelse form gennem 

både oplæg, gruppesamarbejde, forberedelsestid og team-samarbejde mellem undervisere. Af de 

tiltag, der skal understøtte ”styring ovenfra på udvikling nedefra”, tager jeg her fat på en central 

handlekraftig komponent for opnåelsen af ambitionerne, som illustration af styringsambitionernes 

form: En matrix for undervisningsforberedelse. Jeg inddrager en analyse af matrixen som et udtryk 

for, hvordan tværprofessionalismen bliver til, og som et udtryk for, hvordan formålet med de faglige 

kvalificeringsforløb søges indfriet. For at kunne svare på dette spørger jeg her: Hvordan bliver 

tværprofessionalisme til i matrixen?  
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Matrixen har to dele: De fire første linjer, som er obligatoriske at udfylde, og de fire sidste linjer, 

som underviserne kan gøre med, hvad de vil. Matrixen kalder på ”copy-paste” handlinger, hvor 

underviserne kan tage tekststykker fra et katalog produceret til de studerende og sætte 

tekststykkerne ind i matrixen:83 

Tværprofessionel modul-udfordring 
(Her kan I copy-paste fra kataloget og evt. 
justere) 

Hvilken central eller hvilke centrale udfordringer 
adresseres? 

Læringsmål  
(Her kan I copy-paste fra kataloget og evt. 
justere) 
 

 Viden 

 Færdigheder 

 Kompetencer 
Udfyld inden for de tre kategorier. I definerer 
selv målene og hvilken eller hvilke kategorier, I 
vil prioritere.  

Emner for rapporten  Emne(r) 

 Form  

 Indhold 

Undervisningsplan  Tid og sted 

 Aktivitet – indhold/form 

Nedenstående rubrikker udfylder I efter behov:  

Kort indholdsbeskrivelse Hvad arbejdes der med? 

 Særlige emner/temaer/problemstillinger 

 Særligt fokus 

 Litteratur 

Arbejdsformer Hvilke arbejdsformer anvendes? 
Hvorledes indgår praksis/forhold fra praksis? 
Hvorledes indgår underviserne – omfang, rolle? 

Deltageraktivitet Hvori består deltagernes aktivitet? 

(Matrix for undervisningsforberedelse, 2010) 

Undervisernes forberedelse skal tydeliggøres i matrixen, som i udfyldt tilstand skal sendes til både 

studerende og uddannelseslederen på det seminar, hvor det tværprofessionelle modul finder sted:  

”Her kan underviserne få sparring til planerne, hvis der er brug for det. Uddannelseslederne kan også 

spørge ind til planerne for at få kendskab til de tværprofessionelle modulers faglige indhold.” 

(Styrende dokumenter for ”Det tværprofessionelle element”, 2010)  

                                                            
83 I kataloget er de tværprofessionelle moduler beskrevet, og herudfra kan de studerende vælge, hvilket modul de vil 
deltage i.  
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Matrixen forbinder på denne måde undervisernes forberedelse (udviklingen nedefra) til 

uddannelseslederne (styring oppefra) og synliggør det forberedelsesarbejde, som er en del af det 

tværprofessionelle modul. Matrixen giver samtidig underviserne et særligt udgangspunkt at 

planlægge deres arbejde ud fra, som er anderledes end den måde, underviserne har arbejdet på 

hidtil. Hidtil, peger konsulenten på, har underviserne forberedt sig med udgangspunkt i beskrevne 

CKF’er, som står i professionsuddannelsernes bekendtgørelser. Forberedelsesarbejdet har 

underviserne gjort selv eller i ”fagfaglige” teams, siger konsulenten. Matrixen er på denne måde et 

skema, som i denne version vil styre på undervisernes forberedelse af de tværprofessionelle 

moduler. Matrixen lægger sig som en ny styringsform ind mellem de eksisterende 

uddannelsesbekendtgørelser, de lokale studieplaner og undervisernes praksisser. Matrixen er en 

styringsform, som arbejder på at gøre videngenerering og inspiration fælles, ensartet og gøre 

underviserne netværksdannende på tværs af seminarierne (som også var formålet med projekt 

”Det tværprofessionelle element”). Og så producerer matrixen mulighed for, at 

Professionshøjskolens undervisere kan forbinde deres undervisningsforberedelser til deres ledere. 

Herved styrer matrixen på undervisernes arbejdspraksisser ved at synliggøre det 

forberedelsesarbejde, som konsulenten beskriver, hidtil var usynligt. Gennem matrixen bliver 

tværprofessionalisme til som ensartethed og synlighed omkring undervisningsforberedelsen. 

I de faglige kvalificeringsforløb giver matrixen anledning til en del spørgsmål fra underviserne. 

Underviserne spørger, hvorfor de skal styres på en del af deres arbejde, de hidtil har klaret selv? 

Som svar laver konsulenten et PowerPoint oplæg. På PowerPointens sider beskrives matrixen som 

en fælles standard, der er produceret ud fra ønsket om systematisk vidensopsamling og 

fællesgørelse af undervisningserfaringer, og i parentes:  

”(fra privatpraktiserende til teams til fælles platform for professionel netværksdannelse for 

Professionshøjskole-undervisere)” – Tydelige og faste rammer → giver øget frirum for substantiel 

udfoldelse → mulighed for uforstyrret fokus på indholds- og metodevalg – herunder 

undervisningsformer og rammesætning af de studerendes læringsrum hinsides det konkrete 

undervisningsrum.” (PowerPoint fra de faglige kvalificeringsforløb, 2010) 

På PowerPointen beskrives et dobbelt formål med matrixen. Med ”tydelige og faste rammer”, at 

give ”øget frirum for substantiel udfoldelse” og ”mulighed for uforstyrret fokus på indhold og 



149 
 

metodevalg”. Samt at gøre de hidtil ”privatpraktiserende” undervisere til en del af ”professionel 

netværksdannelse for Professionshøjskoleundervisere”. Med disse to formål gør PowerPointen 

matrixen til et dokument, der arbejder på at gå væk fra de forberedelsesusynlige og 

”privatpraktiserende” undervisere. Det ønskværdige bliver her netværksdannende 

Professionshøjskoleundervisere. Matrixen ekskluderer herigennem én måde at være underviser på i 

Professionshøjskolen og beskriver en mere synlig, ensartet og netværksdannende underviserpraksis 

som ønskværdig. En helt ny slags medarbejder, der ikke kun/først er optaget af den enkelte 

professionsuddannelse, men af samarbejdet på tværs i organisationen. 

Oven i dette skal underviserne arbejde i ”tværgående underviserteams” af to på det 

tværprofessionelle modul, og hvis muligt gerne på tværs af uddannelsessteder (Styrende 

dokumenter, 2010). Teamsene nedsættes administrativt, med mindre underviserne har ønsker om 

andet. I disse teams skal underviserne forberede de tværprofessionelle moduler.  

Matrixen og det faglige kvalificeringsforløb styrer på denne måde på undervisernes praksis ved at 

skabe synlighed omkring det, der aktualiseres som hidtil usynligt. Det usynlige bliver her 

forberedelsesformer og vidensproduktioner. Og matrixen skaber ensartethed og netværksdannelse 

omkring det, der bliver til som hidtil individuelt. Det ensartede bliver de fælles rammer og til en vis 

grad det fælles indhold af undervisningen. Og netværksdannelse sker ved at sætte undervisere 

sammen i teams, der skal samarbejde på tværs af uddannelsessteder.  

Matrixen og det faglige kvalificeringsforløb styrer på styring, der er under udfoldelse (Olesen 2011) 

ved at fordele agens på en særlig måde. Underviserne kan arbejde relativt selvstændigt med de 

nederste fire felter af matrixen, men skal forholde sig til indholdstekster fra kataloget, de ikke selv 

har skrevet, og forberedelseskomponenter, de ikke selv har bestemt i de fire øverste felter. 

Underviserne skal forholde sig til en samarbejdspartner, de måske ikke har valgt, og de skal 

producere undervisning, som kan blive udgangspunktet for samtaler med ledelse og andre kolleger.  

Denne version af tværprofessionalisme producerer undervisernes hidtidige praksisser som usynlige 

og individuelle. Og ud fra denne aktualisering muliggør de faglige kvalificeringsforløb og matrixen en 

særlig version af tværprofessionalisme. Her bliver ensartethed og synlighed af 

undervisningsforberedelse samt undervisernes netværksdannelser komponenter af det 

tværprofessionelle. 



150 
 

9.3.  Tværprofessionalisme som selvstyret  

Samtidig med ”Tværprofessionalisme som ensartethed, synlighed og netværksdannelse” bliver en 

anden version til: ”Tværprofessionalisme som selvstyret”. En konsulent siger (som tidligere 

refereret i kapitel 2) følgende:  

”Altså, fra mit perspektiv var det som om, at de [underviserne] kom og egentlig bare gerne ville 

forberede noget undervisning, som de plejer. Og vi ville gerne have, de prøvede at undersøge, om 

det her var en udfordring, og hvad den kunne indeholde, og lave noget ny undervisning inden for det. 

Når jeg ikke tror, det lykkedes, tror jeg også, det handler om de positioner, vi organisatorisk havde, 

os konsulenter... Der er ikke tradition for, at andre kommer og initierer, hvad man udvikler. Derfor er 

det et nyt felt, der skal dyrkes op. Og det skal der findes en ordentlig måde at gøre på.” (Konsulent)  

Organiseringen af arbejdet med de tværprofessionelle moduler udgør for de fleste af underviserne 

deres første oplevelser med at skulle samarbejde med undervisere fra de andre uddannelser. Og for 

de fleste er det også deres første oplevelse med at blive styret på deres undervisningsforberedelse.  

Men hverdagen for underviserne beskrives af Konsulenten som en anden ved markeringen af, at 

”Der er ikke tradition for, at andre kommer og initierer, hvad man udvikler på”. Men også flere 

undervisere fortæller mig, at de, før deres seminarier blev en del af Professionshøjskolen, havde 

mere selvbestemmelse og frihed til at igangsætte udviklingsprojekter. Med metaforen om de ”1000 

blomster”, som jeg udfoldede i metodekapitlet, som fortællingen om, hvordan seminarierne lavede 

mange, men ikke koordinerede udviklingsprojekter, peges der også på dette forhold.  

I 2011 er det første gang, de tværprofessionelle moduler organiseres på tværs i 

Professionshøjskolen, men et tværprofessionelt modul har ”kørt” før.84 Den tidligere version af 

modulet var et initiativ, som to undervisere selv kom på med det formål at ruste studerende til det 

tværprofessionelle samarbejde, de ville komme ud og stå i senere. En underviser fortæller om 

forskellen mellem de to initiativer: 

                                                            
84 Her anonymiserer jeg undervisernes specifikke uddannelsestilknytning samt modulets navn, da det ikke er hverken 
underviserne eller det specifikke tværprofessionelle modul, analysen drejer sig om, men versionen af fænomenet. 
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”Denne gang var der alle de her ideer om, hvad vi skulle gøre oppefra og udefra. Før udviklede vi selv 

ideerne og traf selv beslutningerne. Og det gjorde, at vi vel i bund og grund var mere engagerede i 

det, vi foretog os. For os var det [i arbejdet med ”den gamle” version af modulet]; Nu skal vi vise, vi 

kan arbejde på tværs! Her [i arbejdet med ”de nye” tværprofessionelle moduler] kommer vi ind i 

noget formaliseret, hvor stort set halvdelen af uddannelsen eller underviserne er med. Og så fik vi 

nogle retningslinjer ud, ik’? Jeg har det sådan, at jeg godt kan forstå, at Professionshøjskolen siger, 

der skal være noget overordnet, noget, man arbejder ud fra. Noget fælleshed i det her. Men jeg vil 

sige, at jeg ikke vil være med en anden gang. Det var lidt… Man kunne have brugt ressourcerne 

bedre. Men da det bare var os to, havde vi faktisk dårligere ressourcer. Denne gang var det bedre. Vi 

slog to hold sammen. Vi havde 59 studerende før, nu havde vi 30 med fire undervisere. Måske havde 

vi flere timer før, men vi var to. Vi havde mere tid til at kvalificere besøget og mødet mellem de 

studerende. Det nåede vi ikke hér, for der er så mange udmeldte ting fra Professionshøjskolen. Den 

der tekst fra kataloget og også en bekendtgørelse, der byder ind og siger, de her studerende skal det 

her, og de her studerende skal det her.”(Underviser)85 

I intra-aktionen mellem det faglige kvalificeringsforløb, matrixens styringsformer samt 

fortællingerne om undervisernes hverdagslige praksisser bliver en anden version af 

tværprofessionalisme til, som jeg kalder ”Tværprofessionalisme som ”selvstyret””. ”Selvstyret” som 

begreb bliver her centralt, fordi underviserne peger på, at forskellen mellem ”denne gang” og ”før” 

var, at de ”selv” initierede, udviklede på og opbyggede erfaring i arbejdet med det gamle 

tværprofessionelle modul. Og det ”nye tværprofessionelle modul” bliver modsætningen hertil. Her 

bliver de to versioner til som hinandens modsætninger, fordi de i praksis bruger ”den anden” som 

forskellig fra det, de ”selv” er. Her vil jeg udfolde, hvordan forskellene bliver til, og jeg spørger 

                                                            
85 Katalogteksten er den tekst, der beskriver hver enkelt tværprofessionelle modul. Katalogteksten er født ud af et 
”Notat om behovet for det tværprofessionelle”, forklarer en Konsulent: ”Stabscheferne, den ene især, fik skrevet det der 
notat om behovet for det tværprofessionelle element. Der skriver stabschefen om, hvordan meget af det, der bliver 
undervist i, altså fag, er defineret af underviserne selv. Eller af bekendtgørelser. De er afgrænset inden for bestemte 
felter. Så peger stabschefen på, at der er mange faglige felter ude i professionerne, som professionerne selv kan se, der 
er et behov for at udvikle. Og så lavede vi en slags brainstorm: Hvilke områder var der brug for at udvikle, hvis vi kiggede 
fra det perspektiv?”. Kataloget bygger på denne måde på en beskrivelse af problemet med afgrænsninger mellem 
professionsuddannelserne og det samtidige behov i professionernes arbejdsliv om udvikling. De studerende får tilsendt 
kataloget med beskrivelser over de 23 forskellige modulers tematikker. Herimellem kan de studerende vælge, hvilket 
modul de vil deltage i. Forhåbningen er, fortæller Konsulenten, at valgmuligheden gør de studerende mere engagerede 
i det valg, de træffer. Katalogteksten er en styringsform, der styrer på de studerendes engagement i de 
tværprofessionelle moduler og stabiliserer ”praksisbehov”. 
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derfor: Hvordan bliver ”Tværprofessionalisme som selvstyret” til, som forskel til 

”Tværprofessionalisme som ensartethed, synlighed og netværksdannelse”? 

I underviserens fortælling er der ”det nye” og ”det gamle” tværprofessionelle modul. Her markerer 

”gammel” de forløb, der fandt sted før de faglige kvalificeringsforløb, og ”det nye”, markerer de 

moduler, der er kommet til efterfølgende. Det gamle var organiseret af engagerede undervisere, 

der ville vise, de kunne noget, og som så et specifikt formål for de studerende med netop det 

tværprofessionelle modul, de stablede på benene. Og underviserne arbejdede for at kunne udbyde 

et tværprofessionelt modul hvor specifikke professionsuddannelser mødte hinanden. Den anden 

underviser fortæller:  

”Jeg har altid syntes, at pædagog- og lærerprofessionen burde have meget større forbindelse med 

hinanden. Der burde kun være én uddannelse, har jeg altid tænkt. Hvor man kunne specialisere sig. I 

2000 [hvor seminarierne blev til CVU’er] tænkte jeg, det gode var, at man kunne komme i gang med 

samarbejdet mellem de uddannelser. Det er ikke blevet til noget endnu, selvom der har været nedsat 

forskellige grupper. Og der ser jeg det tværprofessionelle som en mulighed for at lave nogle 

forskellige mødesteder for de studerende” (Underviser)  

Underviseren laver her en særlig forbindelse mellem netop pædagog- og lærerprofessionen, som 

”burde” have mere med hinanden at gøre. I udviklingen af det gamle tværprofessionelle modul var 

det derfor netop disse uddannelser, underviserne organiserede et tværprofessionelt modul til. 

I de to citater bliver det nye til i modsætningen til det gamle. Det gamle tværprofessionelle modul 

bliver til det, som underviserne organiserede selv, hvor de var engagerede, og hvor de arbejdede 

for at udvikle et tværprofessionelt modul, som kun omhandlede lærere og pædagogstuderende, 

fordi netop de to professioner vurderes som relevante for hinanden. Herimod bliver det nye 

tværprofessionelle modul til det, der organiseres ”oppefra og udefra”. Og i det nye bliver 

katalogtekster, matrixer, fælles kvalificeringsforløb og bekendtgørelser til styringsformer, der 

arbejder på, hvordan det tværprofessionelle modul skal organiseres. Forskellen mellem det modul, 

underviserne selv udviklede og styrede, og det modul, ”nogen eller noget” ovenfra eller udefra 

styrer, markerer grænsen mellem de to versioner af tværprofessionalisme.  
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I versionen ”Tværprofessionalisme som selvstyret” kommer ambitionerne fra underviserne selv, og 

engagementet ligger i, at ”nu skal vi vise, vi kan arbejde på tværs”. Som forskel hertil bliver 

versionen ”Tværprofessionalisme som ensartethed, synlighed og netværksdannelse” fortalt som 

bestemt af ambitioner, der kommer ”oppefra og udefra”, og her ligger engagementet i at skabe 

noget ”noget overordnet og noget fælleshed”.  

Den første underviser peger dog på, at det er uklart, præcist hvad det var, der var bedre før. For de 

var færre undervisere, og de havde færre ressourcer. Eller måske havde de flere timer? Eller var det 

mon, at de tog sig mere tid til at kvalificere indsatsen? Uanset årsagen vil underviseren ikke igen 

undervise på de tværprofessionelle moduler. Der er for stor forskel på, hvad man selv kan og vil, og 

hvad der kommer udefra og ovenfra. 

En anden underviser siger: ”Projektet er vendt på hovedet. Man burde have sagt: ”Dem med 

erfaringer samler vi og finder ud af, hvad de ved”. I stedet for tager man mennesker, der kan noget 

med koordination osv. og laver 50 grupper [af undervisere, der sættes sammen to og to], og det var 

oprindeligt slet ikke meningen. Hvem har dog tænkt den vidunderlige tanke? Det ved jeg heller ikke 

noget om. Så der er mere, jeg ikke ved, end hvad jeg faktisk ved. For ingen har spurgt os, selvom vi 

faktisk arbejder med det her. Ingen har efterspurgt erfaringer. Alt sker uden dialog. En af de andre 

har været med tre gange, men gider ikke igen. Men måske tænker de [”de” defineres ikke], at det 

her skal gøres til et dynamisk uddannelsessted? Erfaring tæller i hvert fald ikke længere.” 

(Underviser) 

Den gamle version af det tværprofessionelle modul, som byggede på lokalt initierede 

engagementer, har givet underviserne erfaring med at organisere, udbyde og afholde 

tværprofessionelle moduler. Men i de nye tværprofessionelle moduler, som oprettes på baggrund 

af de faglige kvalificeringsforløb, opleves erfaringerne ikke at tælle for noget. Og arbejdet fortsætter 

uden dialog, peger underviseren på. Effekten er, at det, der var, og det, der er, bliver hinandens 

modsætninger. Og det gamle tværprofessionelle modul bliver i forskellen til som det meningsfulde, 

fordi det byggede på et lokalt engagement, erfaringer og på at skabe forbindelser mellem specifikke 

professionsuddannelser. Det var ”selvstyret”. Det nye bliver herimod det, som ikke giver mening, 

fordi det bygger på ”oppefra og udefra” koordineringer og processer uden dialog. Og i denne 
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version bliver undervisernes agens til som indsnævret i forhold til hvad oplevelsen af før var. De to 

versioner bliver til igennem hinanden og som forskellige fra hinanden.  
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9.4. Tværprofessionalisme som mulighed for innovation  

Visionsseminaret er et forsøg på at samle Professionshøjskolens medarbejdere omkring 

produktionen af fælles visioner for udviklingen af Professionshøjskolens fagområder, uddannelser 

og vidensproduktion. Visionsseminaret består af fælles oplæg og workshops, som underviserne har 

meldt sig på. I de forskellige workshops skal medarbejderne producere visioner, der videreformidles 

i et fælles visionspapir for Professionshøjskolen. Jeg deltager som observatør på en workshop 

omkring udviklingen af et 15 ECTS point tværprofessionelt specialiseringsmodul.  

Vi sidder 16 medarbejdere i et klasselokale. Heraf er der en rapportør, der skriver referat, og en 

ordstyrer. Ordstyreren, som er chef på et af Professionshøjskolens campusser, forsøger at 

rammesætte workshoppen som visionsarbejde på baggrund af visionsprocessens nedskrevne 

ambitioner om at tænke fremadrettet:  

”Præmissen for i dag er, at vi har klaret de logistiske ting med at få skabt de rum [for at udvikle et 

tværprofessionelt specialiseringsmodul]. Vi har 15 ECTS point, og vi skal så diskutere, hvad vi kan 

bruge dem til.”  

Ordstyreren producerer her workshoppen som et særligt afsæt for visionsproduktionen af 

tværprofessionalisme. Et afsæt, som skal skabe særlige mulighedsbetingelser omkring produktionen 

af visioner: Men hvilket afsæt er det, og hvilken tværprofessionalisme kan der blive til igennem 

dette afsæt?  

I produktionen af workshoppen som afsættet for visionsarbejdet opmuntrer ordstyreren 

workshopdeltagerne til at lege med tanken om, at der ikke er forhindringer for visionsarbejdet om 

et tværprofessionelt specialiseringsmodul. Der er ingen ECTS point-problematikker, ingen 

begrænsende læringsmål eller centrale kundskabsformuleringer. Afsættet for visionsarbejdet 

produceres som utæmmet. Her skal undervisernes visionsproduktioner komme før dét, de er 

begrænset af i deres hverdag.  

Rapportøren fortsætter ordstyrerens argument ved at pege på den effekt, som referatet af 

workshoppens diskussioner kan få:  
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”Jeg skal rapportere fra mødet, og der har jeg et punkt, der hedder umiddelbare 

udviklingsmuligheder. Og umiddelbart ligger alt det, I har snakket om, som organisatoriske 

udfordringer eller organisatoriske betingelser. Så måske kunne I tænke på nogle konkrete bud på 

noget. Eller er det mere analysen af, hvor udfordringerne er?” (Rapportøren) 

Rapportøren gør her afsættet for produktionen af visioner til muligheden for at få indflydelse på 

udviklingen af Professionshøjskolen ved netop at tænke uden om hverdagens begrænsninger i 

visionsarbejdet omkring det tværprofessionelle specialiseringsmodul. Diskussionerne i 

workshoppen skal med dette afsæt orientere sig mod hvilket referat af workshoppen, der har den 

mest indflydelsesrige effekt. Og såfremt underviserne ”umiddelbart” forholder sig til det, der 

allerede er af organisatoriske udfordringer eller lovmæssige betingelser, bliver visionære bud 

muligvis ikke produceret. Den tekst, der bliver resultatet af workshoppen, bliver på denne måde i 

denne version gjort agential sammen med opmuntringen om et utæmmet afsæt, som muligheden 

for indflydelse på visionerne for Professionshøjskolen. Her bliver visionsseminaret til som et rum, 

der skal gøre sig fri af dagligdagens problemer og sigte mod utæmmet visionsarbejde omkring 

tværprofessionalismen, der gennem referatet kan øve indflydelse i Professionshøjskolen.  

Tværprofessionalisme bliver her til som en mulighed for innovation gennem fælles 

visionsproduktioner og indflydelse, hvor underviserne kan pege på netop ”det”, de mener, 

tværprofessionalisme bedst kan bruges til. Her er tværprofessionalisme ikke indholdsudfyldt, for 

det vil kunne virke begrænsende eller rammesættende for det utæmmede visionsarbejde. 

Tværprofessionalismen bliver her til muligheden for innovation, for det er det utæmmede, 

uhindrede, frie rum for nytænkning, der gøres til det mest indflydelsesrige. 

Igennem dette afsæt bliver deltagerne på visionsseminaret til som nogen, der kan påvirke 

Professionshøjskolens udvikling ved at tage afsæt i visionsprocessens mulighedsrum og vægte deres 

ord i forhold til det referat, der bliver skrevet. Uden at lade sig begrænse af hverdagens 

trummerum.  

Her er tværprofessionalisme netop ikke indholdsudfyldt, men det er et mulighedsrum for 

innovation. Et mulighedsrum, som bliver til, hvis underviserne bliver interesserede i at tænke 

utæmmet af den hverdag, de vanligvis er en del af. Tværprofessionalismen, som netop ikke har et 

indhold, skal i denne version arbejde mod det, der er udenfor, eller forstås som nyt i forhold til den 
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hverdag, der bliver til som begrænsende for innovation. Når ordstyreren peger på workshoppen 

som mulighedsrum, hvor de logistiske ”ting” er af vejen, og de 15 ECTS point er skabt, så er det 

netop en opfordring til underviserne om at tænke utæmmet. En opfordring om at tænke uden for 

de grænser og den hverdag, de gøres til at være en del af.  

Innovation er, ligesom tværprofessionalisme, et fænomen, som kommer i mange versioner, som 

dog kan siges at have det tilfælles, at ”det” skal være noget nyt eller forandret, 

realiseret/realiserbart og eventuelt inkludere et brud med noget (Vaaben 2013, 17). Som mulighed 

for innovation arbejder tværprofessionalismen på tværs af Professionshøjskolens ”logistiske ting” 

og den hverdag, hvor praktiske forhold forhindrer samarbejde. Hvor bekendtgørelser bestemmer, 

hvordan ECTS-point skal fordeles, og læringsmål bestemmer indholdet af undervisningen. Her bliver 

tværprofessionalisme noget nyt i relation til hverdagen, der får en begrænsende karakter. 

Tværprofessionalisme bliver den praksis, som ikke lader sig styre, indholdsbestemme eller tæmme.  

Opmuntringen til utæmmet tværprofessionalisme bliver her til gennem en forskel fra ”det”, 

professionsuddannelserne ikke gør i forvejen. Tværprofessionalismen ligger uden for det, 

professionsuddannelserne plejer, og den skal fungere innovativt. Forskning i tværfaglighed 

(’interdisciplinarity’ på engelsk) har en rig tradition for forskning i tværfaglighedsbegrebet i 

forskningspraksisser. Her argumenterer Barry et. Al (2008) for, at tværfaglig forskning portrætteres 

som en måde at gøre videnskaben tættere knyttet til det samfund det er en del af, som en måde at 

skabe tættere bånd mellem forskning og innovation, og en forskningspraksis der er orienteret mod 

at skabe forandring i de objekter den forsker i.  

I den version af tværprofessionalisme, jeg her diffrakterer, er der parallelle tilblivelser på spil. 

Tværprofessionalismen skal her fungere innovativt og orientere sig mod forandring. Denne 

målsætning er også på spil i forskning i tværprofessionel uddannelse (Gelmon, White et al. 2000; 

Blue, Mitcham et al. 2010; Weaver, McMurtry et al. 2011). Men i Professionshøjskolens samtidigt 

tilblivende organiseringspraksisser er objekterne, der skal forandres, i denne version multiple.  

I oplægget til workshoppen forslår oplægsholderen: ”Vi skal måske ikke altid give det aftagerne 

eftersørger? Måske er det os der må række ind i fremtiden? Hvad er vores fremtidige opgaver?” 

(Oplægsholder)  
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Og senere, i samme toneart siger ordstyreren: ”Det kan godt være det ikke lykkedes, men 

forudsætningen på det tværprofessionelle modul var, netop med et aftagerperspektiv, at finde ud af 

hvilke uafdækkede behov der var i professionsudøvelsen og hvilke behov for at imødegå dem? […] 

problemer opstår i virkeligheden, og løses af professionelle i samarbejde med hinanden, og man vil 

skabe grundlag for at de virkelige problemer kan blive løst i samarbejde med i uddannelserne.” 

(Ordstyrer)  

I denne version bliver tværprofessionalisme til som muligheden for også at forandre på 

praksisbehov gennem udvikling af professionernes grunduddannelse. Og her er det 

tværprofessionelle en rummelig betegner, noget, der kan rumme og forandre på flere samtidige 

emner (som jeg også pegede på i kapitel 2). Professionernes arbejdsliv er i denne version det sted, 

hvor der er behov som der endnu ikke er løsninger på. Her bliver praksisbehov noget, som 

professionshøjskolens tværprofessionelle innovationer kan forandre. I denne version er 

visionsworkshoppen et utæmmet afsæt for tilblivelse af tværprofessionalisme, der ikke er defineret 

og som i sin udefinerbarhed har multiple forandringspotentialer. 

Forandringspotentialerne består både af Professionshøjskolen, dens grunduddannelser, 

medarbejderne og udviklingen af fagområder og videnproduktion, samt endnu uløste praksisbehov. 

I denne versions kompleksitet er der brug for, at det tværprofessionelle ikke indholdsudfyldes, fordi 

det vanskeligt ville kunne forandre på alle sine objekter med en enkelt definition. I stedet for 

defineres det ved dets negation, der kunne lyde: Det er ikke det samme som det, vi plejer, det er 

ikke begrænset af hverdagens udfordringer. Og det løser behov i praksis, som der endnu ikke er 

løsninger på.  
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9.5. Tværprofessionalisme som praksisrefleksion 

I workshoppen til visionsseminaret bliver også en anden version af tværprofessionalisme til som 

modsætningen til ”Tværprofessionalisme som innovation”. Jeg kalder den her 

”Tværprofessionalisme som praksisrefleksion”. Versionerne bliver til i den samme praksis som 

hinandens forskel. For at udfolde hvordan, vil jeg her spørge: Hvordan bliver afsæt for tilblivelse af 

tværprofessionalisme til, og hvad er effekterne af de forskellige afsæt?  

Workshoppen indledes med et oplæg fra en underviser på 15 minutter, der skal åbne op for 

perspektiver på emnet. Herefter er planen, at der skal være gruppearbejde på 60 minutter, og 

endelig er der afsat en halv time til fælles drøftelse til sidst. Her skal deltagerne samle op på det, de 

har talt om, så gruppen kan melde tilbage til ledelsen, hvad de mener om muligheden for 

udviklingen af et tværprofessionelt specialiseringsmodul. Men efter oplægget viser det sig 

vanskeligt for deltagerne at blive enige om afsættet for at diskutere visionerne for 

tværprofessionalisme: 

Ordstyrer: ”Vi kan snakke om, hvilke typer af specialiseringsmoduler vi kan arbejde med? Eller vi kan 

drøfte, hvorfor vi vil have dem, og hvilke muligheder giver det så? Og så er der det her med 

barriererne?86 Hvordan overkommer vi dem for at lave specialiseringsmoduler? Eksempelvis 

lovgivningsbarrierer, kulturer, og at vi samles omkring forskellige forudsætninger. Det kan vi 

eventuelt tage afsæt i. Er der andre tanker?”  

Underviser: ”Man kunne også snakke om noget helt andet. Nemlig de nuværende tværprofessionelle 

moduler. Der har jo været kæmpe problematikker i, hvad har indholdet været? Hvem har defineret 

dem? Hvem er det, vi sætter sammen? Hvor meget tværprofessionelt bliver det, afhængig af hvem 

der er med?”  

[…] 

                                                            
86 I oplægget beskrev underviseren barriererne som de forskellige bekendtgørelsers forskellige læringsudbytter, 
forskellige fag, forskellige ECTS point til det tværprofessionelle element, de studerendes forskellige forudsætninger, 
både kliniske, teoriske og forskellige kulturer. 
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Ordstyrer: ”Der, hvor vi er i processen, det er i den her 2020 plan, der er det beskrevet som en 

mulighed at lave tværgående specialisering. Og det er der lavet nogle tanker omkring i det her 

oplæg. Og vi skal komme med noget tilbage i forhold til, hvad er det, vi ser af muligheder og 

barrierer i dag. Så vi skal lige finde ud af, hvad det er, vi skal diskutere nu? Så vi giver det bedst 

mulige tilbagespark til det her.” 

Dialogen peger på to forskellige måder at producere afsættet for visionsproduktion for det 

tværprofessionelle, som skaber to forskellige versioner af tværprofessionalisme. Den ene 

”Tværprofessionalisme som mulighed for innovation”, som jeg netop har udfoldet. Og en anden 

version, som jeg vil kalde ”Tværprofessionalisme som praksisrefleksion”.  

Ordstyreren har fået til opgave at forholde sig til formålet med workshoppen og fokuserer i 

dialogen på det referat, der skal komme ud af workshoppen.87 Referatet skal pege ud i fremtidige 

muligheder for udviklingen af et tværprofessionelt specialiseringsmodul. Ordstyreren er hægtet op 

på denne tekst, der bliver agential for den vej, dialogen forsøges styret. Underviseren producerer et 

andet afsæt. Et afsæt i de eksisterende tværprofessionelle moduler, som allerede har sat gang i 

tværprofessionelle uddannelsespraksisser. Praksisser, hvor der har været problemer med 

afgørelsen af indhold, definitionsmagten over dem, og betydningen af hvilke studerende fra hvilke 

professionsuddannelser, der deltog.  

Dialogen mellem ordstyrer og underviser er den første på workshoppen, og den producerer 

forskellige versioner af, hvad der er et legitimt afsæt for visionsproduktionen i workshoppen. Den 

ene produktion af afsæt tegner en skarpt optrukket linje om visionsprocessen som det rum, hvori 

dagligdagens problematikker ikke skal begrænse produktionen af visioner. Herigennem bliver 

”Tværprofessionalisme som mulighed for innovation” til. Den anden produktion af afsæt tegner en 

stiplet linje omkring visionsprocessen og gør hverdags-praksisser og erfaringer i 

Professionshøjskolen til den virkelighed, som et visionsarbejde må forholde sig til.  

                                                            
87 Workshoppen bekrives som ”hvad ville vi kunne bruge et 15 ECTS point specialiseringsmodul på grunduddannelsen til, 
hvis indholdet var tværprofessionelt? På hvilke områder har professionsudøvere fra to eller flere professioner brug for at 
arbejde sammen eller brug for et fælles fagligt fundament? Og hvilke af de her områder kunne prioriteres højt på 
grunduddannelsen?”(Ordstyrer) 
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De modsatrettede afsæt for tilblivelse får effekter for hver deres version af tværprofessionalisme i 

løbet af workshopdialogen. For at udfolde ”Tværprofessionalisme som praksisrefleksion” spørger 

jeg her: Hvilke agentielle komponenter arbejder på ”Tværprofessionalisme som praksisrefleksion”? 

En underviser (herefter Underviser ”1”) udtaler følgende om tværprofessionalisme: 

”Hele grundlagstænkningen kunne man også spørge ind til. Vi har en gruppe hér, der hedder 15 

ECTS. Men fakta er, at lovgivningen siger noget andet. Det vil sige, at nogen har fået den idé om, at 

det tværprofessionelle er interessant og skal fylde dobbelt så meget, som det gør i dag. De timer skal 

jo tages fra noget andet. Og så kan man spørge sig selv, er det overhovedet en god idé at øge det 

tværprofessionelle? Som vilkårene er nu? Set med læreruddannelsesperspektiver lægger det nogle 

snærende begrænsninger, at man er tvunget til at skulle samarbejde med lige præcis den type af 

uddannelser, som vi tilfældigvis har i vores Professionshøjskole. De naturlige samarbejdspartnere for 

lærere, der er i mellemtrin og udskoling, kunne være socialrådgivere og skolepsykologer. Og for dem, 

der arbejder med indskoling, kunne det være sundhedsfagligt personale og pædagoger. Det 

naturlige samarbejde for dem, der arbejder med de store børn, det kan vi så ikke. For vi skal 

samarbejde med dem, vi har. Lige nu står der kun 8 ECTS point i bekendtgørelsen [Læser højt af 

bekendtgørelsesteksten].” (Underviser ”1”) 

Hér bliver lovgivningens nuværende 8 ECTS point, timerne til rådighed på uddannelserne, og 

”tvungne”/”tilfældige” samarbejdspartnere i Professionshøjskolen til forskel fra ”naturlige 

samarbejdspartnere” til, som agentielle komponenter, hvorigennem denne version af 

tværprofessionalisme bliver til. Igennem disse komponenter problematiserer underviseren, at det 

tværprofessionelle, baseret på Professionshøjskolens ”tilfældige” samling af 

professionsuddannelser, ikke spejler de ”naturlige samarbejdspartnere”, som lærerstuderende 

kommer til at skulle samarbejde med senere i deres arbejdsliv. I Professionshøjskolens konkrete 

samling af professionsuddannelser bliver mulighedsrummet for, hvad det tværprofessionelle kan, 

begrænset af de konkrete uddannelser, Professionshøjskolen har. En anden underviser kalder 

Professionshøjskolens forsøg på at få tværprofessionalismen til at give mening, som den er mulig i 

dens konkrete samling af professionsuddannelser, ”fortænkt”. Fortænkt, fordi den ikke kan ligne 

den tværprofessionalisme, de studerede vil møde senere hen. Og timerne til det tværprofessionelle 

må, peger den første underviser på, herudover tages fra noget andet. Underviseren gør her 
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hverdagens ”snærende begrænsninger” til det konkrete afsæt for tilblivelsen af 

tværprofessionalismen. 

Senere i diskussionen om, hvad afsættet for visionsproduktionerne bør være, refererer en anden 

underviser (herefter Underviser ”2”) tilbage til dette:  

”Men du har ret [refererer til underviser ”1”] i det her om, at Professionshøjskolen er en historisk 

tilfældighed. Vi kunne have haft politiskolen med! Vi må også kunne diskutere det her med, om der 

er grænser. Og hvor går grænserne for samarbejdet? Hvis ikke vi kan se meningen med samarbejdet, 

hvorfor så overhovedet gøre det? Hvorfor bruge vores tid på det? Indtil videre kan jeg ikke forstå det 

her på anden måde, end at det her handler mere om profilering af Professionshøjskolen, end om 

uddannelsernes nytte nedefra.” (Underviser ”2”) 

”Er det grænserne for det meningsfulde, du vil have, vi snakker om? Kan vi stille det spørgsmål? Er 

det det?” spørger ordstyreren. 

Underviser ”2” bygger oven på Underviser ”1’s” pointe om tværprofessionalismens tilfældige 

karakter i Professionshøjskolen ved at gentage og strække argumentet til at diskutere grænserne 

for samarbejdet, og ordstyreren bygger videre på ”strækket” og kalder det ”grænserne for det 

meningsfulde”. Her bliver grænsen det punkt, hvor uddannelsesudvikling kommer til at handle om 

”profilering af Professionshøjskolen” frem for ”uddannelsernes nytte nedefra”. ”Meningen med” 

tværprofessionalismen bliver her produceret igennem praksisrefleksioner, hvor 

tværprofessionalisme i uddannelserne bliver meningsfuld, hvis den spejler ”de naturlige 

samarbejdspartnere” i professionernes arbejdslivspraksisser.  

Men hvordan kan man producere ”naturlige samarbejdspartnere”, som tværprofessionalismen kan 

gøre noget ved? En underviser udfolder:  

”Der tegner sig et behov for en afklaring i forhold til, hvad de forskellige uddannelser handler om og 

gør. Der er jo forskel. Vi sidder en række læreruddannere og studser over, hvorfor folkesundhed 

skulle indgå i vores uddannelse? Vi underviser ikke i det i hvert fald. Det er mere for at sige, man 

kunne også lave en indkredsning af professionen. Hvem møder folkeskolelæreren egentlig i deres 

professionelle arbejde, hvor er arbejdet? Så kunne man lave den analyse institution for institution, 

og så kunne man se, hvor er overlappene? Det er én vej at gå, en af mange.” (Underviser) 
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Tværprofessionalisme kan i denne version blive til gennem en analytisk ”afklaring” af hvilke overlap, 

der finder sted i professionernes ”professionelle arbejde”. Afklaringen vil kunne bestemme, hvilke 

kombinationer af professionsuddannelser der meningsfuldt sammen kan indgå i tværprofessionelle 

moduler i Professionshøjskolen. Og herudfra kunne et meningsfuldt visionsarbejde om et 

tværprofessionelt specialiseringsmodul tage sit afsæt.  

Visionsarbejdet om et tværprofessionelt specialiseringsmodul kan i denne afsætsproduktion blive til 

igennem forskelstilblivelser mellem Professionshøjskoletilfældigheder og ”fortænkte” løsninger og 

det ”naturlige samarbejde”, der bliver til i professionernes arbejdslivspraksisser. 

Tværprofessionalisme som praksisrefleksion bliver her ”meningsfuldt” i Professionshøjskolen, hvis 

det reflekterer samarbejdsoverlap mellem professionelle i deres institutionspraksisser. Og her skal 

tværprofessionalismen bidrage til uddannelsernes nytte nedefra. Og ”nytten” bestemmes igennem 

produktionen af det meningsfulde praksisreflekterende.  

I denne version gøres Professionshøjskolens ”tilfældige” konstruktion til en ikke virksom komponent 

med dens ”fortænkte” muligheder for fællesskab og videndeling. Og således bliver versionerne til 

som forskellige fra hinanden. 

”Tværprofessionalisme som praksisrefleksion” bliver her til en version, der hierarkiserer relationen 

mellem Professionshøjskolen og professionernes arbejdsliv. Og hierarkiseringen gør analyser af 

”naturlige samarbejdspartnere” handlekraftig og korrektiv i forhold til produktionen af 

meningsfuldhed. Og Professionshøjskolehverdagens begrænsninger (sammensætningen af 

uddannelser, bekendtgørelser, ECTS-point, timer) gøres agentielle for muligheden for arbejdet med 

meningsfuld tværprofessionalisme. Her bliver ”det meningsfulde” til som forskellig fra det, der 

bliver til som Professionshøjskolens ”tilfældige sammensætning” og ”profilering” af sig selv. 
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9.6.  Versionernes styring på hinanden og relationer mellem 
versioner  

 

I dette kapitel har jeg gennem mine analysespørgsmål diffrakteret fire versioner af 

tværprofessionalismen, som bliver til samtidig med Professionshøjskolens organiseringspraksisser: 

”Tværprofessionalismen som ensartethed, synlighed og netværksdannelse”, ”Tværprofessionalisme 

som selvstyret”, ”Tværprofessionalisme som mulighed for innovation” og ”Tværprofessionalisme 

som praksisrefleksion”. 

Versionerne er ikke valgmuligheder, som frie subjekter frit kan vælge imellem. De er ikke stabile 

størrelser, som hverken ledere, konsulenter eller undervisere har og foretrækker eller insisterer på. 

De er versioner af tværprofessionalismen, som bliver til gennem fænomenale praksisser, hvor 

tværprofessionalismen bliver til samtidig med Professionshøjskolens organiseringspraksisser. Og 

versionerne bliver til som afgrænsende versioner igennem min diffraktive analyses arbejde med at 

se på, hvordan versionerne bliver til gennem forbindelser og forskelle.  

I det, der følger, vil jeg først skitsere de fire versioner over for hinanden ud fra afhandlingens 

forskningsspørgsmål, som jeg har arbejdet med det i kapitlet. Herefter vil jeg udfolde hvordan 

styring får form, og hvad der styres på, i relationen mellem versionerne. Dette leder frem til en 

diskussion af, hvordan styring bliver til som effekt af tværprofessionalismens tilblivelse, når 

tværprofessionalisme bliver til samtidig med Professionshøjskolens organiseringspraksisser. Denne 

diskussion vil jeg bruge til at stille nye spørgsmål til, hvordan man kan diskutere 

tværprofessionalismens styringseffekter i Professionshøjskolens organiseringspraksisser.  

De spørgsmål, jeg her skitserer kapitlets versioner igennem, er: Gennem hvilke forbindelser af 

emergerende agentiale komponenter bliver versionen af tværprofessionalisme til? Hvad arbejder 

versionen af tværprofessionalisme på her? Igennem hvilke forskelle bliver versionen til?  

”Tværprofessionalisme som ensartethed, synlighed og netværksdannelse” bliver til igennem 

agentiale komponenter som konsulenter og chefers nye funktioner i Professionshøjskolens 

grunduddannelsesudvikling. Undervisernes vidensproduktion, der sættes i fælles system, gennem 

matrixens synliggørelser og ensartethed, samt team-samarbejdet. Og fælles forberedelsesforløb, 
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der rammesætter og skaber netværksmiljøer. Disse komponenter forbinder sig til hinanden i 

tilblivelsen af denne version. Her arbejder tværprofessionalismen på at skabe ”styring oppefra på 

udvikling nedefra” gennem organiseringer af undervisernes praksisser, deres 

undervisningsforberedelse og synligheden af selvsamme. Versionen bliver til som forskellig i forhold 

til en forståelse af, hvordan undervisere tidligere har arbejdet, privat, lokalt og usynligt. 

”Tværprofessionalisme som selvstyret” bliver til igennem undervisernes erfaring med, og deres 

engagement i, at opbygge og undervise i tværprofessionelle moduler, som de selv har initieret på 

baggrund af tilblivelser af relevante relationer mellem specifikke professionsuddannelser. Disse 

agentielle komponenter forbinder sig til hinanden i tilblivelsen af denne version. Her arbejder 

tværprofessionalismen på undervisernes engagement og på analyser af hvilke konkrete 

professionsuddannelser, der ville have særlig glæde af at arbejde sammen og hvordan. Versionen 

bliver til som forskellig i forhold til den tværprofessionalisme, der styres ”oppefra og udefra”, som 

styrer på det, underviserne hidtil gjorde selv. Her er det, der kommer ”oppefra og udefra”, en 

begrænsning på undervisernes engagement og en ignorering af deres erfaring.  

”Tværprofessionalisme som mulighed for innovation” bliver til igennem tilblivelser af muligheder for 

forandring af hverdagen og nytænkning. Afsættet for visionsarbejdet skal være utæmmet af 

hverdagens problemer. Og endnu ikke formulerede svar på, hvad tværprofessionalisme er, skal 

fordre innovation. Logistiske” ting” er taget af vejen her. Og Professionshøjskolen bliver til som 

mulighedsrum for innovation, fordi den samler professionsuddannelserne. Disse agentiale 

komponenter forbinder sig til hinanden i tilblivelsen af denne version. Her arbejder 

tværprofessionalismen på at innovere utæmmet og på at forandre på Professionshøjskolens 

organiseringspraksisser. Tværprofessionalismens objekt defineres her ved dets negation. Objektet 

er udenfor og går på tværs af grænserne mellem professionerne og skubber til 

professionsuddannelsernes grænser. Tværprofessionalismen skal her både innovere på det, som 

Professionshøjskolen, dens grunduddannelser, medarbejdere, studerende og deres kommende 

praksis ikke gør i dag. Objektet for tværprofessionalismen er her multipelt. Versionen bliver til som 

forskellig fra hverdagens tæmmede karaktér, hvor bekendtgørelser, ECTS point, timefordeling og 

andre ”logistiske ting” er begrænsende for innovation. 
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”Tværprofessionalisme som praksisrefleksion” bliver til igennem analyser af professionernes 

arbejdslivspraksisser, hvor professioner ”overlapper” i konkrete institutioner, som 

Professionshøjskolens tværprofessionalisme skal reflektere for at blive til som meningsfuld. Her 

bliver et nyttebegreb ”nedefra” agentialt i bestemmelsen af, hvad der er meningsfuldt. Afsættet for 

visionsproduktioner er erfaringer med eksisterende tværprofessionelle moduler og praksis med 

disse, deres problemer og udfordringer. Her indgår ECTS point, timefordeling og ”naturlige 

samarbejdspartnere” som agentielle komponenter. Disse agentielle komponenter forbinder sig til 

hinanden i tilblivelsen af denne version. Her arbejder tværprofessionalismen på en hierarkisering af 

relationen mellem Professionshøjskolens ”tilfældigheder” og analysen af professionernes arbejdsliv. 

Igennem hierarkiseringen kan der skabes ”meningsfuld” tværprofessionalisme på 

Professionshøjskolen, når tværprofessionalismen i uddannelsen reflekterer den i arbejdspraksis. 

Versionen bliver til som forskellig fra Professionshøjskolens tilfældige konstruktion, som styrer på 

”grænserne for meningsfuldheden”. 

 

9.6.1.  Styringseffekter i relationer mellem versioner  

I relationerne mellem versionerne, som jeg her har skitseret dem, bliver styring til som effekt af 

forskelstilblivelser. Eksempelvis bliver ”Tværprofessionalisme som mulighed for innovation” til en 

særlig styringsform i min forskelsproduktion til ”Tværprofessionalismen som praksisrefleksion” og 

omvendt. I relationen mellem versionerne er styring ikke én effekt, men flere forskellige, afhængig 

af hvordan versionerne diffrakteres gennem hinanden. Her vil jeg diffraktere versionerne gennem 

hinanden på forskellige måder og pege på de centrale styringseffekter af versionernes relationer, 

når tværprofessionalisme bliver til samtidig med Professionshøjskolens organiseringspraksisser. 

I ”Tværprofessionalismen som selvstyret” bliver undervisernes ”plejer”, lokale erfaringer og gamle 

tværprofessionelle moduler til som selvstyrede, engagerende og erfaringsdannende. Og forståelser 

af specifikke professioners relevans for hinanden bliver producerende for det relevante 

tværprofessionelle. Set herigennem bliver ”Tværprofessionalisme som ensartethed, synlighed og 

netværksdannelse” til som det nye, der vil styre gennem standarder, uden hensynstagen til 

erfaringer og lokale engagementer. Og undervisernes engagementer og muligheder for 
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bestemmelse bliver her til som stækkede. Her bliver styring til som begrænsning af undervisernes 

handlemuligheder.  

I ”Tværprofessionalisme som ensartethed, synlighed og netværksdannelse” bliver undervisernes 

”plejer”, lokale erfaringer og gamle tværprofessionelle moduler til som private og usynlige 

praksisser, som opererer indenfor professionernes grænser, der ikke medvirker til understøttelsen 

af en netværkende og vidensdelende Professionshøjskole. Set herigennem bliver 

”Tværprofessionalisme som selvstyret” til som usynlig og privat praksis, som ”Business as usual”, 

der styrer på Professionshøjskolens mulighed for at danne forbindelser på tværs af de tidligere 

seminarer. Her bliver styring til som styring på Professionshøjskolens styringsmuligheder gennem 

en særlig konfigurering af medarbejderne. 

I ”Tværprofessionalisme som mulighed for innovation” bliver utæmmet visionsarbejde og endnu 

ikke formulerede svar på, hvad det tværprofessionelle er, til som nye muligheder for at skabe 

forandringer og innovation af og i Professionshøjskolen og praksisbehov. Set herigennem bliver 

”Tværprofessionalisme som praksisrefleksion” til som en begrænset og grænsetilblivende praksis, 

der ikke orienterer sig mod de nye muligheder, der ligger i Professionshøjskolen, og som styrer 

begrænsende på muligheden for innovation. 

I ”Tværprofessionalisme som praksisrefleksion” bliver analyser af professionernes overlap og 

erfaringer med de tværprofessionelle moduler og de konkrete hverdagsbegrænsninger med 

udviklingen af tværprofessionelle moduler til som produktive for produktionen af ”meningsfuld” 

tværprofessionalisme, som skaber ”nytte i uddannelserne”. Set herigennem bliver 

”Tværprofessionalisme som mulighed for innovation” til som profilering af Professionshøjskolen, 

der ikke tager hensyn til erfaringer og konkrete begrænsninger samt professionernes arbejdsliv.  

Styringseffekterne bliver her til i relationer mellem tilblivende versioner, der bliver til som 

forskellige fra hinanden i fænomenale praksisser. Styring, vil jeg argumentere for, er her en effekt af 

versionernes intra-aktive (”cutting together and apart”) dynamikker, hvorigennem de bliver til. Her 

får forbindelser i og forskelle mellem versionerne af, hvad tværprofessionalisme er, betydning for, 

hvad styring er og gør.  
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9.6.2.  Spørgsmål til styringsformer som effekter af versioners relationer  

Igennem denne analyse har jeg vist, at tværprofessionalismen ikke bare er én ting, når den bliver til 

samtidig med tilblivelsen af Professionshøjskolens organiseringspraksisser. Ved at følge fænomenet 

tværprofessionalisme, som det bliver til forskellige versioner, har jeg fokuseret min analyse på de 

materielt-diskursive praksisser, hvorigennem versioner bliver til intra-aktivt. Her er ”ingen” eller 

”intet” primær producent, ejer eller interessent i forhold til særlige versioner. Men forskellige 

agentielle komponenter bliver igennem forbindelsestilblivelser til som produktive for versionen, og 

andre komponenter bliver til som forskellige. Med dette diffraktive analyseblik kan jeg udfolde 

relationer af tværprofessionalismens tilblivelse, som får forskellige styringseffekter afhængig af, 

hvordan jeg diffrakterer hvilke versioner gennem hinanden. Versionerne har på denne måde ikke 

styringseffekter uafhængigt af de fænomenale praksisser, de bliver til igennem, men får 

styringseffekter igennem deres relationer.  

Versionernes styringseffekter er for det første, at forskellige ”Professionshøjskole-ontologier” ikke 

uproblematisk bliver til som afsæt for at kunne udfolde, hvordan tværprofessionalismen kan gøre 

noget ved Professionshøjskolens organiseringer. Til dette kan man spørge, hvordan forskellige 

tilblivelser af afsæt for tværprofessionalismens arbejde på organiseringspraksisser producerer 

forskellige ”Professionshøjskole-ontologier”, hvorudfra forandring af særlige problemer kan blive 

til?  

På tværs af de fire versioner af tværprofessionalisme bliver Professionshøjskolen til som enten 

fortænkt eller mulighedsproduktiv. Der, hvor organiseringen bliver til som fortænkt, er afsættet for 

tværprofessionalismens tilblivelse at stå imod det ikke-meningsfulde i Professionshøjskolens 

tilfældige sammensætning. Her produceres en hierarkisk korrektiv relation mellem professionernes 

arbejdspraksis og uddannelse, hvor uddannelse skal afspejle arbejdspraksis. Der, hvor 

Professionshøjskolen bliver til som mulighedsproduktiv, er afsættet for tværprofessionalismens 

tilblivelse at skabe nye muligheder for udvikling og innovation på baggrund af det, 

tværprofessionalismen kan åbne op for af netværksdannelse, synlighed og ensartethed på tværs af 

Professionshøjskolens uddannelser.  
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For det andet kan der skrives forskellige forvaltningspolitikker på baggrund af 

tværprofessionalismens forskellige versioner, afhængigt af hvordan versionernes agentiale 

komponenter bliver til, og hvilken agens de får i hvilke versioner. Herudfra kan man spørge, 

hvordan forskellige tilblivelser af agentiale komponenter får effekter for, hvordan 

tværprofessionalismen får agens?  

På tværs af de fire versioner af tværprofessionalismen går centrale agentielle komponenter igen, 

men med forskellige muligheder for agens. Og afhængig af hvilken agens komponenterne får, kan 

jeg pege på forskellige effekter af tværprofessionalismen i Professionshøjskolen. Her vil jeg på tværs 

af de fire versioner pege på, hvordan komponenter som ”undervisere” og ”ledelses- og 

konsulenttyper” samt ”det faglige kvalificeringsforløb/matrixen” og ”visionsseminariet” får forskellig 

agens.  

På tværs af de fire versioner bliver underviserne enten til som nogle, der skal koordineres for, styres 

på og produceres standarder for, for at de ikke arbejder privat og usynligt. Eller de bliver til som 

nogle, der må stå imod fortænkte former for tværprofessionalisme, der ikke har hold i 

professionernes arbejdspraksisser eller i professionsuddannelsernes hverdagslige udfordringer. 

Ledertyper og konsulenttyper bliver enten til som nogle, der ikke er engagerede i professionernes 

arbejdspraksisvirkeligheder eller professionsuddannelsernes betingelser og begrænsninger eller 

nytte ”nedefra”, men er optagede af Professionshøjskoleudvikling. Eller de bliver til som nogle, der 

skaber mulighederne for og rammerne omkring, at professionernes uddannelsesudvikling får gavn 

af de muligheder, Professionshøjskolens samling af professionsuddannelser kan fordre. Det faglige 

kvalificeringsforløb/matrixen bliver enten til som ét, der kan sikre netværksdannelse, ensartethed, 

synlighed og vidensdeling på tværs af de involverede parter i de tværprofessionelle moduler. Eller 

det bliver til som en styring på og begrænsning af muligheden for lokale, engagerede 

tværprofessionelle moduler, der tager udgangspunkt i specifikke professioners relevans for 

hinanden. Og endelig bliver visionsseminaret til som enten muligheden for innovation i 

Professionshøjskolen og praksisbehov ved at tænke utæmmet omkring mulighederne for 

tværprofessionalismen. Eller det bliver til som fortænkt og Professionshøjskolepromoverende og 

som styring på det ”naturlige” samarbejde for professionerne, som uddannelserne burde 

reflektere.  
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Forholdet mellem versioner og styringsformer får effekter for de slags agenser, som undervisere, 

konsulenter og ledertyper, kvalificeringsforløb/matrixer og innovationsseminarer kan få. Og agens 

er på denne måde ikke givet med en position eller en proces, men emergerer igennem fænomenale 

praksissers versionstilblivelser. På tværs af versionernes specificiteter bliver Professionshøjskolen og 

dens komponenter til på forskelige måder, og de får forskellige effekter som komponenter, der kan 

støtte, bremse, facilitere eller irritere. Herudfra bliver det relevant at spørge, hvordan agens som 

tilblivende kan gøres til genstand for diskussion? Og om det er muligt, at tværprofessionalismen kan 

arbejde på organiseringspraksisser, hvor tilblivelse af agens på tværs af komponenter i versioner 

kan gøres til genstand for diskussion?  

Versionerne af tværprofessionalisme bliver til i praksisser, hvor tværprofessionalismen bliver til 

samtidig med Professionshøjskolens organiseringspraksisser. Versionerne er ikke stabile og neutrale 

versioner, som hvem som helst kan indtage. Versionerne bliver til som ontologisk-politiske 

markeringer af, hvilken tværprofessionalisme der er mulig og meningsfuld/innovativ/nyttefuld mv.. 

Versionerne producerer Professionshøjskolens organiseringspraksisser forskelligt, og de forskellige 

tilblivelser af organiseringspraksisser muliggør forskellige effekter af tværprofessionalismen. I nogle 

versioner er Professionshøjskoleudvikling en prioritet, og her kan ensartethed, synlighed og 

netværksdannelse være en effekt. I andre er professionernes arbejdsliv og de studerendes 

orientering herimod en prioritet, og her er praksisrefleksion en effekt. Og tilsyneladende lever disse 

prioriteter vanskeligt side om side, da de ”trækker” i hver sin retning på det samme fænomen og 

skaber styringseffekter i det mellemrum, deres træk efterlader. Herudfra bliver det relevant at 

afslutte med (endnu) et nyt spørgsmål: Hvordan muliggør forskellige tilblivelser af 

Professionshøjskolens organiseringspraksisser forskellige tilblivelser af tværprofessionalisme, og 

hvordan bliver forskellige effekter herved mulige? 
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10. Tværprofessionelle 
uddannelsespraksisser 

 

Dette kapitel handler om, hvordan tværprofessionalisme bliver til samtidig med 

Professionshøjskolens uddannelsespraksisser i de tværprofessionelle moduler.  

På tværs af de kronologiske nedslag i kapitlet om ”Tværprofessionelle historier” fremhævede jeg 

gentagelser, hvor tværprofessionalismen bliver til som et fænomen samtidig med 

Professionshøjskolens uddannelsespraksisser. Her udfoldede jeg, hvordan tværprofessionalismens 

tilblivelser gør, at ”mono-professionelt” orienterede uddannelser bliver gjort til ”ikke nok” i forhold 

til at kunne uddanne til det tværprofessionelle. Her skal tværprofessionalismen enten orientere den 

enkelte studerende mod andre professionelle, mod anden viden, mod nye ansvarsområder, mod 

mere komplekse sagsforhold, mod sin egne afgræsninger, mod borgeren, mod samarbejde eller 

mod kompetenceudvikling. Når tværprofessionalismen bliver til samtidig med uddannelsen af 

professionerne, er den optaget af at forme kommende professionelle, der kan gå ind i, udvikle på 

og arbejde med det tværprofessionelle. Jeg argumenterede for, at tværprofessionalismen, når den 

bliver til samtidig med Professionshøjskolens uddannelsespraksisser, får en ”uddannende” karakter, 

som bruges til at pege på det, de kommende professionelle også skal ud over at blive 

professionelle. 

Men i de fænomenale praksisser, hvor tværprofessionalismen bliver til samtidig med 

Professionshøjskolens uddannelsespraksisser, er der forskellige orienteringer imod, hvad 

tværprofessionalismen skal uddanne til, der skaber forskellige versioner af tværprofessionalismen, 

som får forskellige uddannelseseffekter. 

I dette kapitel argumenterer jeg for, at versioner af tværprofessionalisme i Professionshøjskolens 

uddannelsespraksisser bliver til gennem tre forskellige ”registre”. Gennem registrene bliver 

versioner af tværprofessionalisme til på forskellige måder, der får forskellige effekter. Registrene 

kalder jeg:  
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”Professionsregistret”, ”Arbejdslivsregistret” og ”Problemregistret”.  

I kapitlet fokuserer jeg på analyser af empirisk feltarbejde fra to tværprofessionelle moduler. Et 

modul om ”Sundhed og livskvalitet” og et om ”Inklusion og eksklusion” (her med fokus på børn og 

unges skole- og institutionsliv). I begge moduler bliver versioner af tværprofessionalisme til samtidig 

med Professionshøjskolens uddannelsespraksisser. Jeg samler her feltarbejdet fra begge moduler 

som dele af den samme fænomenale praksis, hvor tværprofessionalismen bliver til samtidig med 

Professionshøjskolens uddannelsespraksisser. På næste side skitserer jeg kapitlets struktur: 
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Figur 3: Skitse over kapitel 10 
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10.1. De tværprofessionelle moduler  

 

De tværprofessionelle moduler er Professionshøjskolens bud på, hvordan man organiserer 

undervisningen i det tværprofessionelle element, som de professionsstuderendes 

uddannelsesbekendtgørelser har indskrevet, at de skal have forskellige antal ECTS point af 

undervejs i deres uddannelser. I et internt notat fra Professionshøjskolen står der:  

”De tværprofessionelle moduler er obligatoriske integrerede 3 ugers forløb på alle 

Professionshøjskolens uddannelser, hvor studerende møder hinanden på tværs af uddannelser for at 

studere udfordringer for velfærdssamfundet, der er påtrængende på tværs af professioner. De 

tværprofessionelle moduler opfylder væsentlige mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder 

for uddannelsernes tværprofessionelle element og udgør dele af uddannelsernes tværprofessionelle 

element.” (Internt notat, forår 2010) 

Disse ”udfordringer for velfærdssamfundet” beskrives som påtrængende for grunduddannelserne, 

og for de professioner, Professionshøjskolen uddanner til. Kriterierne for udvælgelsen af specifikke 

emner er, at de udgør en ”tværprofessionel udfordring” for velfærdssamfundet, at tematikken har 

”appel” blandt de studerende, og at tematikken er perifer eller ”hjemløs” i en eller flere 

professionsuddannelser (Internt notat, forår 2010). Tværprofessionalismen bør altså både 

modsvare velfærdssamfundets behov, motivere de studerende og udvikle ny viden i 

Professionshøjskolen uddannelsespraksisser. På denne måde stiller tværprofessionalismen sig som 

et lovende fænomen, der simultant kan ”ramme” den studerende, Professionshøjskolen og 

velfærdssamfundet.  

Deltagelse i et tværprofessionelt modul udløser 4,5 ECTS-point, og modulerne afsluttes med en 

prøve. Som eksempel er pædagoguddannelsen 210 ECTS point i alt, og det tværprofessionelle 

modul fylder ca. 2 % af den samlede pædagoguddannelse. Som relativ størrelse er 2 % til at overse. 

Men i piedestalleringen af modulerne er ambitionerne ikke små. Da arbejdet med denne afhandling 

starter i august 2010, mødes jeg af fingre, der alle peger i retning af de tværprofessionelle moduler, 

når jeg eftersøger mulige tværprofessionelle praksisser at lave feltarbejde. De tværprofessionelle 

moduler er blevet et flagskib for Professionshøjskolen, får jeg at vide. Som den første 
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Professionshøjskole i landet laves der her moduler på tværs af professionsuddannelserne, og 

modulerne er nytænkende bud på, hvad en Professionshøjskole kan, går historierne.  

De tværprofessionelle moduler er Professionshøjskolens første uddannelsestiltag på tværs af alle 

seminarierne og deres professionsuddannelser. Omtrent 100 undervisere underviser på 22 moduler 

i 2011 og 23 moduler i 2012, hvoraf nogle moduler udbydes flere gange. I 2011 deltager 1.324 

studerende. Modulerne koordineres af en konsulent med udgangspunkt i fælles dokumenter som 

en studieordning og et katalog, hvor de moduler, der udbydes, beskrives. Underviserne melder sig 

på eller bliver sat på moduler og skal orientere deres undervisning mod modulbeskrivelserne fra 

kataloget samt studieordningsteksterne og den koordinerende konsulents anvisninger.  

Det empiriske materiale, jeg gør til data i dette kapitel, består af deltagerobservationer fra to 

moduler (6 ugers deltagerobservationer), 25 interviews med 28 interviewpersoner. Heraf 4 

undervisere (heraf 1 interview med to undervisere) og 24 studerende (heraf 2 interviews med to 

studerende), såvel som tekstmateriale om og fra de tværprofessionelle moduler.88 I dette 

mangeartede datamateriale er der mange versioner af tværprofessionalisme, som får forskellige 

effekter. 

I det følgende beskriver jeg først de to moduler og herefter min analysestrategi for kapitlet. 

Sidenhen udfolder jeg mine analyser af materialet.  

 

Inklusion og eksklusion  

I forårssemestret 2011 laver jeg deltagende observationer på et tværprofessionelt modul i 

”Inklusion og eksklusion”. Modulet bliver til i samarbejde mellem fire undervisere, to fra 

pædagogseminarier og to fra lærerseminarier, som har slået deres moduler sammen og dermed er 

fire undervisere frem for to. Der er tilmeldt 30 studerende, som er cirka halvandet år inde i deres 

studier. De studerende kommer fra pædagog- og læreruddannelsen. Det tværprofessionelle modul 

varer tre uger og består af gruppearbejde, hvor de studerende sættes sammen på tværs af 

                                                            
88 Heraf blev seks interviewpersoner interviewet i grupper af to. I de situationer, hvor jeg måtte interviewe to personer 
ad gangen, varede interviewene længere, så hver deltager fik tid til at tale. De resterende er enkeltinterviews.  
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professionsuddannelserne og skal på institutionsbesøg og undersøge arbejdet med inklusion i en 

skole og en daginstitution. Gruppearbejdet afsluttes med en opgave om tværprofessionelt 

samarbejde om inklusion og eksklusion, som samtlige studerende vælger at skrive alene. 

Fra dette modul har jeg 12 interviews. Heraf to interviews med undervisere, en fra 

pædagoguddannelsen og en fra læreruddannelsen. De resterende 10 interviews er med 

studerende, heraf 4 interviews med lærerstuderende og 6 med pædagogstuderende. Jeg har også 

tre ugers deltagerobservationer og tekstmateriale fra det tværprofessionelle moduls hjemmeside, 

hvor dokumenter, tekster og bekendtgørelser såvel som meddelelser til de studerende og dele af 

deres gruppearbejde var til rådighed.  

Jeg vælger at deltage i modulet om in- og eksklusion, da jeg i starten af arbejdet med min 

afhandling fokuserede på samarbejdet mellem lærere og pædagogstuderende, da netop denne 

samarbejdsflade slog mig som relevant at se på, på baggrund af min erfaringer med arbejdet på 

skole- og daginstitutionsområdet i en Børn- og ungeforvaltning i en kommune. Men efter dette 

feltarbejde interviewer jeg studerende og undervisere fra andre moduler; heraf to undervisere fra 

et tværprofessionelt modul i ”Projektorganisering og ledelse” og en tekstilformidlerstuderende fra 

et modul i ”Kreative og innovative processer”. Igennem disse interviews bliver jeg opmærksom på, 

at ikke alle tværprofessionelle moduler hviler på en sammensætning af studerende, der imiterer en 

forestillet arbejdslivspraksis, hvor møder mellem specifikke studerende ligner de møder, der måske 

vil ske i professionernes arbejdsliv. Derfor vælger jeg i anden omgang at se på et modul, hvor 

sammensætningen af studerende er anderledes. 

 

Sundhed og livskvalitet 

I efterårssemestret 2012 laver jeg deltagende observationer på det tværprofessionelle modul 

”Sundhed og livskvalitet”. Det undervises og organiseres af to pædagogundervisere, som kommer 

fra hvert deres seminarium og har ”kørt” modulet sammen tre gange før. Der er tilmeldt 38 

studerende i alt, som er ca. halvandet år inde i deres uddannelser. Af de tilmeldte er 13 

fysioterapeutstuderende, 2 er lærerstuderende, 5 er psykomotoriske terapeutstuderende, 11 er 

pædagogstuderende, og 7 er sygeplejerskestuderende. I dette semester er det det 
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tværprofessionelle modul med den største variation af professionsstuderende, og det er derfor, jeg 

vælger at følge netop dette modul. I dette modul forestiller jeg mig, at diversiteten af 

professionsuddannelser i højere grad ligner Professionshøjskolens (frem for arbejdslivets) faktiske 

betingelser for at skabe møder mellem professionsstuderende. Betingelser, der bygger på et 

”forhåndenværende materialers princip”. Modulet varer tre uger og afsluttes med aflevering af en 

opgave, som de studerende skal skrive i grupper af tre til fire studerende fra uddannelser på tværs 

af professionsuddannelser.  

 

Fra dette tværprofessionelle modul har jeg deltagerobservationer fra samtlige tre uger samt i alt 15 

interviews. Heraf er 4 interviews med fysioterapeutstuderende, 4 interviews er med 

pædagogstuderende, 3 interviews er med psykomotoriske terapeutstuderende, 2 interviews er 

med sygeplejerskestuderende, og endelig har jeg interviewet de to undervisere.89 

  

  

                                                            
89 Jeg har ikke interviews med de deltagende lærerstuderende, da de ikke var i de grupper, jeg fulgte.  
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10.2. Diffraktiv analysestrategi – om tilblivelse af versioner 
gennem registre 

 

I kapitlet vil jeg analysere på dataproduktioner fra fænomenale praksisser, hvor versioner af 

tværprofessionalisme bliver til gennem registre. Dette gør jeg inspireret af Mol & Heuts’ artikel fra 

2013, hvor forfatterne analyserer versioner af, hvordan ”gode” tomater bliver til gennem ”registre” 

(Mol and Heuts 2013).90 Analytisk skriver Mol og Heuts værdsættelsespraksisser af gode tomater 

frem igennem analytisk kondenserede registre, hvorigennem værdsættelse gøres. For Mol og Heuts 

er ét register for værdsættelse af tomater eksempelvis ”det monetære”, som dukker op i flere af 

deres interviews. Men til forskel fra et dikotomiserende arbejde, hvor en billig tomat er god og en 

dyr tomat dårlig, er de analytiske registre analytiske bud på, hvordan der igennem hverdagens 

værdisætninger tilbliver forskelle mellem versioner af tomater. For måske er dyre tomater dem, der 

smager bedst, og derved er de bedst for tomat-spiseren. Men en billig tomat er måske nemmere at 

transportere, da billige tomater er fyldt med vand, de er mere spændstige, og derfor går de mindre 

nemt i stykker ved transport. På denne måde er en billig tomat en god tomat for producenten. 

Analytisk kondenserede registre for værdsættelse hjælper med at sætte skarpt på hvilke forskelle i 

produktionen af ”gode tomater”, der bliver til. Gennem en registeranalyse udfolder forfatterne, 

hvordan en god tomat bliver til, hvad en god tomat er og hvilke effekter, forskelstilblivelser mellem 

gode tomater kan have.  

Der er selvfølgelig forskelle på tomater og på tværprofessionalisme, men ideen om at læse 

dataproduktioner igennem registre har inspireret mine analyser. Jeg bruger ikke 

værdsættelsesbegrebet her, men tænker tilblivelser af versioner igennem registre for tilblivelse. 

                                                            
90 Man kan undersøge værdier på mange måder. Enten som en forståelse af, hvad der opfattes som godt, ordentligt 
eller ønskværdigt i en kultur, eller i økonomisk forstand som en afspejling af objekters pris. Eller i lingvistisk forstand 
(inspireret af Saussure) som ords meningsfulde forskel til andre ord i det samme sprog (For mere om værdi se: D. 
Graeber: Toward An Anthropological Theory of Value - The False Coin of Our Own Dreams, Palgrave 2001, kapitel 1). 
Mol og Heuts tilbyder i stedet, at vi anskuer værdsætninger som praksisser, altså som en aktivitet, som noget vi gør. 
Ved at fokusere på værdsætning som en aktivitet frem for at se på kvaliteten af tomater som stabil egenskab, zoomer 
forfatterne analytisk ind på specifikke måder at producere gode og dårlige tomater, og mange andre værdier 
herimellem, i praksis. Mol og Heuts foreslår analysen af værdsættelsespraksisser som en måde, hvorpå man kan 
kombinere forskning i ontologi og normativitet. For idet deres informanter fortæller deres historie om gode tomater, 
skaber de også gode tomater.  
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Herved kan jeg skære og forskelsproducere i mine data mellem måderne, hvorpå 

tværprofessionalismen bliver til.  

Et register kan betyde flere ting. Det kan være en del af en computers hukommelse, det kan være 

en liste eller indeks over noget, en stemme på et orgel, et toneleje eller et frekvensområde. Jeg 

anskuer i denne sammenhæng registre som frekvensområder. Som et område, man kan tune sig ind 

på, når man skal høre noget bestemt eller producere noget særligt. Et register er ikke at forstå som 

en liste, der potentielt kan udtømmes eller et stemmeleje, der betoner noget affektivt. På et særligt 

frekvensområde kan man blive hørt og gøre sig hørt, og som forsker kan man tune sig ind på det for 

at lægge mærke til noget særligt. Det er på denne måde noget andet at lave en registeranalyse end 

at lave en tematisk analyse. En registeranalyse skal ikke virke udtømmende, men orienterende for 

de versioner, der bliver til. Og registre er ikke det samme som lister, der i princippet kan udtømmes. 

Jeg kan tune mig ind på et register, men det er ikke, fordi det er den samme kanal, jeg finder, at det 

nødvendigvis er den samme melodi, der spiller. Registrene bruger jeg her som de analytiske 

samlingssteder, hvor jeg skærper, hvordan tværprofessionalismen bliver til samtidig med tilblivelsen 

af konkrete ”optagetheder”/tuninger i Professionshøjskolens uddannelsespraksisser. Igennem 

registrene vil jeg læse versioner diffraktivt igennem hinanden og herigennem producere forskellige 

versioner af tværprofessionalisme. Registrene er analytiske skæringer, som er blevet til i arbejdet 

med materialet fra de tværprofessionelle moduler, og de er inspireret af forskningsoverblikket, hvor 

lignende diskussioner gør sig gældende. Registrene afgrænser på denne måde hvilke tuninger, jeg 

vurderer som relevante frekvensområder, hvorigennem tværprofessionalisme bliver til i 

Professionshøjskolens tilblivende uddannelsespraksisser.91 Registrene er;  

 Professionsregistret: Her bliver versioner af tværprofessionalisme til i intra-aktion med hvordan 

de professionsstuderende, som repræsentanter for aktører i det tværprofessionelle 

samarbejde, bliver til.  

                                                            
91 Noget datamateriale kunne lige så vel have været diskuteret under et andet register, og flere registre kunne have 
været udpeget. Fremhævelserne af netop disse registre er en analytisk beslutning, som hænger sammen med de 
spørgsmål, jeg ønsker, materialet skal kunne stille, både informeret af forskningsoverblikket og af arbejdet med det 
empiriske materiale. Argumentet for skæringen af de specifikke registre bliver til i de enkelte afsnit. 
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 Arbejdslivsregistret: Her bliver versioner af tværprofessionalisme til i intra-aktionen med 

hvordan arbejdslivspraksisser for de professionsstuderendes kommende tværprofessionelle 

arbejdsliv, bliver til. 

 Problemregistret: Her bliver versioner af tværprofessionalisme til i intra-aktionen med hvordan 

problemet, som det tværprofessionelle skal forandre, bliver til.  

At analysere versioner af tværprofessionalisme igennem registre er en måde at diffraktere mit 

mangeartede datamateriale fra de tværprofessionelle moduler på. Ved at læse mine analyser af 

versioner igennem de samme registre, vil jeg både diskutere, hvordan tværprofessionalisme 

konkret bliver til og åbne op for diskussioner af, hvordan tværprofessionalismen bliver til samtidig 

med mere almene tuninger/optagetheder i Professionshøjskolens uddannelsespraksis. Formålet her 

er at sondre mellem forskellige registres effekter for tilblivelsen af tværprofessionalisme. 

 

10.2.1. Fokus i dette kapitel og læsevejledning 

 

Diffraktioner sker dér, hvor effekterne af mine forskelsproduktioner bliver tydelige (Barad, 2007, 

72). Min diffraktive analyse er på denne måde forskelsproduktiv for tilblivelsen af versioner af 

tværprofessionalismen og disses tilblivelse gennem registre. Som i det foregående kapitel vil jeg 

derfor tydeliggøre de analytiske skæringer ved at understrege de analytiske spørgsmål, jeg stiller, 

hvorigennem versionerne af tværprofessionalismen og deres registre bliver til (Barad 2007, 111-

115, 206, 351, 360-361).  

I dette kapitel spørger jeg med udgangspunkt i afhandlingens forskningsspørgsmål, som her er 

tilpasset kapitlets fokus: Hvordan bliver tværprofessionalisme til gennem registre i de 

tværprofessionelle moduler? Hvilken tværprofessionalisme bliver til, og hvilke effekter får denne 

produktion?  

Jeg skriver kapitlet i fire dele. Første del er en diffraktiv analyse af fænomenale praksisser af 

tværprofessionalisme igennem et ”professionsregister”. Den anden del er diffraktive analyser 

gennem et ”arbejdslivsregister”, og den tredje er diffraktive analyser gennem et ”problemregister”. 
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I kapitlets fjerde og sidste del vil jeg diffraktere analyserne af de fænomenale praksissers versioner 

og deres registre igennem hinanden for at se på, hvilke forbindelser og diffraktive 

forskelsproduktioner versionerne bliver til igennem. Herudfra vil jeg stille spørgsmål til de specifikke 

diskussioner, registrene og versionerne af tværprofessionalisme lægger op til.  

 

10.2.2. Hvad er Professionshøjskolens uddannelsespraksisser? 

 

Uddannelsespraksisser kan defineres på forskellige måder, afhængigt af hvilket formål en analyse af 

dem har. Og uddannelsespraksisser får forskellige kvaliteter, afhængigt af om man vil udvikle 

didaktikker, se på professionalisering eller sammenligne politikker med praksisser. I dette kapitel 

fokuserer jeg på uddannelsespraksissers tilblivelser frem for at arbejde med en definition af 

uddannelse. Dermed skriver jeg mig ind i en forskningstilgang, som ser på uddannelser gennem 

blikket for deres materielt-diskursive tilblivelsespraksisser (Lenz-Taguchi 2010; Fenwick, Edwards et 

al. 2011; Mulcahy 2012; Taylor and Ivinson 2013).  

At se på, hvordan tværprofessionalismen bliver til samtidig med Professionshøjskolens 

uddannelsespraksisser, får den effekt, at Professionshøjskolens konsulenter, medarbejdere, ledere 

og strategiske dokumenter forsvinder i analysen, hvorimod undervisning, gruppearbejde, 

studerende og undervisere træder i forgrunden. Og det gør, at komponenter som 

opgavebesvarelser, opgaveformuleringer og litteraturlister tydeliggøres, hvorimod komponenter fra 

kapitlet om ”Tværprofessionelle organiseringspraksisser” som visionsdokumenter og matrixer for 

undervisningsforberedelse forsvinder. Men præcist hvad uddannelsespraksisserne er, vil jeg afgøre i 

analysen af de versioner af tværprofessionalisme, som følger. For jeg vil argumentere for, at 

tilblivelsen af uddannelsespraksisser og tværprofessionalisme er et intra-aktivt foretagende.  
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10.3. Professionsregistret  

 

I de tværprofessionelle moduler bliver forskellige versioner af tværprofessionalisme til i intra-aktion 

med, hvordan de professionsstuderende bliver til, enten som repræsentanter for stabile 

professioner med særlige perspektiver på sager eller som repræsentanter for ufærdige versioner af 

professioner, som professionsstuderende. I begge tilfælde er repræsentationstilblivelser af 

professionerne på spil. Men versionerne får forskellige effekter for, hvad tværprofessionalisme 

bliver til, og hvilke effekter den har.  

Professionsstuderendes repræsentationspotentialer er til debat i forskning i tværprofessionel 

uddannelse, som jeg udfoldede i afhandlingens forskningsoverblik. Her argumenterede jeg for, at 

produktionen af professionsstuderende som repræsentanter for professioner gjorde dem til bærere 

af stabile perspektiver. Diskussionen er central for at stille spørgsmål til, hvordan 

professionsstuderende bliver til, når tværprofessionalisme bliver til samtidig med 

Professionshøjskolens uddannelsespraksisser. Som den centrale aktør, de tværprofessionelle 

moduler orienterer sig mod, lægger jeg derfor ud med en analyse igennem dette diffraktive 

analysespørgsmål: Hvordan bliver versioner af tværprofessionalismen til gennem et 

professionsregister?  

I dette afsnit diffrakterer jeg to versioner af tværprofessionalisme, som bliver til gennem 

professionsregistret. Jeg kalder dem her ”Tværprofessionalisme som mødet mellem 

professionsperspektiver” og ”Tværprofessionalisme som mødet mellem tilblivende professionelle”. 

 

10.3.1. Tværprofessionalisme som møde mellem professionsperspektiver  

I løbet af det tværprofessionelle modul ”Inklusion og eksklusion” arbejder de studerende i grupper. 

Grupperne er opdelt af underviserne og skal indeholde studerende fra både pædagog- og 

læreruddannelsen. De studerende bruger grupperne til gruppediskussioner i undervisningen og til 
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at gå på skole- og institutionsbesøg.92 Grupperne har mulighed for at få løbende vejledning på deres 

projekter. Den følgende dataproduktion er fra en gruppevejledning, hvor jeg er med som 

observatør og bånder samtalen. Gruppen vejledes af to undervisere, en fra pædagogseminariet og 

en fra lærerseminariet.93 Udsnittet af vejledningen, der følger, er tunet ind på professionsregistret, 

hvorigennem versioner af tværprofessionalisme bliver til. Jeg læser udsnittet gennem følgende 

analysespørgsmål: Hvordan bliver tværprofessionalisme til gennem emergerende agentielle 

komponenter her? 

”Generelt, når vi har de her udfordringer for fællesskabet, hvad gør vi så? Vi skal finde nogle veje til 

at samarbejde og finde ud af, hvad for nogle ressourcer hos de professionelle vi kan trække på? 

Hvad kan vi som professionelle rent faktisk gøre noget ved i det her samarbejde? Hvad kan vi gøre 

med at inkludere de her børn?”(Lærerunderviseren) 

En lærerstuderende fortsætter: ”Ja! Hvordan kan vi udnytte de ressourcer og kompetencer, vi har 

ligesom til at kunne gå ind og hjælpe? Jamen, vi kan gå ind og differentiere undervisningen og sørge 

for at få alle med. Og det der eksempel med drengen, der klatrede i træer hele tiden. Lærerne ser det 

måske som en svaghed, at han klatrer hele tiden, men det skal så vendes og gøres til noget positivt 

for at inkludere ham. Det er nogle af de ting, pædagogerne ligesom kan gøre.”  

I denne situation bliver tværprofessionalismen til, ved at lærerne og pædagogerne kender deres 

egne og hinandens ”ressourcer og kompetencer” og ved, hvordan de kan bruge dem for at inkludere 

børn i de institutionelle fællesskaber.  

Pædagogunderviseren konstaterer: ”Og I skal jo ikke det samme, det skal også fastholdes. I skal ikke 

det samme, men I skal lære at kunne benytte jer af hinandens kompetencer.”  

                                                            
92 Besøgene handler om at få de studerende ud i institutionspraksis og se på, hvordan/om der arbejdes 
tværprofessionelt med inklusion og eksklusion. Som afslutning på modulet skal de studerende aflevere en opgave om 
deres projektarbejde. De studerende vælger selv, om de vil skrive individuelt eller i grupper. Alle de studerende, jeg 
snakker med, vælger at skrive individuelt. 
 
93 Underviserne på Professionshøjskolen er ikke nødvendigvis uddannede i professionerne selv, som jeg beskrev i 
kapitlet ”Tværprofessionelle Historier”. Den ene underviser i dette eksempel er uddannet sociolog, og den anden er 
uddannet folkeskolelærer med efterfølgende cand.pæd. overbygning.   
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I dialogen bliver tværprofessionalisme til gennem et professionsmøde mellem professionelles 

”ressourcer og kompetencer”. Og de professionelle bliver nogen, der med deres forskellige tilgange 

kan håndtere situationer som en dreng, der hele tiden vil klatre i træer. Pædagogunderviseren 

peger på de professionelles kompetencer som særlige hver især, og den lærerstuderende følger op 

ved at pege på professionernes ressourcer, såsom undervisningsdifferentiering og anerkendelse. 

Denne version kalder jeg ”Tværprofessionalisme som mødet mellem professionsperspektiver”. Det 

er en version, hvor tværprofessionalisme bliver til som et møde mellem professionelles ressourcer 

og kompetencer. Versionen bliver til gennem det, jeg definerer som en repræsentationalistisk 

tænkning, hvor komponenter som ressourcer og kompetencer anskues at tilhøre hver deres 

profession. En repræsentationalistisk tænkning indebærer ontologisk adskillelighed mellem 

repræsentationer og de praksisser, de bliver til i (Barad, 2010, 46). Igennem denne tænkning kan de 

studerende repræsentere professionerne, der bliver til som havende stabile ressourcer og 

kompetencer, uafhængigt af de praksisser de er aktive i. Igennem en repræsentationalistisk 

tænkning tildeles professionerne på denne måde stabile perspektiver, som de anskues at mødes 

med omkring sager. Som en dreng, der kravler for meget i træer. 

I ”Tværprofessionalisme som mødet mellem professionsperspektiver” bliver professionerne til som 

repræsentanter for særlige perspektiver (ressourcer og kompetencer), de kan iværksætte omkring 

særlige sager. At professioner har forskellige perspektiver, gør dem til ligeværdige praktikere, der 

kan hvert sit i forhold til sager. Men det gør også grænsearbejdet mellem professionerne tydeligere, 

idet deres syn på og arbejde med sager bliver til som forskellige (Mol 2002, 10). Den 

lærerstuderende fordeler i observationsudsnittet ”undervisningsdifferentiering” og ”anerkendelse” 

som tilhørende henholdsvis lærerens og pædagogens perspektiv. Perspektivfordelingen giver de 

professionelle hvert deres objekt at arbejde på i forhold til den samme sag om drengen, der klatrer 

for meget i træer. Igennem perspektivfordelingen bliver objektet for arbejdet hermed forskelligt for 

de forskellige perspektiver (Mol 2002, 12). Lærerens perspektiv på undervisningsdifferentiering gør 

det tværprofessionelles objekt til fællesskabet, eller ”alle”, som den lærerstuderende siger. Og 

pædagogens perspektiv på anerkendelse gør det tværprofessionelles objekt til det enkelte barn; 

ham, der klatrer i træet (Dette udfolder jeg tydeligere senere i eksemplet.) Ved at fremstille lærere 

og pædagogstuderende ud fra perspektiver om egne, og de andres, tilgange i arbejdet fremhæves 

det, at de arbejder på forskellige objekter. Med perspektivtænkningen som agential komponent for 
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denne version får professionerne på denne måde tildelt hvert deres objekt at arbejde 

tværprofessionelt på.  

 

Studerende som repræsentanter for professionerne som bærere af stabile perspektiver  

 

I ”Tværprofessionalisme som mødet mellem professionsperspektiver” har tværprofessionalismen til 

formål, at lærerne og pædagogerne kender deres egne og hinandens ”ressourcer og kompetencer” 

og ved, hvordan de kan bruge dem for at inkludere børn i de institutionelle fællesskaber. Med 

andre ord skal de professionelle her kende til hinandens perspektiver, og de skal kunne kalde på 

hinanden, når behovet opstår. Professionsforsker Anne Edwards beskriver også det 

tværprofessionelle på denne måde som en ”know-who” frem for en ”know-what” kompetence 

(Edwards 2010 A). Tværprofessionalismen arbejder her på, at de professionelle ved, hvem de skal 

engagere for at løse sager. Men for at tværprofessionalismen skal kunne fungere på denne måde, 

må professionerne forstås som stabile repræsentanter med velkendte porteføljer af perspektiver. 

Det er professionelle, som helst ikke skal være radikalt anderledes, end man kan forvente, for ellers 

kan man ikke få, hvad man kalder på, når en sag kræver det. At professionerne skal have stabile 

perspektiver, gør dermed det tværprofessionelle til et møde, der forud for det faktiske møde 

producerer en særlig slags professionel. 

Men hvordan ved man, at man er som forventet? Hvordan gøres stabile professionelle agentiale i 

denne version? 

Lærerunderviseren siger i en konkluderende tone i vejledningssituationen: ”Ja, for sammen kan I jo 

mere. Og bare tilgangen til hinanden, det betyder meget!” 

De studerende nikker, og en pædagogstuderende fortsætter: ”Lærerne og pædagogerne skal dele 

deres faglighed med hinanden. Lærerne mangler den anerkendende tilgang, de arbejder fokuseret 

på det faglige. Men de glemmer det pædagogiske.”  

Den lærerstuderende nikker og tager tråden op: ”Ja, de står ved tavlen og underviser, og det er det. 

Mens pædagogen ligger på alle fire.”  
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I dette udsnit bliver de studerende enige om, hvad forskellen på professionerne er. Og man kan 

sige, at når man bliver enige om, hvad forskellen på professionerne er, kan de blive til som 

forventet. Forskelsenigheden er altså med til at skabe udgangspunktet for forskellige tilblivelser. 

Læreren underviser uden anerkendelse, og pædagogen ligger på alle fire, lyder både kritikken og 

genkendelsen af professionerne, som både lærerstuderende og pædagogstuderende enige i. Og 

begge studerende er enige i, at professionernes perspektiver på sagen er særlige. En komponent af 

”Tværprofessionalisme som mødet mellem professionsperspektiver” er på denne måde at kunne 

genkende den andens genkendelse af sig selv.  

I vejledningssituationen bliver de studerende til samtidig, gennem professionsregistret, som 

repræsentanter for hver deres professioner, og ikke som studerende, der er på vej til at blive 

mange forskellige slags pædagoger og lærere. De studerende kalder professionerne for ”vi”, og 

læreren kalder de studerende for ”I” frem for eksempelvis ”de”. Denne version af 

tværprofessionalismen stabiliserer altså både professionerne ”derude” og gør samtidig de 

studerende til professionsrepræsentanter i deres genkendelse af den andens genkendelse af sig 

selv og i tilblivelserne af ”vi’er” og ”I’er”.  

Repræsentationsproduktionen af de studerende som professionelle, som komponent af 

tværprofessionalismen, tyr i vejledningseksemplet til forestillinger om fremtiden som producent af 

genkendelsen af den andens genkendelse af sig selv. Forestillingerne om fremtiden bygger her på 

undervisernes og de studerendes kollektive produktioner af det sandsynlige. Pædagogen, der ligger 

på alle fire og anerkender, og læreren, der står tæt på tavlen og undervisningsdifferentierer, er 

genkendelige billeder, som trækker på en stereotyp forestilling om sandsynlige 

professionspraksisser. Og her bliver de studerende enige om kritikken af hinanden, enige om, hvad 

de andre/den anden repræsenterer, og om fordelingen af perspektiver. Dette er måske, måske ikke, 

erfaret. Og måske, måske ikke forestillet. Men i genkendelsen af den andens genkendelse af sig selv 

sker der en tilblivelse af de studerende som repræsentanter for deres professioner. Professioner, 

der tilskrives særlige perspektiver, hvormed der tilbliver forskellige objekter for professionerne at 

arbejde på i det tværprofessionelle. Og dette sker forud for de sager, som de studerende kommer 

til at være aktive i gennem kollektive sandsynliggørelser af fremtiden. 
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10.3.2. Tværprofessionalisme som mødet mellem tilblivende 
professionelle 

 

Som forskel til ”Tværprofessionalisme som mødet mellem professionsperspektiver” vil jeg her 

diffraktere en version, jeg her kalder ”Tværprofessionalisme som mødet mellem tilblivende 

professionelle”. ”Tværprofessionalisme som mødet mellem tilblivende professionelle” bliver også til 

gennem professionsregistret, men udfordrer ”Tværprofessionalisme som mødet mellem 

professionsperspektiver” ved at blive til gennem andre emergerende komponenter, som 

producerer professionerne og de studerende på andre måder, der giver mulighed for at tænke det 

tværprofessionelle som møde på andre måder.  

Midt i en plenumdiskussion (som jeg deltager i som observatør) om forskellen på drenge og piger 

forsøger en underviser fra pædagogseminariet at foreslå, at kønsforskelle ikke er medfødte, men 

kan ses som positioneringer. Sprogbrug, foreslår underviseren, kan ses som en måde, hvorpå piger 

og drenge positionerer sig. Og, tilføjer pædagogunderviseren:  

”Ligesom vi nok også mærkede en vis positionering mellem lærere og pædagogstuderende første 

dag, vi mødtes her.”  

En pædagogstuderende svarer prompte og med, hvad der virker som irritation, og med tryk på ’I’:  

”Nåh, det gjorde I, ja!”  

Underviseren svarer hurtigt:  

”Ja, det sagde jeg også.”  

Den pædagogstuderende siger bestemt:  

”Nåh okay, men det gjorde jeg ikke!”  

Den pædagogstuderende producerer her modulet som et møde, der ikke nødvendigvis er et møde 

mellem studerende som repræsentanter for professionerne. Her er ”Mødeversion 2”et møde 

mellem ufærdige repræsentationspotentialer og ikke-stabile perspektiver.  
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Men det er ikke kun denne studerende, der gør tværprofessionalisme til et møde, som ikke 

nødvendigvis involverer de studerende som repræsentationer af professionerne. For at udfolde 

denne version inddrager jeg her et interview med en lærerunderviser. I interviewet spørger jeg, 

hvad der var lagt vægt på af ideer ved planlægningen af det tværprofessionelle modul. 

Underviseren svarer:  

”Og så var håbet selvfølgelig, at de kunne få nogle erfaringer med at mødes og snakke med nogen 

fra de andre uddannelser. Og se hvad det kunne bringe med sig. At det kunne give dem nogle nye 

forståelser.” (Lærerunderviser) 

Tværprofessionalisme bliver her til muligheden for at lægge op til nye forståelser gennem det at 

møde andre studerende fra andre uddannelser. Forskellen, jeg her producerer diffraktivt mellem 

versionerne, handler om forskellige tuninger gennem professionsregistret. Igennem 

professionsregistret bliver ”Tværprofessionalisme som mødet mellem professionsperspektiver” til 

som et møde, hvor studerende er repræsentanter for professioner, der har stabile perspektiver, 

som producerer forskellige objekter. Men igennem professionsregistret bliver også 

”Tværprofessionalisme som mødet mellem tilblivende professionelle” til som et møde mellem 

studerende, der endnu er ufærdige professioner med endnu-ikke-stabile perspektiver.  

Hvis tværprofessionalisme i de tværprofessionelle moduler handler om studerende, der møder 

hinanden, så er de studerende tilblivende professionelle uden stabile perspektiver og ikke 

repræsentationer af kollektivt sandsynliggjorte professioner. Så fylder kollektivt sandsynliggjorte 

forestillinger og stereotyper om lærere og pædagoger mindre. Og så bliver det tværprofessionelle 

til som en mulighed for erfaringsdannelse (som underviseren peger på) igennem det 

tværprofessionelle modul.  
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10.3.3. Spørgsmålene til professionsregistret  

Professionsregisteret er en tuning ind på dér, hvor versioner af tværprofessionalismen bliver til i 

intra-aktion med, hvordan de professionsstuderende som repræsentanter for aktører i det 

tværprofessionelle samarbejde bliver til. Igennem denne tuning bliver tværprofessionalismen og 

professionerne til intra-aktivt. Og i den diffraktive analyse forskelsproducerer jeg mellem 

versionerne. Her vil jeg først skitsere de to versioner af tværprofessionalismen. Herefter vil jeg 

diskutere, hvilke effekter de to versioner får, når de bliver til samtidig med Professionshøjskolens 

uddannelsespraksisser, og jeg vil løbende stille nye spørgsmål til dette. 

Jeg skitserer versionerne gennem disse spørgsmål: Gennem hvilke forbindelser af emergerende 

agentiale komponenter bliver versionen af tværprofessionalisme til? Hvad arbejder versionen af 

tværprofessionalisme på her? Hvordan bliver registret til samtidigt med versionen her? 

”Tværprofessionalisme som mødet mellem professionsperspektiver” bliver til gennem forbindelser 

mellem komponenter som en dreng, der klatrer for meget i træer. Studerende, der kan 

repræsentere genkendelige professioner. Professioner, der har stabile perspektiver som 

”anerkendelse” og ”undervisningsdifferentiering”. Et netværk af professionelle, der kan iværksættes 

og genkendes af professionerne. Kollektivt sandsynliggjorte forestillinger om fremtiden og 

genkendelser af den andens genkendelse af sig selv. Her arbejder tværprofessionalismen på, at de 

studerende skal kende deres egne og andre professionelles perspektiver og skal kunne kalde på 

hinanden, når behovet opstår. Hver profession arbejder på sin måde, i den samme situation; 

”drengen, der klatrer i træer”. Og professionerne arbejder dermed på forskellige objekter, et barn 

eller alle børn. Tværprofessionalisme er her en koordinering mellem studerende, der repræsenterer 

professionelle med stabile perspektiver, der på forskellige måder kan bruges til at håndtere sager. 

Professionsregistret, hvorigennem tværprofessionalisme bliver til, er her et register, hvor 

studerende repræsenterer professioner, der har stabile perspektiver, hvorigennem sager bliver til 

forskellige objekter. 

”Tværprofessionalisme som mødet mellem tilblivende professionelle” bliver til gennem forbindelser 

mellem komponenter som studerendes ufærdige repræsentationspotentialer og tilblivelser af ikke-

stabile professioner samt forventningen om muligheden for nye erfaringer. Her arbejder 
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tværprofessionalismen på de studerendes erfaringsdannelser. Og her er tværprofessionalisme et 

møde, hvor studerende endnu ikke repræsenterer professioner, og de kan få nye forståelser 

gennem mødet med hinanden. Professionsregistret, hvorigennem tværprofessionalisme bliver til, 

er her et register, hvor de studerende bliver til som ufærdige versioner af professionerne med 

tilblivende perspektiver. 

Gennem versionernes forskellige professionstilblivelser får tværprofessionalismen forskellige 

effekter, når den bliver til samtidig med tuninger i Professionshøjskolens uddannelsespraksisser. 

Når de studerende tilbliver som repræsentanter for stabile professionsperspektiver, skal de kunne 

genkende den andens genkendelse af sig selv i koordineringen af det tværprofessionelle, hvor de 

arbejder med hvert deres objekt. Når de studerende er ufærdige udgangspunkter, der endnu er 

tilblivende, er det tværprofessionelle en emergerende arbejdsform. I denne diffraktive 

forskelsproduktion bliver det relevant at spørge, om tværprofessionalismen skal fordre forskelle 

mellem professionerne og en stabilisering af deres ”ressourcer og kompetencer” eller åbne op for 

emergerende professionstilblivelser og mulige arbejdsformer? Igennem de to versioner gøres 

professionsperspektiver og de studerendes repræsentationspotentialer agentiale på forskellige 

måder.  

Forskellen, jeg diffrakterer her, giver mig anledning til at stille nye spørgsmål som konklusionen på 

versionerne i ”professionsregistret”: Hvad skal de studerende repræsentere i det 

tværprofessionelle? Hvilket perspektiv skal de studerende og deres professioner garantere? Hvilke 

grænsedragningslogikker lægger hvilke versioner op til? Bliver det tværprofessionelle til som en 

samarbejdskoordineringsøvelse mellem stabile professionelle, der ser på hvert deres objekt, eller et 

emergerende møde mellem emergerende perspektiver?  
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10.4. Arbejdslivsregistret  

 

I de tværprofessionelle moduler bliver forskellige versioner af tværprofessionalisme til i intra-aktion 

med, hvordan de studerendes kommende arbejdsliv bliver til. Enten som en stabil størrelse, der 

indeholder særlige kendte logikker, der er forskellige fra uddannelseslogikkerne eller som en endnu 

ukendt størrelse, de studerende skal forberede sig bredt til. I begge versioner er den forskel, 

tværprofessionalisme kan gøre for de professionsstuderendes kommende arbejdsliv, på spil. Men 

versionerne får forskellige effekter for, hvad tværprofessionalisme bliver til, og hvilke effekter den 

har. 

Professionsstuderendes kommende arbejdsliv er også til debat i forskning i tværprofessionel 

uddannelse, som jeg udfoldede i afhandlingens forskningsoverblik. Her udfoldede jeg forskningens 

argument om, at der bør være sammenhæng mellem uddannelse og praksis, her forstået som 

arbejdslivspraksis. Dette argument åbner for mig at se op for en diskussion om, hvordan 

uddannelse kan forberede til praksis. Når forskningen undersøger sammenhængen mellem 

uddannelse og praksis som en relation, der kan tilrettelægges, så praksis korrigerer uddannelse og 

ikke omvendt, gøres uddannelse meningsfuld, når den reflekterer arbejdslivspraksis. Diskussionen 

om, hvordan praksis og uddannelse (skal) hænger sammen, er central for analysen af, hvordan 

tværprofessionalisme bliver til samtidig med professionernes uddannelsespraksisser. Her bliver 

professionernes arbejdslivspraksisser til som central komponent, som de tværprofessionelle 

moduler skal arbejde på. Her spørger jeg derfor: Hvordan bliver versioner af tværprofessionalismen 

til gennem et arbejdslivsregister?  

I dette afsnit diffrakterer jeg to versioner af tværprofessionalisme, som bliver til gennem 

arbejdslivsregistret. Jeg kalder dem her ”Tværprofessionalisme som stedslig forskelsgøren” og 

”Tværprofessionalisme som suspensiv forskelsgøren”. 
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10.4.1. Tværprofessionalisme som stedslig forskelsgøren  

Første dag på det tværprofessionelle modul ”Sundhed og livskvalitet” gennemgår underviserne de 

didaktiske overvejelser, de har haft med planlægningen af modulet. Disse overvejelser kalder 

underviserne grundtankerne for forløbet. To af dem lyder:  

 ”Samarbejdet med praksissektoren er nødvendigt for et aktuelt billede af krav og behov 

 Samarbejdet med praksissektoren skal skabe rum for at gøre en forskel – mens man lærer 

noget” (Citat fra PowerPoint på det tværprofessionelle moduls første dag) 

Udsnittet af PowerPointen er tunet ind på arbejdslivsregistret, hvorigennem der produceres 

versioner af tværprofessionalisme. Jeg læser her udsnittet gennem følgende analysespørgsmål: 

Hvordan bliver tværprofessionalisme til gennem emergerende agentielle komponenter her?  

Gennem et arbejdslivsregister tunes de studerende her ind på deres forventede fremtid, hvor der 

er ”krav og behov”, og hvor man som professionel kan ”gøre en forskel” med det 

tværprofessionelle. Praksis ”krav og behov” og at ”gøre en forskel” bliver her til som komponenter 

af det tværprofessionelle, der bliver til som at kunne løse krav og behov og at kunne gøre en 

forskel. 

For at se hvad praksis kræver og behøver, fortæller underviserne, skal de studerende lave empiri til 

deres projekter. Det kan være i form af observationer eller interviews med professionelle og 

borgere. Empirien skal gøre det muligt for de studerende at se, hvordan og hvor det 

tværprofessionelle kan ”gøre en forskel”. Empiriproduktionerne bliver på denne måde 

komponenter, der skal kunne virkelighedsreflektere ”praksis”, forstået som professionernes 

arbejdslivspraksisser. Igennem det tværprofessionelle moduls opgavekrav, som det præsenteres 

her, bliver de empiriske versioner af virkeligheden dem, de studerende skal forstå 

tværprofessionalismens forskelsgøren igennem.  

”At gøre en forskel” er en klassisk frase, man næsten kan fristes til at kalde en floskel. For hvilken 

forskel, man vil gøre hvor, og hvordan, er svær at svare på, førend en sammenhæng bliver tydelig. 

”At gøre en forskel” blev svaret, da årgang 2007 af lærere og pædagogstuderende på en 

Professionshøjskole blev spurgt om, hvorfor de ville læse til lærere og pædagoger (Nielsen and 
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Christensen 2008, 16 & 113). Når underviserne iværksætter flosklen, peger det på en måde ind i 

centralnervesystemet for det, der kan produceres som en stereotyp af professionsstuderendes 

årsager til at blive professionsbachelorer.94 Men hvis det tværprofessionelle skal gøre en forskel i 

arbejdslivet, hvilken forskel skal det så være og hvordan? For at åbne op for flosklen, spørger jeg i 

det følgende: Hvordan bliver tværprofessionalismen til som at kunne gøre en forskel i de 

studerendes kommende arbejdsliv? 

 

Stedslige forskelle 

I et interview med en pædagogstuderende spørger jeg: ”Hvad har du fået ud af det 

tværprofessionelle modul?” 

Den pædagogstuderende svarer: ”Jeg synes ikke, jeg har fået noget særligt ud af det. Altså fordi 

igen, praksis, det er en helt anden, end hvad der er heroppe på skolen. Det var ligesom om at 

heroppe på skolen, der skulle man lære at arbejde sammen med alle sammen. Men altså, når du 

kommer ud i et bosted for eksempel, så er der jo slet ikke noget samarbejde. Det har jeg i hvert fald 

ikke oplevet. Ikke noget samarbejde mellem en fysioterapeut og en pædagog for eksempel. Eller en 

tandlæge, hvis det var det.” 

Gennem den pædagogstuderendes fortælling bliver to forskellige steder til, hvor det 

tværprofessionelle kan gøre en forskel. Det ene er arbejdslivet, hvor det tværprofessionelle skal 

kunne gøre en forskel, og det bliver til gennem den studerendes erfaring fra praktikker, studiejobs 

og lignende. Professionshøjskolen bliver til et andet sted, hvor der er andre praksisser.  

I Professionshøjskolen skal de studerende samarbejde på tværs af alle professionsuddannelserne i 

de tværprofessionelle moduler. Det dikterer studieordningen og organiseringen af modulet. Men i 

arbejdslivet er der ”slet ikke noget samarbejde”, siger den pædagogstuderende. Dér er pædagogen 

én, der kører beboeren til tandlægen og hjem igen. Og hvis der er noget, der skal tages hensyn til, 

                                                            
94 Et andet eksempel er sygeplejerskeuddannelsen i Randers. Første sætning på deres hjemmeside er: ”Går du efter en 
profession, hvor du dagligt kan gøre en forskel?” 
http://www.viauc.dk/randers/uddannelser/Sider/Sygeplejerskeuddannelsen.aspx 
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så tages der hensyn. Som hvis tandlægen har instrueret beboeren i ikke at drikke vand den næste 

time af hensyn til den nyligt pålagte fluor. Den pædagogstuderende fortæller, at der ikke er så 

mange dikkedarer i arbejdslivet:  

”Det er vel bare lige til højrebenet at lytte til hinanden?” (Pædagogstuderende).  

Det tværprofessionelle fylder i praksis så lidt, at den forskel, det kan gøre i arbejdslivet, er til at 

overse. Igennem sammenligningen mellem de to steder bliver Professionshøjskolen til som ude af 

takt med arbejdslivet. Og den pædagogstuderende understøtter sin iagttagelse med at påpege:  

”Underviserne har ikke begreb om, hvad der sker i den virkelige verden. Man kan få besøg af en 

praktikvejleder, der kan være bange for beboerne. [Griner]” (Pædagogstuderende) 

Professionshøjskolens verden og arbejdslivets ”virkelige verden” skæres i den pædagogstuderendes 

interview effektivt fra hinanden som opererende med to forskellige måder, tværprofessionalismen 

kan gøre en forskel på. Forskelle, der ikke reflekterer hinanden. Og tværprofessionalismen kan 

herigennem gøre forskellige forskelle i Professionshøjskolen og i arbejdslivet. I den studerendes 

kommende arbejdsliv kan tværprofessionalismen ikke rigtig gøre en forskel, for der er ikke brug for 

den. Og i Professionshøjskolen kan tværprofessionalismen bruges til at bestå en opgave.  

Når den pædagogstuderende siger: ”Jeg synes ikke, jeg har fået noget særligt ud af det. Altså fordi 

igen, praksis, det er en helt anden, end hvad der er heroppe på skolen.”, så handler dét at kunne få 

noget ud af de tværprofessionelle moduler om, hvordan skolen ligner praksis. Som også 

empirikravet i opgaven lægger op til. Praksis, her konkretiseret som arbejdslivspraksis, bliver her til 

som skolens korrektiv. Og hvis skolen ligner arbejdslivet, får den pædagogstuderende noget ud af 

undervisningen. Men tværprofessionalismen i Professionshøjskolen reflekterer ikke arbejdslivet, og 

derfor adskilles de to steder, som hver sin ”container” for praksis.  

Man kan sige, at en del af det at være studerende handler om at kunne vurdere, hvilken forskel 

hvilke uddannelseselementer kan gøre i hvilke sammenhænge. Det gør det muligt at sortere. I 

denne version af tværprofessionalismens forskelsgøren stabiliseres Professionshøjskolen og 

arbejdslivet som hver sin container for praksis. Og tværprofessionalismen bliver til som at kunne 

gøre forskellige forskelle ”i” forskellige steder. Samtidig hierarkiseres stedernes indbyrdes forhold. I 
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hierarkiseringen bliver Professionshøjskolen til som at skulle reflektere arbejdslivets virkelige 

verden, for at tværprofessionalismen kan gøre en forskel i arbejdslivet. Men når 

tværprofessionalismen ikke kan findes i arbejdslivet, kan det tværprofessionelle ikke gøre så stor en 

forskel dér. 

 

10.4.2. Tværprofessionalisme som suspensiv forskelsgøren  

Tværprofessionalismens forskelsgøren bliver også til på andre måder igennem arbejdslivsregistret. 

Som forskelsproduktion til ” Tværprofessionalisme som stedslig forskelsgøren” fremhæver jeg her 

dataproduktioner, som svarer på en helt anden måde på spørgsmålet: Hvordan bliver 

tværprofessionalismen til som forskelsgørende i de studerendes kommende arbejdsliv? 

Dataproduktionerne her giver mulighed for at stille spørgsmål til tværprofessionalismens tilblivelser 

gennem arbejdslivsregistret på andre måder.  

En pædagogstuderende siger i vores interview:  

”Det er smart med kendskab til, hvilke andre professioner man kan møde. Vi er jo ikke pædagoger 

endnu, ikke alle ved, hvem man risikerer at møde i felten.” (Pædagogstuderende) 

Her bliver tværprofessionalismen til som et potentiale, man kan komme til at bruge ”i felten”. I 

tilblivelsen af tværprofessionalismens forskelspotentiale i praksis fremhæver den 

pædagogstuderende, at det kommende arbejdsliv kan ses som endnu uvist. Man ved ikke, hvem 

man ender med at møde i det kommende arbejdsliv, og derfor er det smart at være beredt. I 

tilblivelsen af det kommende arbejdsliv som endnu uvist bliver den potentielle forskelsgøren af det 

tværprofessionelle til. Den potentielt forskelsgørende tværprofessionalisme kan vise sig at kunne 

gøre en forskel for den studerende. Med denne tilblivelse af potentiel forskelsgøren bliver 

adskillelsen, eller refleksionen, mellem arbejdslivet og Professionshøjskolen ikke det interessante. 

Her bliver Professionshøjskolens relation til det kommende arbejdsliv til på en anden måde. Her skal 

Professionshøjskolens uddannelsespraksis ikke reflektere arbejdslivets ”virkelighed” for at kunne 

være potentielt forskelsgørende for den studerende. Her bliver de tværprofessionelle moduler en 

forberedelse på det endnu ukendte. Og idet Professionshøjskole og arbejdsliv bliver til som 
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størrelser, der skal forholde sig til hinanden på andre måder, får det tværprofessionelles potentielle 

forskelsgøren en anden effekt. 

En sygeplejerskestuderende siger i samme toneart:  

”Ja, vi skal arbejde tværprofessionelt, så måske kan vi se meningen med det senere hen.” 

I begge tilblivelser af det potentielt brugbare tillader de studerende, at tværprofessionalisme kan 

gøre en forskel senere hen i deres arbejdsliv. De studerende tillader, at fænomenet kan gå fra en 

abstrakt mulighed i uddannelsespraksis til en konkret forskelsgøren i deres senere arbejdsliv. 

Forskellige måder, tværprofessionalismen kan gøre forskel på i henholdsvis Professionshøjskolens 

uddannelsespraksisser og arbejdslivets praksisser, bliver til her. Men de studerende peger samtidig 

på, at forskellene i, hvordan tværprofessionalismen kan gøre en forskel, ikke behøver indebære en 

hierarkisering af stedernes relation til hinanden eller en korrektion af indhold i 

uddannelsespraksisser med henblik på refleksion af arbejdslivets praksisser. Forskelsgøren kan i 

denne version forandre sig over tid, og det tværprofessionelle kan være inaktivt i perioder, for 

pludselig at kunne gøre en forskel i de studerendes arbejdsliv.  

Jeg vil kalde denne forskelsgøren suspensiv. Suspense, af det latinske suspenso, kan betyde det ikke 

afklarede eller det afventende. Suspensen bruges blandt andet som fortælleteknik, modsat 

surprisen, som er en måde at opretholde spænding over længere tid for endelig at afsløre et plot. 

Her vil jeg fremhæve det afventende og uafklarede aspekt, de studerende peger på, som 

handlekraftigt. Den suspensive forskelsgøren står i et spændingsforhold med den stedslige 

forskelsgøren, som jeg producerede før ved hjælp af de pædagogstuderendes citater.  

Jeg fremhæver disse som to forskellige versioner af den måde, tværprofessionalismen kan gøre en 

forskel på igennem arbejdslivsregistret. Gennem versionerne bliver uddannelse og arbejdsliv til som 

forskellige størrelser, der bliver til som mere eller mindre stabile og skal forholde sig til hinanden på 

forskellige måder.  

Igennem den stedslige forskelsgøren bliver forskellige steder til som stabile containere for praksis, 

der opererer med forskellige logikker. Her skal Professionshøjskolens praksis reflektere arbejdslivets 

(der produceres som forudsigelig og stabil) praksis, for at de studerende får noget ud af den. 
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Stedernes relation hierarkiseres her, og arbejdslivet bliver et korrektiv for Professionshøjskolen. Her 

bliver det tværprofessionelle noget, der kan gøre forskel på forskellige måder de forskellige steder. I 

uddannelsen kan det hjælpe til at bestå et modul, i arbejdslivet kan det ikke gøre en forskel. 

Gennem den suspensive forskelsgøren, herimod, bliver uddannelsen til som potentialet for 

forberedelse på forskellige arbejdslivspraksisser. Her skal Professionshøjskolen og arbejdslivet ikke 

nødvendigvis reflektere hinanden, og her bliver det tværprofessionelle en fortsat mulighed. 

Disse to måder, tværprofessionalismen kan gøre en forskel på, kan sagtens optræde som 

produktive for de samme studerende og underviseres måder at fortælle om tværprofessionalismes 

forskelsgøren på. Jeg diffrakterer ikke versionerne som nogle, nogen har, eller som en måde, 

konkrete studerende forholder sig til deres uddannelse på. Jeg diffrakterer dem gennem hinanden 

for at skabe en forskelsproduktion mellem versioner af tværprofessionalismen, der kan tydeliggøre 

versionernes forskellige effekter og lægge op til nye spørgsmål.  

 

10.4.3. Spørgsmålene til arbejdslivsregistret  

Arbejdslivsregistret er en tuning ind på dér, hvor versioner af tværprofessionalisme bliver til i intra-

aktion med, hvordan arbejdslivsvirkeligheder for de professionsstuderendes kommende 

tværprofessionelle arbejdsliv bliver til. Igennem denne tuning bliver tværprofessionalisme og 

arbejdslivet til intra-aktivt. Igennem den diffraktive analyse forskelsproducerer jeg mellem 

”Tværprofessionalisme som stedslig forskelsgøren” og ”Tværprofessionalisme som suspensiv 

forskelsgøren”. Her vil jeg først skitsere de to versioner af tværprofessionalismen. Herefter vil jeg 

diskutere, hvilke effekter de to versioner får, når de bliver til samtidig med Professionshøjskolens 

uddannelsespraksisser, og jeg vil løbende stille nye spørgsmål til dette. 

Jeg skitserer versionerne gennem disse spørgsmål: Gennem hvilke forbindelser af emergerende 

agentiale komponenter bliver versionen af tværprofessionalisme til? Hvad arbejder versionen af 

tværprofessionalisme på her? Hvordan bliver registret til samtidigt med versionen her? 

”Tværprofessionalisme som stedslig forskelsgøren” bliver til gennem forbindelser mellem 

komponenter som stabiliseringer af steder som containere for særlige praksisser. Tilblivelser af 



198 
 

behov for refleksion af arbejdslivet i uddannelsen. Læringsmålene for modulet, som lægger op til 

sammenhænge mellem arbejdsliv og uddannelsespraksis på konkrete måder. Fraværet af 

tværprofessionalisme i empiriproduktioner og arbejdslivserfaringer. Hierarkisering af stedernes 

relation ud fra behovet om refleksion. Her arbejder tværprofessionalismen på, at de studerende 

skal bestå et modul og komme videre i uddannelsen. Tværprofessionalisme er her en ”stedslig 

forskelsgøren”, der gør forskel på forskellige måder i forskellige sammenhænge. 

Arbejdslivsregistret, hvorigennem tværprofessionalismen bliver til, er her et register, der 

stabiliserer forestillinger om arbejdslivsvirkeligheden, som en Professionshøjskolevirkelighed bør 

reflektere for at der skabes sammenhæng.  

”Tværprofessionalisme som suspensiv forskelsgøren” bliver til gennem forbindelser mellem 

komponenter såsom de studerendes uvished om, hvilken arbejdslivspraksis de kommer til at være 

en del af senere hen, og de studerendes fortsatte afventen af arbejdslivets aktualiseringer. Her 

arbejder tværprofessionalismen på at forberede de studerende på det potentielle 

tværprofessionelle i deres kommende arbejdsliv. Tværprofessionalisme er her en ”suspensiv 

forskelsgøren”, der forbereder de studerende på fortsatte muligheder. Og arbejdslivsregistret, 

hvorigennem tværprofessionalismen bliver til, er her et register, der skaber arbejdslivet som noget, 

der endnu er uvist og kan byde på forskellige praksisser. 

Gennem versionernes forskellige tilblivelser af arbejdslivet får tværprofessionalismen forskellige 

effekter, når den bliver til samtidig med Professionshøjskolens uddannelsespraksisser. I versionen, 

hvor tværprofessionalisme bliver til gennem en stedslig forskelsgøren, adskilles 

Professionshøjskolen og arbejdslivet fra hinanden. Igennem adskillelsen bliver stederne til som 

”containere” for stabile praksisser. Samtidig bliver refleksion af arbejdsliv til som korrektiv for 

uddannelsespraksis, hvis de studerende skal kunne få noget ud af uddannelsen. På denne baggrund 

kan tværprofessionalisme få forskellige forskelle de forskellige steder. Tværprofessionalisme bliver 

her en afgrænset størrelse, som kan frasorteres, når det tværprofessionelle modul er bestået. Her 

bruger de studerende deres erfaringer med arbejdslivspraksis fra praktik og empiriproduktioner 

som basis for deres forestillinger om det arbejdsliv, der kommer. Arbejdslivet bliver på denne måde 

til forud for færdiggørelsen af uddannelsen som uforanderlig/stabil størrelse, der har særlige 
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praksisser. Og herigennem kan tværprofessionalisme blive til på forhånd af arbejdsliv som ikke 

forskelsgørende i arbejdslivet. 

I versionen, hvor tværprofessionalismen bliver til gennem en suspensiv forskelsgøren, bliver 

relationen mellem uddannelse og arbejdslivspraksis til som en mulighed for at forberede sig på 

endnu ukendte arbejdslivspraksisser. Og det tværprofessionelle er her en fortsat mulighed i et 

arbejdsliv, der bliver til som ikke-forudsebart. Effekten er, at det tværprofessionelle bliver en fortsat 

praksismulighed.  

Forskellen, jeg diffrakterer her, giver mig anledning til at stille nye spørgsmål som konklusion på 

dette afsnit: Hvordan skal uddannelsespraksis omkring tværprofessionalisme og tilblivelser af 

arbejdsliv relatere sig til hinanden? Hvilken tilblivelse af arbejdslivets virkelighed får betydning for, 

hvilken forskelsgøren tværprofessionalisme kan få for de studerende? Hvilken effekt har tilblivelser 

af steder som containere for praksis for de forskelle, tværprofessionalismen kan gøre? Hvilke 

effekter får det at sætte ”at gøre en forskel” som ambition for tværprofessionalismen, når de 

forskelle, den kan gøre, er forskellige?  
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10.5. Problemregistret 

 

I de tværprofessionelle moduler bliver forskellige versioner af det, tværprofessionalismen kan 

forandre, til i intra-aktion med hvordan de problemer, tværprofessionalismen skal løse, bliver til. I 

det forrige register var den forskel, tværprofessionalismen skulle gøre, orienteret mod 

professionernes arbejdsliv. Men her er tværprofessionalismens forandringspotentiale tunet ind på 

de problemer, som tværprofessionalismen bliver til som løsning på. Igennem problemregistret 

bliver tværprofessionalismen til som et forandringspotentiale for problemet med professionernes 

grænsedragninger mellem hinanden. Denne version kalder jeg ”Tværprofessionalisme som 

koordinatsystem”. Og tværprofessionalismen bliver til som et forandringspotentiale for problemet 

med det komplekse samfunds komplekse sager, der er for komplekse til, at én professionel kan løse 

dem selv. Denne version kalder jeg: ”Tværprofessionalisme som professionernes hjælp til selvhjælp”. 

Og endelig bliver tværprofessionalismen til som et forandringspotentiale for de eksisterende 

benspænd for innovative løsninger, der kræver entreprenante professionelle og sætter borgeren i 

centrum. Denne version kalder jeg: ”Tværprofessionalisme som den entreprenante professionelles 

værktøj”. I alle tre versioner er tværprofessionalismens forandringspotentiale for 

velfærdssamfundets problemer på spil. Men versionerne, som jeg diffrakterer dem her, får 

forskellige effekter for, hvad tværprofessionalisme bliver til, og hvilke effekter den har. 

Problemerne, som tværprofessionalismen skal løse, er også til debat i forskning i tværprofessionel 

uddannelse, som jeg udfoldede i afhandlingens forskningsoverblik. Her udfoldede jeg forskningens 

argument om, at professionsstuderende anskues som nogle, der i deres uddannelser identificerer 

sig med deres profession og opbygger fordomme, klicher og modvilje mod tværprofessionelt 

samarbejde. Men igennem tværprofessionel uddannelse, lyder argumentet, kan disse tilblivelser 

forandres, ved at studerende udvikler fælles konstruktioner, meninger og perspektiver eller får 

respekt for hinanden. Professionernes grænsearbejde aktiveres også her som udgangspunkt for at 

kunne sige, at det tværprofessionelle både er vanskeligt og nødvendigt. Der undersøges blandt 

andet, hvordan professionsstuderende kan udvikle tværprofessionelle kompetencer, så de kan 

arbejde tværprofessionelt i praksis. I forandringsargumentet diskuteres og undersøges 
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tværprofessionalismen også som innovationspotentiale, der er tæt forbundet med udviklingen af 

nye, anderledes, uforudsigelige og innovative tilgange til professionernes arbejde. 

Her spørger jeg derfor: Hvordan bliver versioner af tværprofessionalismen til gennem et 

problemregister?  

 

10.5.1. Tværprofessionalisme som koordinatsystem 

I en afsluttende opgave til det tværprofessionelle modul ”Inklusion og eksklusion”, skrevet af en 

pædagogstuderende, står der: 

”Hver professionel ser kun en lille del af barnet, og vi skal vide så meget om 

barnets liv som muligt for at give den bedste støtte og vejledning. Denne 

figur viser, hvad jeg mener; hver faggruppe har indblik i en del af et barns 

liv, og kun igennem vores samarbejde med hinanden kan vi hjælpe barnet 

optimalt.” (Pædagogstuderende)  

 

Denne figur og tilhørende tekst er fra en studerendes opgave. Udsnittet fra opgaven er tunet ind på 

problemregistret, hvorigennem versioner af tværprofessionalisme bliver til. Jeg læser her udsnittet 

gennem følgende analysespørgsmål: Hvordan bliver tværprofessionalisme til gennem emergerende 

agentielle komponenter her?  

Teksten og figuren skaber sammen en version af det tværprofessionelle, som det arbejde, der i 

arbejdslivet omfavner barnet. Gennem denne version er barnet i centrum og mandsopdækket af 

professionelle (i figuren repræsenteret med ”fag”). Den tilhørende tekst understreger vigtigheden 

af at kende til helheden af barnets liv gennem samarbejde på tværs af professionerne. Figuren er et 

konkret billede på det tværprofessionelle, og den kan forstås som en tankefigur. Donna Haraway 

foreslår, at vi forstår tankefigurer som en måde at stabilisere mening i konkrete former (Haraway 

2004, 332-341). At lave tankefigurer sætter noget i forgrunden og noget andet i baggrunden. 

Figuren, som den studerende laver i sin opgave, vil jeg kalde ”Koordinatsystemstankefiguren”, fordi 
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den konkret stabiliserer det tværprofessionelle. Her centreres borgeren/barnet som central 

komponent eller det epicenter, professionerne koordinerer deres tværprofessionelle samarbejde 

omkring.95   

Koordinatsystemstankefiguren udtrykker, at det, der skal til for at skabe tværprofessionalisme, er 

forbindelser mellem de professionelle Og særligt produceres kommunikation som komponent, der 

kan skabe forbindelser mellem professionerne omkring borgeren. En pædagogstuderende fortæller 

mig om sin gruppes institutionsbesøg, hvor de har interviewet en lærer og en pædagog til deres 

opgave:  

”Selvfølgelig bruger læreren pædagogen som vikar eller støtteperson, hvis de ikke ved præcist, hvad 

de kan bidrage med til undervisningen. Så dér synes jeg bare, at kommunikation bare er det 

vigtigste, så vi ved, hvad vi kan, og hvad de andre kan bidrage med. Så vi har styr på, hvordan det 

overhovedet kan foregå, og vi ikke bare sidder og siger, jamen, min profession kan det her, og derfor 

gør vi det sådan.”(Pædagogstuderende) 

Den pædagogstuderende fortsætter med at forklare, hvordan der kan komme konflikter imellem 

professionerne, som går ud over børnene:  

”Træder vi på børnene i vores konflikter mellem professionerne? Der er det vigtigt, at vi ikke sætter 

børn i dumme positioner. Vi skal være enige om at hjælpe barnet, så har vi måske forskellige 

tilgange og forskellige meninger, men det er ikke det, vi skal koncentrere os om nu. Og det sker tit. 

Man synes ens egen mening er den rigtige, og de andre har overhovedet ikke ret. I stedet for skal vi 

være åbne. Vi har alle forslag, så måske kunne vi prøve det hele eller finde en måde at samarbejde 

om det. Så børnene ikke kommer mere i klemme.” (Pædagogstuderende)  

                                                            
95 Figuren går igen i den litteratur, som de studerende bliver bedt om at læse i modulet. ’Den tværprofessionelle 
praktiker’ af Andy Højholdt (2009) er, stort set, obligatorisk pensum på samtlige af de tværprofessionelle moduler. I 
bogen kaldes figuren for det helhedsorienterede perspektiv, og det beskrives som et perspektiv der orienterer den 
professionelle mod barnets hele liv og de professionelle, barnet omgives af i hverdagen (Højholdt, 2009, 26). Det er 
målgruppens (her barnets) behov, der er afsættet for dette perspektiv, som suppleres med et ’progressionsperspektiv’, 
der handler om målgruppens (barnets) livsforløb. Og: ”Kun ved at orientere sin praksis i forhold til begge perspektiver 
kan man sikre god forebyggende social praksis” (Højholdt, 2009, 27). Tankefiguren er i omløb, både i modulet i 2011 og 
det i 2012, og den produceres/reproduceres af de studerende, såvel som underviserne, der producerer arbejdslivsnære 
koordinatsystemer, hvor særlige sager produceres som at involvere et møde mellem særlige professionelle, som derfor 
bliver relevant og meningsgivende at forholde sig til i uddannelserne som det tværprofessionelle. 
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I tankefiguren om det tværprofessionelle som et koordinatsystem af forskellige professionelle, der 

mødes i samarbejdet omkring barnet, bliver kommunikation, som har barnets bedste for øje, til en 

komponent af tværprofessionalisme. Kommunikationen sikrer åbenhed og dialog om muligheder i 

samarbejdet, så de professionelle ikke træder på børnene i deres konflikter, siger den studerende. 

Men der er en kausal-logik i tankefiguren, som gør konflikter mellem professionelle eller afstande 

mellem professionelle til problemet. Altså, manglen på tværprofessionalisme bliver problemet i 

problemregistret. Og i samme åndedræt bliver løsningen også tværprofessionalisme.  

I koordinatsystemstankefiguren stabiliseres professionernes perspektiver i en bevægelse. For som 

den studerende peger på, er det vigtigt at afklare præcist, hvad professionerne kan, for 

overhovedet at kunne kommunikere. Og samtidig bliver afstandene mellem professionerne de 

afgrænsninger, der skal skabes forbindelser imellem. I koordinatsystemstankefiguren skal 

professionerne altså til kamp mod deres egne dårlige forbindelser (om det så er kommunikation 

eller andet) i arbejdet med at omfavne barnet tværprofessionelt. Tværprofessionalisme er både 

problemet og løsningen i denne version.  

 

10.5.2. Tværprofessionalisme som professionernes hjælp til selvhjælp 

Som forskel til ”Tværprofessionalisme som koordinatsystem” vil jeg her diffraktere det, jeg her 

kalder ”Tværprofessionalisme som professionernes hjælp til selvhjælp”. Denne version bliver også 

til gennem problemregistret, men er forskellig fra ”Tværprofessionalisme som koordinatsystem”, 

idet den skubber problemet, som tværprofessionalismen skal løse, et andet sted hen. Her er 

problemet ikke professionernes, men kompleksiteten i opgaveløsningen. Jeg lader her et udsnit fra 

et interview med en pædagogunderviser udfolde versionen:  

”Jeg synes, det tværprofessionelle samarbejde er ret så vigtigt. Jeg tænker, vi lever i et samfund, 

hvor kompleksiteten ganske enkelt er stigende, og vi lever i et samfund, hvor det ser ud som om, at 

velfærdsprofessionerne får sværere og sværere ved at klare de opgaver, de skal. Og jeg tror, vi er 

dér, hvor man må sige, kan vi ikke udnytte hinandens ressourcer sådan noget bedre i forbindelse 
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med det her? Og have respekt for og forståelse for, hvor ens egne faglige grænser går, og hvor 

andre kan tage over. Ganske enkelt, ik’? ” (Pædagogunderviser) 

Jeg læser her udsnittet, som før, gennem følgende analysespørgsmål: Hvordan bliver 

tværprofessionalisme til gennem emergerende agentielle komponenter her?  

Her bliver tværprofessionalisme til som noget, der skal hjælpe professionerne med at få løst de 

opgaver, de bliver stillet. Opgaver, som kan være svære at løse alene i et stigende komplekst 

samfund. Her er tværprofessionalisme et værktøj, der kan hjælpe den professionelle med at gå sine 

opgaver i møde med sine professionskolleger. Med tværprofessionalismen kan professionerne, i 

flok, hjælpe hinanden med at løse opgaverne. At udnytte hinandens ressourcer samtidig med at 

have respekt for hinandens faglige grænser kan bruges til at hjælpe hinanden med at løse 

opgaverne i et samfund med stigende kompleksitet. Problemet, som tværprofessionalismen skal 

løse, er her velfærdssamfundets stigende kompleksitet, som kræver nye værktøjer. Her bliver 

samfundets stigende kompleksitet, professionernes udnyttelse af hinandens ressourcer og respekt 

for hinandens faggrænser til komponenter af tværprofessionalismen.   

I en undervisningssituation forsøger underviseren at opridse nogle af de årsager, man kan pege på, 

som gør velfærdsarbejdet komplekst: 

”Det ser ud til, at professionerne har svært ved at løse deres opgaver […] Ofte handler det om, at der 

ikke er ressourcer nok til det. Når lærere og pædagoger snakker om normering, eksempelvis.” 

Underviseren forsætter; ”Paradoksalt nok stiger skrivebordsprofessionerne, mens 

praksisprofessionerne oplever øget pres og fald i bemanding”. Og så er der kompleksiteten i 

samfundet, siger underviseren; ”Det gør, der er nogen, der får det svært ved at finde ud af det, og så 

kommer der støtteordninger og specialister på banen.” Og skolen ændrer sig også, peger 

underviseren på; ”Vi laver private børnehaver og andet til særligt intelligente børn. Der er en 

polarisering, den kommer vel, det er et spørgsmål om tid.” Inklusionstankegangen handler om, siger 

underviseren, at få specialskolerne og deres børn tilbage i den almindelige folkeskole, men; ”Det ser 

ikke ud til, at ressourcerne følger med barnet, så klassen får et ekstra individ og et ekstra problem 

[…] Måske er den primære socialisering i hjemmet ikke godt nok?”, spørger underviseren som en 

måde at åbne op for analyser af problemet på. Samtidig vokser institutionaliseringen, peger 
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underviseren på. Endelig trækker underviseren Niklas Luhmann frem som teoretiker, der ifølge 

underviseren siger, at; ”når kompleksiteten vokser, sættes man under pres, og derfor deler man det 

op og laver specialisering.”96 Konklusionen på underviserens argument er; ”Så vi er i en brydningstid, 

hvor vi har efterspurgt specialister, og spørgsmålet er, om det er dét?”.    

I det komplekse samfund gøres både manglende ressourcer, differentiering, institutionalisering, 

primær socialisering, polarisering, specialisering og inklusion til agentiale komponenter, der 

tilsammen skaber kompleksitet. Og konklusionen på kompleksitetsdiagnosen er, at nuet er en 

brydningstid, hvorigennem det tværprofessionelle bliver til som de professionelles mulighed for 

hjælp til selvhjælp. Det tværprofessionelle bliver i underviserens produktion af komplekse 

kompleksiteter, der bliver til problemer for udførelsen af velfærdsopgaven, til en måde at reducere 

kompleksiteten på.  

Underviseren fortæller, at professionerne kan løse deres velfærdsopgaver ved at udnytte 

hinandens ressourcer på en gensidig respektfuld måde i det stigende komplekse samfund. Det 

tværprofessionelle har velfærdsopgaven i sigte i denne version, men det er først og fremmest en 

måde, hvorpå professionerne kan hjælpe sig selv.  

 

10.5.3. Tværprofessionalisme som den entreprenante professionelles 
værktøj 

 

Som forskel til ”Tværprofessionalisme som koordinatsystem” og ”Tværprofessionalisme som 

professionernes hjælp til selvhjælp” vil jeg her diffraktere en tredje version, jeg kalder 

”Tværprofessionalisme som den entreprenante professionelles værktøj”. Denne version bliver også 

til gennem problemregistret, men er forskellig fra de to forrige versioner, idet den skubber 

problemet, som tværprofessionalismen skal løse, væk fra professionernes relationer, væk fra 

sagernes kompleksitet og over på det, jeg vil udfolde som ”organiseringsbenspænd”. Jeg tager her 

fat i afslutningen på et tværprofessionelt modul for at udfolde versionen. 

                                                            
96 Niklas Luhmann (1927 – 1998) tysk sociolog. 
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På sidste dag i ”Sundhed og livskvalitet” skal grupperne præsentere deres projektopgaver ved en 

workshop. En gruppe bestående af to psykomotoriske terapeutstuderende, en 

fysioterapeutstuderende og en sygeplejerskestuderende fremlægger deres projekt, som handler 

om at undersøge: ”Hvordan kan vi som professionelle hjælpe en stressramt person med fokus på 

livskvalitet og sundhed?” (Gruppens problemformulering). I deres oplæg beskriver gruppen, at de 

havde svært ved at finde tilbud til personer med stress, som arbejdede tværprofessionelt. Derfor 

interviewede gruppen i stedet en person med stress og lavede herudfra en fiktiv case om ”Olivia”:  

Olivia bliver sygemeldt med stress og møder op i gruppens fiktive klinik ”Bevæg dig glad”, der 

består af gruppens medlemmer: 

Den psykomotoriske terapeutstuderende fortæller: ”Og vi har kigget på, hvordan vi både kan 

arbejde monoprofessionelt og tværprofessionelt med Olivia. Sygeplejersken er syg i dag, så jeg 

fortæller om hendes del. Sygeplejersken skulle ind og hjælpe med at motivere og lave motiverende 

samtale. Lave en indledende samtale i forhold til, hvordan har hun det, og hvordan opfatter hun selv 

sin situation? Og vi skal så bruge samtalen i vores videre forløb med hende. Bruge samtalen til at 

finde ud af, hvad Olivia selv kan gøre i forhold til at ændre sin situation. Sygeplejersken tager 

udgangspunkt i Antonovskys teori.97 For den synes vi lægger rigtig meget op til netop at finde nogle 

mestringsstrategier. For jobbet og børnene og manden forsvinder ikke. Så hun skal finde måder at 

kunne klare og agere i det, der er hendes tilværelse. Og så har vi lavet et monofagligt afsnit i 

opgaven, hvor vi som psykomotorikere har tænkt meget ind i arbejdet med Olivias kropsbevidsthed. 

Der har vi en øvelse med i dag, som er meget simpel til det. Den kommer om lidt. Ud fra det arbejder 

vi med, at Olivia skal komme ind i sin krop igen, fordi det tror vi som psykomotorikere er adgangen 

til et bedre liv. Det er sådan noget, vi arbejder med. Og så har hun problemer med lændesmerter og 

rygsmerter, det kan vi som psykomotorikere afhjælpe med manuel behandling. Og så Fyssen?”  

Den fysioterapeutstuderende tager over: ”Lige præcis med de her fysiske skavanker. I vil nok gå ind 

og snakke om den psykiske stress, jeg vil nok gå ind og se på den fysiologiske og behandle hendes 

symptomer med noget træning. Noget lavintensitetstræning. Noget fysiopilates, som netop er et 

hensigtsmæssigt udgangspunkt for hende, fordi hendes krop virkelig er nedbrudt af stress. Jeg 

                                                            
97 Aaron Antonovsky (1923 – 1994) var en israelsk-amerikansk professor i medicinsk sociologi. 
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vælger lavintensitetstræning for ikke at nedbryde hendes krop endnu mere. Det kan afhjælpe 

skulder-, ryg- og nakkesymptomer. Det er stille og roligt overførbart til andre dagligdagsaktiviteter.”  

Jeg læser her udsnittet, som før, gennem følgende analysespørgsmål: Hvordan bliver 

tværprofessionalisme til gennem emergerende agentielle komponenter her?  

I klinikken ”Bevæg dig glad” bliver Olivias stress behandlet på forskellige måder af forskellige 

professionelle, som fokuserer på hver deres behandlingsform. Det monoprofessionelle dukker op 

her som perspektivtænkning, der som komponent af det tværprofessionelle fordeler 

ansvarsområder mellem professionerne i arbejdet omkring Olivias helbredelse. De psykomotoriske 

terapeutstuderende får ansvaret for den psykiske stress og arbejdet med kropsbevidsthed, og den 

fysioterapeutstuderende får ansvaret for de fysiske skavanker. ”Bevæg dig glad” forholder sig til 

Olivias behov for helhed og sammenhæng i hendes tilbud. Den tværprofessionelle klinik sætter 

borgeren i centrum, som central komponent, og de forskellige professionelles tro på, hvad der giver 

Olivia ”adgang til et bedre liv”, bliver i kombinationen med hinanden til den tværprofessionelle 

indsats. 

På vegne af gruppen fortsætter den psykomotoriske terapeutstuderende: ”Slutteligt kan vi sige, det 

er superfedt at høre om alle jer andre, som også har haft svært ved at finde tværprofessionelle 

klinikker eller samarbejder, når det handler om folk med stress. Så det var lige vores tanke, at vi 

simpelthen laver klinikken selv! Det kan ikke være anderledes. Det er en rigtig god idé. En af 

udfordringerne kan være, at der er stor forskel, fordi man fra det offentlige kan få tilskud til at gå til 

fysioterapeut, men ikke til en psykomotoriker og typisk heller ikke til sygeplejerske. Så vi har de her 

monofaglige ideer, men vi skal også kunne arbejde sammen om Olivia. Få det tværprofessionelle 

samarbejde op at køre. Så vi vil have morgenmøder hver dag om de aktuelle patienter. Når hun 

kommer i klinikken, underskriver hun en samtykkeerklæring, så hun skriver under på, at vi må 

udveksle informationer om hende med hendes tillid.”  

I det tværprofessionelle modul opdager ikke kun de grupper, der arbejder med stress, men også 

dem, der arbejder med overvægt og ADHD, at tværprofessionelle klinikker, institutioner eller tilbud 

har været svære at opdrive. Med projektopgaven i baghovedet, hvor de studerende skal vise det 

tværprofessionelles værd i arbejdet med sundhed og livskvalitet, udvikler grupperne, efter 



208 
 

opbakning fra underviserne, selv løsningen. De laver fiktive cases, visioner om nytænkende tilbud, 

idealinstitutioner og innovative løsninger. Med ”Bevæg dig glad” løser gruppen velfærdssamfundets 

forskelle i tilskud til professionsgrupperne og lave samtykkeerklæringer for at komme ud af 

bindinger på tavshedspligten. De erklærer tillid til hinanden på tværs af deres ansvarsområder med 

udgangspunkt i kernekompetencebeskrivelser. Og de organiserer morgenmøder, hvor 

professionerne samler sig om patienten og planlægger en fælles behandlingsplan. Gruppen gør på 

denne måde problemet til det, man kunne kalde ”organiseringsbenspænd”, som hindrer det 

tværprofessionelle samarbejde om Olivia.  

”Bevæg dig glad” bruger den suspensive forskelsgøren produktivt og tillader, at det 

tværprofessionelle kan skabe forandring gennem udryddelsen af de benspænd for det 

tværprofessionelle, de studerende erfarede gennem deres empiriproduktioner. I analysen af 

problemet for det tværprofessionelle som værende benspænd i (velfærdssamfundets) 

organiseringspraksisser bliver visionen for de studerende at åbne en privat klinik. At åbne en privat 

klinik kræver en entreprenant tilgang, hvor de studerende søger uden om eksisterende 

forhindringer for tværprofessionalisme for at opnå den forandring, tværprofessionalismen kan 

bære med sig. For Olivias skyld.   

Tværprofessionalismen bliver her til ved at love helhed og sammenhæng for borgeren igennem 

”Bevæg dig glad”, der sikres af entreprenante professionelle. Disse professionelle må omgå 

eksisterende praksisser, gentænke patienttavshedspligten og tilskudsordninger for at få kabalen til 

at gå op. De må gå på kompromis og fordele kernekompetencer i behandlingsforløbet, og de må gå 

på tværs af eksisterende tilbud og lovgivninger for at hjælpe Olivia. Tværprofessionalismens 

forandringspotentiale igennem problemregistret i denne version er her på denne måde 

entreprenante professionelles innovative tilbudsproduktioner. 

 

10.5.4. Spørgsmålene til problemregistret 

Problemregistret er en tuning ind på dér, hvor versioner af tværprofessionalisme bliver til, i intra-

aktionen med hvordan problemet, som det tværprofessionelle skal forandre, bliver til. Tilblivelsen 

af tværprofessionalismens problem og forandringspotentiale bliver her til i en samtidig bevægelse, 
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hvorigennem kausal-logikker stabiliserer den verden, tværprofessionalismen skal agere i. Igennem 

den diffraktive analyse har jeg forskelsproduceret versionerne med henblik på at stille spørgsmål til, 

hvordan problemdiagnose og forandringspotentiale bliver til samtidigt og skaber forskellige 

versioner og effekter af tværprofessionalismen.  

Her vil jeg først skitsere de tre versioner af tværprofessionalismen, jeg har diffrakteret igennem 

Problemregistret. Herefter vil jeg diskutere, hvilke effekter versionerne får, når de bliver til samtidig 

med Professionshøjskolens uddannelsespraksisser, og jeg vil løbende stille nye spørgsmål til dette. 

Jeg skitserer versionerne gennem disse spørgsmål: Gennem hvilke forbindelser af emergerende 

agentiale komponenter bliver versionen af tværprofessionalisme til? Hvad arbejder versionen af 

tværprofessionalisme på her? Hvordan bliver registret til samtidigt med versionen her? 

”Tværprofessionalisme som koordinatsystem” bliver til gennem forbindelser mellem komponenter 

som; professioners stabile perspektiver, barnet i centrum, professionernes grænsedragninger og 

forbindelser (her kommunikation) i koordinatsystemet. En kausalitetslogik, hvor årsager til 

problemet er de afstande, som koordinatsystemstankefiguren selv skaber. Her arbejder 

tværprofessionalismen på at bygge forbindelser mellem de afstande, som tankefiguren selv skaber. 

Tværprofessionalisme er her et samtidigt problem og en løsning i professionernes samarbejde, 

igennem koordinatsystemstankefigurens stabilisering, i de situationer, hvor professioner mødes om 

det samme barn. Problemregistret, hvorigennem tværprofessionalismen bliver til, er her et register, 

der tuner tværprofessionalismen mod løsninger af problemet, der beskrives som professionernes 

afstande mellem hinanden. 

”Tværprofessionalisme som professionernes hjælp til selvhjælp” bliver til gennem forbindelser 

mellem komponenter som; kompleksitetsdiagnosen af samfundet samt specialiseringen af 

professionernes kompetencer. Kompleksiteten kan forårsages af behovet for inklusion af flere børn 

med særlige behov i almen-området, uden flere ressourcer. Privatisering, der fører til polarisering, 

manglende ressourcer, fald i normeringer og primær socialisering. Her arbejder 

tværprofessionalismen på at kompleksitetsreducere professionernes mulighed for hjælp til 

selvhjælp. Tværprofessionalismen er her de professionelles værktøj til at hjælpe sig selv med at løse 

velfærdsopgaverne i et stigende komplekst samfund. Problemregistret, hvorigennem 
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tværprofessionalismen bliver til, er her et register, der tuner tværprofessionalismen mod 

problemet, der beskrives som det stigende komplekse velfærdssamfund, der gør det svært for 

professionerne at løse deres opgaver. 

”Tværprofessionalisme som den entreprenante professionelles værktøj” bliver til gennem 

forbindelser mellem komponenter som; Fordelinger af kompetencer (med ”kernekompetence” og 

”monoprofessionalisme” begrebet) gennem perspektivtænkning, koordinerende morgenmøder, 

nye offentlige tilskudsordninger, samtykkeerklæringer, stressede borgere, suspensive forskelle, 

entreprenante professionelle. Her arbejder tværprofessionalismen på at skabe helhed og 

sammenhæng i tilbud for borgere ved at skabe nye tværprofessionelle tilbud. Tværprofessionalisme 

er her entreprenante professionelles innovative tilbudsproduktioner. Problemregistret, 

hvorigennem tværprofessionalismen bliver til, er her et register, der tuner tværprofessionalismen 

mod problemet, jeg beskriver som organisatorisk benspænd for innovative, tværprofessionelle 

løsninger, der giver helhed og sammenhæng med borgeren i centrum.  

Gennem versionernes forskellige tilblivelser af de problemer, som tværprofessionalismen skal løse, 

kan tværprofessionalismen få forskellige effekter, når den bliver til samtidig med 

Professionshøjskolens uddannelsespraksisser. Når koordinatsystemstankefiguren gør afstande 

mellem professionelle til et problem for arbejdet omkring borgere, bliver løsningen at mindske 

afstandene. Og tværprofessionalisme bliver dermed en samtidig afstandsskabende og mindskende 

praksis. Når kompleks kompleksitet diagnosticeres som et problem for specialiserede 

professionelles opgaveløsningsmuligheder, bliver tværprofessionalisme til som hjælp til selvhjælp, 

som kompleksitetsreduktion. Når professionernes tværprofessionelle opgaveløsninger forstås at 

have indbyggede organisatoriske benspænd, bliver tværprofessionalisme til som en innovation, 

entreprenante professionelle kan skabe forandringer for patienter med. 

Med den diffraktive forskelsproduktionen mellem disse versioner har jeg vist, hvordan den 

samtidige tilblivelse af specifikke problemer og forandringsambitioner bliver til og får effekter. Når 

et problem skaber rammen for forståelsen af den forandring, som det tværprofessionelle skal sikre, 

er effekterne, at der tilbliver forskellige professionelle og problemdiagnoser. Enten bliver de 

professionelle til som nogle, der som udgangspunkt har afgrænsede perspektiver, der skaber 

konflikter i koordinatsystemer. Og her et problemet professionerne. Eller de professionelle bliver 
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dem, der selv skal klare sig i kompleksiteten ved hjælp af ”hjælp til selvhjælp”. Her er problemet 

kompleksiteten, og professionerne er uvildige ofre. Og når problemet er, at det tværprofessionelle 

ikke allerede er derude, bliver de professionelle dem, der må blive entreprenante og skabe nye 

løsninger på eksisterende behov. Her er det den entreprenante professionelle, der klarer skærene.   

Afhængigt af hvordan problemer bliver til, bliver forskellige bud på hvilken forandring, det 

tværprofessionelle kan skabe, til. Forskellen, jeg diffrakterer her, giver mig anledning til at stille nye 

spørgsmål som konklusion på dette afsnit: Hvilke versioner af problemer giver anledning til hvilke 

versioner af tværprofessionalismen? Hvordan skaber særlige kausalitetslogikker mellem problemer 

og løsninger særlige mulighedsrum for professionerne at agere i? Hvordan tilbliver særlige 

versioner af professionerne samtidig med særlige versioner af problemer? Hvad og hvem orienterer 

tværprofessionalismens forandringspotentiale sig mod?  
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10.6. Versioner af tværprofessionalisme igennem registre 
for tilblivelse 

 

Et analytisk fokus på forskellige registre, som tuninger, hvorigennem versioner af 

tværprofessionalisme bliver til, har været udgangspunktet for dette kapitel. Ved at tillade 

tværprofessionalisme at være hovedrollen i denne fænomenale praksis, hvor 

tværprofessionalismen bliver til samtidig med Professionshøjskolens uddannelsespraksisser, har jeg 

fokuseret på, hvordan tværprofessionalisme bliver til, hvilken tværprofessionalisme, der bliver til, 

og hvilke mulige effekter dette får.   

I kapitlet har jeg benyttet mig af diffraktion som analyseværktøj. Og her lader jeg Barad minde mig 

om at: ”diffractions are attuned to differences – differences that our knowledge-making practices 

make and the effects they have on the world.”(Barad 2007, 72). Diffraktioner forstår jeg som de 

forskelsproduktioner, min vidensproduktion gør. Og gennem min diffraktive analysestrategi er 

versioner blevet til gennem hinanden med det formål at tydeliggøre forskelle, hvorigennem de 

spørgsmål, versionernes effekter lægger op til, kan tydeliggøres:  

Når tværprofessionalisme bliver til gennem et ”professionsregister”, tilbliver de 

professionsstuderende som nogen, der enten kan repræsentere professionernes perspektiver eller 

som endnu ikke færdige versioner af noget endnu ukendt. Forskellen, jeg skriver frem, er én, hvor 

professionerne bliver til som agentiale på konkrete måder. I spændingen mellem disse versioner må 

spørgsmål til repræsentationalisme og perspektivisme stilles. For: Hvilken version af de 

professionsstuderende får betydning for, hvordan tværprofessionalisme bliver et møde? Og hvilken 

effekt kan tværprofessionalismen her få som enten producent af professionsrepræsentanter og 

perspektiver eller erfaringsdannelse? 

Når tværprofessionalisme tilbliver gennem et arbejdslivsregister, tilbliver versioner af relationer 

mellem de studerendes kommende arbejdsliv og professionsuddannelserne. Enten som en 

korrigerende relation, hvor versioner af arbejdslivet skal korrigere og forskelsbestemme 

uddannelsesindhold på præ-etablerede måder. Eller som et endnu ukendt arbejdsliv, som 

uddannelsen kan forberede mulige handlemuligheder i forhold til. Forskellen, jeg skriver frem, er 
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én, hvor professionsuddannelse og arbejdslivspraksis bliver til samtidigt og får effekt i de 

sammenhænge, hvor de bliver til, som størrelser, der skal forholde sig til hinanden på konkrete 

måder. I spændingen mellem disse versioner stiller jeg spørgsmål ved: Hvordan får forbindelser 

effekter? Hvilken version af forbindelse mellem uddannelsespraksis og arbejdslivspraksis skaber 

hvilken måde, tværprofessionalismen kan gøre en forskel på? Og hvilken effekt kan 

tværprofessionalismen her få som enten mulig forskelsgørende i det endnu ukendte arbejdsliv, eller 

som arbejdslivsvirkelighed, der bør reflekteres i professionsuddannelsen? 

Når tværprofessionalisme tilbliver gennem et problemregister, tilbliver versioner af 

problemstillinger, som det tværprofessionelle kan forandre. Enten som en forandring af problemet 

med professionernes afstande og forbindelser. Som forandringen af problemet med kompleksiteten 

i velfærdssamfundet. Eller som forandringen af problemet med velfærdssamfundets 

selvproducerede organisatoriske benspænd for nyskabelse. Forskellen, jeg skriver frem, er én, hvor 

problemer og forandringer af disse bliver til samtidigt og får effekt i de sammenhænge, hvor 

problem og forandring finder hinanden. I spændingen mellem disse versioner stiller jeg spørgsmål 

til: Hvordan bliver kausalitetslogikker til? Hvilken version af problemer skaber hvilken 

tværprofessionalisme som forandringspotentiale? Og hvilken effekt kan tværprofessionalismen her 

få for enten professionernes grænsetilblivelser, for at afhjælpe kompleksiteten for professionerne, 

eller for benspænd for nyskabelse i velfærdssamfundet? 
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11. Tværprofessionelle 
campuspraksisser 

 

Dette kapitel handler om, hvordan tværprofessionalisme bliver til samtidig med 

Professionshøjskolens campuspraksisser.  

På tværs af de kronologiske nedslag i kapitlet om ”Tværprofessionelle historier” fremhævede jeg 

gentagelser, hvor tværprofessionalismen bliver til som et fænomen, der bliver til samtidig med 

bygningen og strategien med campusser. Her udfoldede jeg, hvordan tværprofessionalismen bliver 

til samtidig med professionsuddannelsernes hverdagsliv, som ved at blive samlet fysisk på de 

samme adresser siges at kunne få mere ud af at være blevet samlet i Professionshøjskolen. Her 

bliver tværprofessionalismen til samtidig med fortællinger om gamle territorielle og hierarkiske 

seminarie-kulturers benspænd for de muligheder, der kan være ved at samle 

professionsuddannelserne. Her er en optagethed af, at tværprofessionalismen bliver til i 

professionsuddannelsernes hverdagsliv på campus.  

Siden professionshøjskolerne blev organiseringsformen for de mellemlange videregående 

uddannelser i Danmark, er der kommet strategier for bygningen af campusser. Campus er latin for 

"åben plads” eller mark, og i uddannelsessammenhænge er campus et sammenhængende 

uddannelsesområde, der ofte omfatter biblioteker, auditorier, opholdsområder m.m. Næsten alle 

professionshøjskoler rundt om i landet bygger campusser, som skal samle 

professionsuddannelserne i topmoderne uddannelsesbygninger. I 2013 stod der i 

professionshøjskolernes forenings årspublikation ”Professionshøjskolerne i tal”:  

”Campusserne er vigtige for professionshøjskolerne, da de skaber de nødvendige rammer for at 

udvikle viden og uddannelser i større faglige miljøer, der samarbejder på tværs og skaber synergi i 

studie- og vidensaktiviteterne. Den bedre udnyttelse af bygningsmassen frigiver derudover 

ressourcer til kerneydelserne.” (Professionshøjskoler 2013).  
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Fra 124 adresser i 2008 var der nedskåret til 79 adresser i 2012, og der forventes 54 adresser på 

professionshøjskolerne i 2017. Det er et forventet fald på 56 % fra 2008 til 2017 i antallet af 

adresser som følge af nybygningen af campusser (DanskeProfessionshøjskoler 2013).  

I Professionshøjskolen er ét af argumenterne for at bygge campusser, at de vil skabe: ”rammer for 

tværfaglig udvikling af uddannelser og viden på tværs af professionerne.” (Professionshøjskolens 

årsrapport, 2010). Strategien for at bygge campusser er bygget op omkring tværprofessionelle 

ambitioner. Og campusser fortælles som at muliggøre det tværprofessionelles potentiale ved at 

skabe de rette rammer. På denne måde hænger tværprofessionalisme og campus sammen. 

Professionshøjskolen består i midten af 2014, hvor jeg slutter mit feltarbejde på campus, af et 

næsten færdigbygget campus, hvor uddannelseshverdagen summer. Her kalder jeg det ”Campus 

Nord”. Et andet campus er herudover under konstruktion. Det skal huse resten af 

Professionshøjskolen i efteråret 2016. Jeg kalder det ”Campus Centrum”.98 Samtidig er der de gamle 

seminariebygninger, som endnu ikke er lukket helt. Og der er en masse flyttekasser og midlertidige 

kontorer. Og underviserne fortæller mig om deres tanker om forholdet mellem fleksible 

arbejdspladser og enmandskontorer, flytteprocesser, hjemmehjørner, fagfaglige lokaler og fleksible 

fællesrum. Professionshøjskolen er i samtidig-forskellige stadier af campusudvikling. Og i denne 

mangfoldighed mellem Professionshøjskolens forskellige campus-udviklinger bliver 

tværprofessionalisme til på tværs af tid og rum.  

Barad skriver om fænomener, at de netop ikke er begrænset i, og af, tid og rum. 

Tværprofessionalismen kan på denne måde forstås som at blive til på tværs af 

Professionshøjskolens forskellige campusser: “(…) phenomena cannot be located in space and time; 

rather, phenomena are material entanglements that “extend” across different spaces and times.“ 

(Barad 2007, 383). Tværprofessionalismen er på spil på tværs af tid og rum i Professionshøjskolens 

forskellige campusser. Inspireret heraf er analysen i dette kapitel et bud på, hvordan 

tværprofessionalisme bliver til på tværs af Professionshøjskolens forskellige materielt-diskursive 

                                                            
98 Endelig er der en del af Professionshøjskolen på Bornholm, som jeg ikke har lavet feltarbejde i, og derfor udelades 
den del af Professionshøjskolen i mine analyser.   
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campuspraksisser, der ved første øjekast kan synes adskilte, men som også kan forstås som 

sammenhængende.  

Campusser er dog ikke det samme som tværprofessionalisme. Campus er en materiel-diskursiv 

support for tværprofessionalisme (Mol, 1999) og en agential komponent, der bliver til samtidig med 

tværprofessionalisme. Som strategi, byggeri og hverdag skaber campus muligheder for 

sammenhænge mellem versioner af tværprofessionalismen på tværs af Professionshøjskolens 

adresser. På trods af Professionshøjskolens samtidig-forskellige stadier af campusudvikling. I 

kapitlet gør jeg campus til en central agential komponent og analyserer, hvordan 

tværprofessionalisme bliver til intra-aktivt med tilblivelser af forskellige campuspraksisser.  

 

Hjemsøgt af tværprofessionalismen  

I 2011 fik jeg som konsulent i Professionshøjskolen en evalueringsopgave. Den bestod af at skabe 

viden om og give indsigt i hverdagen i Professionshøjskolens første campus, Campus Nord, til et 

ledelsesforum. Målet med konsulentarbejdet var at evaluere, hvordan campushverdagen indfriede 

visionerne for campus. På Professionshøjskolens hjemmeside var visionen formuleret:  

”At skabe endnu bedre rammer for levende og attraktive studiemiljøer, at skabe et nyt centrum for 

viden om vores professioner, at styrke det tværfaglige samarbejde mellem uddannelserne, at skabe 

nye muligheder for læring”. (Professionshøjskolens hjemmeside for campus, 2011) 

Selv om der på hjemmesiden stod ”tværfagligt samarbejde mellem uddannelserne”, fik jeg at vide, 

at det var ideen om en tværprofessionel Professionshøjskole, der var udgangspunktet. Ledelsen på 

Professionshøjskolen mente derfor, at en konsulentopgave om Campus Nord måtte passe til min 

afhandling, og jeg var enig. Således hjemsøgt af tværprofessionalismen blev jeg optaget af at se på 

tværprofessionalismen som en del af campus. 

I evalueringen øjnede jeg muligheden for at se på tværprofessionalisme som hverdagspraksis i 

campus og besluttede mig for at lave feltarbejde, der også kunne bruges til afhandlingen.  
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I dette kapitel argumenterer jeg for, at tre versioner af tværprofessionalisme i 

Professionshøjskolens campuspraksisser bliver til gennem det, jeg vil udfolde som ”fænomenale 

rytmer”. Gennem rytmerne bliver versioner af tværprofessionalisme til på forskellige måder, der får 

forskellige effekter. I kapitlet fokuserer jeg på analyser af empirisk feltarbejde fra to ceremonier for 

campus og hverdagen på Campus Nord. I både ceremoni og hverdag bliver versioner af 

tværprofessionalisme til samtidig med Professionshøjskolens campuspraksisser. Jeg samler her 

feltarbejdet fra begge moduler som dele af den samme fænomenale praksis, hvor 

tværprofessionalismen bliver til samtidig med Professionshøjskolens campuspraksisser. På næste 

side skitserer jeg kapitlets struktur: 
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Figur 4: Skitse over kapitel 10 
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11.1. Feltarbejde i hverdagen i Campus Nord  

Tværprofessionalisme i Campus Nord bliver til på andre måder end i de hidtidige kapitler. I kapitlet 

om ”Tværprofessionelle historier” spørger jeg direkte ind til det tværprofessionelle og får historier 

om tværprofessionalismen. I kapitlet om ”Tværprofessionelle uddannelsespraksisser” er det 

tværprofessionelle i pensum italesat og ageret som læringsmål. Og i kapitlet om 

”Tværprofessionelle organiseringspraksisser” gøres det tværprofessionelle til strategi og vision 

gennem dokumenter, i workshops og kvalificeringsforløb. Men i hverdagen i Campus Nord bliver 

tværprofessionalisme ikke altid italesat eller tydeliggjort som strategi. Men den er alligevel på spil. 

Både i strategien, der retfærdiggjorde byggeriet, og i visionerne, der retfærdiggjorde 

Professionshøjskolens tilblivelse. Samt i samlingen af professionsuddannelser på samme adresse, 

der før begik sig på ”mono-professionelle” seminarier.  

At kigge på tværprofessionalisme i campus er inspireret af Professionshøjskolens strategi om 

selvsamme. For at kunne sige, hvordan strategien for det tværprofessionelle campus var indfriet i 

campushverdagen, lavede jeg feltarbejde i hverdagen på Campus Nord. Den hverdag, som 

indeholder alt det ”almindelige”, som udgør Professionshøjskolens hverdagspraksisser. Med en 

optagethed af hverdagen er mit blik vendt mod de iterative (som i foranderlige gentagelser, 

inspireret af Barads læsning af Derrida(Barad 2010)) praksisser, der udgør Professionshøjskolens 

”trummerum”. At finde sit undervisningslokale, bruge kopimaskinen, gå til undervisning og 

undervise, tage en rygepause, spise frokost, læse lektier, mens man venter på næste time. De 

”selvfølgelige” måder at være i undervisningen på og måder at være kollegaer på osv. er 

interessante i en optagethed af hverdagen. Og her italesættes det tværprofessionelle ikke altid. 

Men det finder sted i møder mellem professionsuddannelser, i hverdagen, hvor andre professioner 

gør noget ved ens egen. Som hverdagsfænomen er tværprofessionalismen en praksis, jeg 

genkender i intra-aktionen mellem strategien, som leder mit blik, og udfoldelsen af de 

campuspraksisser, hvor professionsuddannelserne samles, som mit feltarbejde åbner op for at 

kunne få øje på. 

Den empiri, jeg gør til data i dette kapitel, er blevet til gennem 2 ugers deltagende observationer på 

Campus Nord. Dette indebar helt konkret at sidde i kantinen, på gangene, i sofaer og i haven og 
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kigge på og fotografere hverdagsaktiviteter. Herudover foretog jeg 17 Interviews med 18 campus-

aktører. Heraf 1 campus-chef, 1 bibliotekar, 1 administrativ medarbejder, 1 konsulent, 1 

uddannelsesleder, 7 studerende fra både fysioterapeutuddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, 

uddannelsen til psykomotorisk terapeut og pædagoguddannelsen samt 6 undervisere fra samme 

uddannelser. Heraf blev et interview foretaget som gruppeinterview med to pædagogundervisere. 

Jeg foretog også observationer af 3 undervisningsgange samt læste politiske, strategiske og faglige 

dokumenter forfattet af forskellige interessenter om Campus Nord.  

For at give mulighed for, at mine interviewpersoner kunne sige noget om campus som 

uddannelsessted og uddannelseshverdag, lod jeg empiriproduktionen være inspireret af visuelle 

etnografiske metoder (Warren 2002; Pink 2008; Bramming, Gorm Hansen et al. 2012). I 

interviewene udstyrede jeg mine interviewpersoner med et blankt A4-papir og tegneredskaber og 

gav dem til opgave at tegne et kort over campus. På deres kort blev de bedt om at tegne de rytmer, 

de havde på campus på en almindelig uge. I interviewene beskrev jeg ”rytmer” som de ruter, de 

gjorde sig i campus, og interviewpersonernes gentagne bevægelser i tid og rum. Tegningerne af 

kortene og tilblivelserne af rytmer er at anskue som medproducerende for de versioner af 

tværprofessionalisme, der blev til i empiriproduktionen (Thrift 2007; Beyes and Steyaert 2011). 

Versionerne havde altså set ud på andre måder, havde jeg givet mulighed for empiriproduktioner 

på andre måder. Med opmuntringen om at tegne rytmer som ruter og gentagne bevægelser i tid og 

rum på campus, åbnede tegnefasen op for fortællinger om bevægelser på campus. Om veje ind og 

ud af campus, og om hvordan nogle steder blev brugt og om steder, der aldrig blev brugt. Om 

steder, man følte sig hjemme, og steder, man følte sig på udebane. Om kampe om fællesarealer, og 

om rutiner, der gjorde informationstavler og kopimaskiner til trofaste holdepunkter. At inddrage 

tegninger af kort med rytmer fik empiriproduktionen flettet ind i det materielle, det tids-, steds- og 

rumlige, samt de konkrete bevægelser på campus og deres betydninger (Sauzet 2011).  
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Figur 5: Eksempel på kort over campus tegnet af en fysioterapeutstuderende. De stiplede linjer tegnede den studerende som sine 

ruter og rytmer på campus, mens vedkommende fortalte, hvad praksis var i de rum og steder, den studerende begik sig i. Hvad man 

lavede dér, hvem der kom der, hvad der var vigtigt at vide for at være der. Dette kort optegner ikke hele campus, men kun den del, 

som den studerende bevæger sig rundt i. 

 

Kortene og de fortællinger, tegningerne af dem afstedkom, gjorde det klart, at hverdagens rytmer 

ikke kun handlede om bevægelser på steder. Fortællingerne om rytmerne på campus åbnede op for 

sammenligninger med tidligere tiders hverdag på seminarier. Fortællingerne om rytmer beskrev 

steder, der gennem gentagelser blev til særlige uddannelsesrum i de øjeblikke, 

professionsuddannelserne brugte dem og tilegnede dem regler og normer på særlige måder. 

Igennem rytmerne blev steder og lokaler tegnet i forhold til en omverden, hvor tilstedeværelsen af 

”de andre” professionsuddannelser påvirkede, hvordan fortællerne fortalte om sig selv og deres 

”egen” professionsuddannelse. Empiriproduktionen åbnede op for et blik på, hvordan det 

tværprofessionelle blev til som fænomen samtidig med campuspraksisser, hvor hverdagens rytmer 
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fremstod som afgørende for tilblivelsen af tværprofessionalisme. Og rytme-begrebet som empiri-

producerende begreb fik den effekt, at fortællingerne om bevægelser på campus centrerede sig om 

både tid, ruter, rum, gentagelser og brud. 
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11.2. Feltarbejde i campusceremonier   

At forske i hverdagens rytmer på campus gav mig anledning til at interessere mig for 

campuspraksisser som en måde at undersøge tværprofessionalismes tilblivelse i 

Professionshøjskolen. Jeg mødtes derfor også med campus-projektlederne fra Professionshøjskolen 

om bygningen af Campus Centrum og læste strategipapirer samt deltog i en spadestiksceremoni på 

Campus Centrum og en indvielsesceremoni af Campus Nord.  

I spadestiksceremonien og indvielsesceremonien blev jeg nysgerrig på, hvordan ceremonier 

markerer vigtigheden af deres funktion. Hvordan positioner fordeles mellem dem, der kan 

igangsætte og afslutte ceremonien. Hvordan spadestik foretages og snore klippes over for at 

markere afbræk fra den hverdag, der ikke fejres og markeres. Hverdag og ceremonielle 

begivenheder markerer på denne måde hinandens særlige kvaliteter ved her at blive gjort til 

hinandens modsætninger i en diffraktiv skæren-sammen-og-fra bevægelse (Barad, 2007). Når jeg 

beskriver noget af det, jeg gør til data til dette kapitel som feltarbejde i hverdag og noget andet som 

feltarbejde i ceremonier, bliver netop disse to kategorier indholdsudfyldt. Og den optagethed af 

”trummerum”, jeg havde i Campus Nord, bliver til som modsat den optagethed, jeg får i 

ceremonierne. 

Feltarbejdet i begge praksisser, hverdag og ceremoni, slår jeg i dette kapitel sammen som 

fænomenale praksisser, hvor tværprofessionalismen bliver til samtidig med campuspraksisser. At 

analysere på den samtidige tilblivelse mellem tværprofessionalismen og campuspraksisser giver mig 

mulighed for at lave en analyse af Professionshøjskolens samtidige-forskellige campuspraksisser, 

hvorigennem tværprofessionalismen bliver til.  
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11.3. En diffraktiv analyse af fænomenale rytmer  

For at få fat på den samtidige tilblivelse mellem campuspraksisser og det tværprofessionelle som 

fænomen, bruger jeg her den franske filosof og sociolog Henri Lefebvres (1901-1991) værk 

’Rhythmanalysis’ (Lefebvre 2004).99 Lefebvres rytmeanalyse er oprindeligt et bud på en analyse af, 

hvordan hverdagen bliver til gennem rytmer. I feltarbejdet havde jeg rytmebegrebet som centralt 

empiri-producerende begreb. Og Lefebvres rytmeanalyse er et bud på, hvordan rytmer også kan 

gøres til analysebegreb ved at udfolde rytmers agentielle komponenter. Lefebvres arbejde er 

baseret på empiriske analyser af rytmer, hvorfor det inspirerer mig til at udfolde rytme-begrebets 

muligheder både som empiri-producerende begreb og som analysebegreb. Med fokus på en 

diffraktiv analyse af, hvordan tværprofessionalisme bliver til samtidig med campuspraksisser, læser 

jeg her Lefebvre igennem afhandlingens videnskabsteoretiske udgangspunkt og konkrete 

forskningsambitioner.  

Rytmer er ifølge Lefebvre dér, hvor rum og tid interagerer gennem forbrug af energi (Lefebvre 2004, 

15), og rytmer skal forstås som kontinuerligt tilblivende i denne triade. Rytme-optikken gør det 

muligt for mig at undersøge tværprofessionalisme som tilblivende gennem rum og tid og energi (jeg 

forstår her energi som praksis, hvilket jeg vender tilbage til). Ved at læse Lefebvre igennem mit 

metodologiske greb om fænomenale praksisser vil jeg her beskrive den analyse, jeg laver, som en 

analyse af fænomenale rytmer. Altså en analyse af rytmers intra-aktive tilblivelse med 

tværprofessionalisme. Herigennem får jeg mulighed for at fokusere på tværprofessionalisme, der 

bliver til i intra-aktion med campus.  

Rum er ifølge Lefebvre en sammenfletning af tre perspektiver (Merrifield 2000, 173). Rum er det, vi 

udvikler koncepter om, når vi tænker på og taler om steder, der skal eller allerede gør noget ved os: 

Et undervisningslokale skal eksempelvis skabe et uddannelsesrum. Et campus skal skabe et 

tværprofessionelt uddannelsesrum, som det står i strategien. Men rum er også det, der opstår 

igennem hverdagens levede liv: Kantinen på campus kan i denne optik blive til et socialiseringsrum 

                                                            
99 Barad refererer til Lefebvre: ”A paradigmatic shift occurred with Henri Lefebvre’s insistence that space is not a given, 
but rather that space and society are mutually constituted and that space is an agent of change, that is, it plays an 
active role in the unfolding of events” (Barad, 2007, 224) 
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for kommende professionelle. Eller rygehjørnet kan blive dér, hvor professionsskel bliver 

ubetydelige, og personlige interesser står i forkøbet. Endelig er rum de tænkte strukturer for vores 

hverdag, som angiver særlige handlemuligheder i steder: I uddannelsesrummet er der eksempelvis 

iterativt stabiliserede positioner, som studerende og undervisere kan indtage og handle ud fra. Rum 

er altså mere end en diskursiv eller strategisk konstruktion, det er også dér, hvor der handles, gøres, 

tænkes, tales og tilblives. Rum er samtidig relative og skaber hinanden i sammenligninger, og 

forståelsen af ét rums regelbundethed opstår i relation til forståelsen af et andet rums frihed: Et 

rum kan være den mundtlige eksamen, og dennes regelbundethed kan opleves stringent i forhold 

til, hvordan man er vant til at gå i dialog i et almindeligt undervisningsrum underviser og studerende 

imellem (evt. i det selvsamme lokale).  

Tid er på samme måde som rum ikke at betragte som en substans. Tid er ikke lineær, men relativ og 

kan bedst forstås som måling eller sammenligning (på fransk kalder Lefebvre dette ”la mesure”). 

Igennem tidsbegrebet relativeres rytmer, idet rytmer sammenlignes og bliver til i relation til andre 

rytmer; De forstås som hurtige, gentagende, intensive, behagelige eller forstyrrende igennem en 

relativ sammenligning (Lefebvre 2004, 10). Noget kan eksempelvis opleves at gå hurtigt i 

arbejdslivet, fordi det før gik langsommere, og nogens uddannelse kan opleves som kort, fordi 

andres er længere osv.. På denne måde smelter forskellige tidsligheder hele tiden sammen, 

transformeres og bliver til i denne forståelse. 

Energi er det, der animerer, forbinder og gør tid og rum levende. Uden energi er tid og rum livløse, 

skriver Lefebvre (Lefebvre 2004, 60). Energi bestemmes konkret i ’Rythmanalysis’, som eksempelvis 

kommunikation, bevægelse, lyd og fortællinger. Men energi defineres ikke på samme måde som tid 

og rum. Lefebvre skriver andetsteds om energi: ”(…) energy of creation is extended and made 

manifest in and through the Praxis, that is the total activity of mankind, action and thought, physical 

labour and knowledge”(Lefebvre 2009). Her er energi Praxis, en aktivitet. I nærværende analyse 

oversætter jeg energi, til at betyde de praksisser, der gør, at der opstår intra-aktion mellem tid og 

rum. Praksisforståelsen, jeg benytter mig af, er fortsat Annemarie Mols. Mol foreslår, at alt bør 

behandles som praksis, da alt kan være medkonstituerende for et fænomens tilblivelse (Mol 
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2002).100 Ved at fastholde Mols praksis-begreb, forbliver jeg i en materiel-diskursiv forståelse af 

praksis og læser Lefebvre igennem mit videnskabsteoretiske udgangspunkt. Praksis, der skaber 

intra-aktion mellem tid og rum, er eksempelvis det, der sker, når de pædagogstuderende fortæller, 

at de nogle gange ved begyndelsen af en lektion rykker rundt på bordene i undervisningslokalerne, 

så de står i en hestesko. Når bordene står i hestesko, kan undervisningsrummet blive dialogisk, 

fortæller de studerende. Ved omrokeringen bryder de studerende med rummets indretning og 

skaber et undervisningsrum af en art, som de studerende fortæller, er mere dialogisk og derfor 

mere tilpasset de pædagogstuderende, end hvis bordene stod i lige rækker.  

I en rytme-analyse kan man ikke adskille rum, tid og (materiel-diskursiv) praksis, og rytmeoptikken 

tilbyder på denne måde en særlig måde at forstå den samtidige tilblivelse mellem 

tværprofessionalisme og campus. Læst igennem agential-realismens vokabular bliver rytmer til i 

intra-aktionen, hvorigennem tid, rum og praksis bliver til. Lefebvres rytmebegreb er både 

gentagende og forskelssættende på samme måde som agential realismen, der også åbner 

analytiske optikker på tilblivelser og gentagelser (som ikke lineære og stabile, men foranderlige).  

Barad tilbyder en til rytmeanalysen sammenlignelig analysefigur i sit arbejde, som hun betegner 

”space-time-mattering”(Barad 2007, 142). Med begrebet om space-time-mattering indstilles fokus 

på, hvordan fænomener bliver til gennem både tid og rum, og på tværs af tid og rum. Og her er tid 

ikke lineær, og rum er ikke en container for handlen.101 Set imod space-time-mattering fungerede 

rytmebegrebet som et umiddelbart mere billedskabende og empiri-produktivt begreb. De 

spørgsmål og den opgave, jeg stillede mine informanter om at tegne et kort med de ruter, de tog, 

og de rytmer de havde i campus, tydeliggjorde rytmebegrebets effektivitet i forhold til at få 

fortællinger om gentagelser, omkvæd, brud og arytmi frem. Lefebvre pointerer dog, at rytmer 

aldrig kan gentages absolut, for hverdagen bliver til på stadig nye måder (Lefebvre 2004, 6). Men i 

tegningerne med kortene og deres ruter og rytmer produceredes alligevel ”omkvæd”, som gjorde 

rytmebegrebet produktivt i forhold til at forstå, hvad der bliver til som gentagelser og stabilitet. 

                                                            
100 Rum og tid kan med Mol og Barad også blive til praksis. I dette kapitel bibeholder jeg dog Lefebvres adskillelse, da 
den skærper mit analyseblik for rytmer som en slags præcisering af hvilken praksis, jeg er optaget af.  
 
101Denne figur bruger bla. Malou Juelskjær produktivt til analyser af, hvordan arkitektur og subjektiveringsprocesser 
udfolder sig intra-aktivt gennem tids- og rumligheds tilblivelser (2007, 2009, 2011). 
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Dette vil jeg pege på senere i teksten. Men her er det relevant at pege på, at rytmebegrebet lægger 

op til tilblivelser af omkvæd, og i relationen hertil bliver også arytmier til, som er der, hvor rytmer 

bryder sammen. Og der opstår polyrytmier, som er dér, hvor flere rytmer er på spil og intra-agerer. 

Og disse typer af rytmer bliver til, som hos Barad, både igennem og på tværs af (altså ikke kun ”i”) 

tid og rum (Lefebvre 2004, 16).  

For at understrege analysens opmærksomhed på, hvordan tværprofessionalisme bliver til, hvilken 

tværprofessionalisme, der bliver til, og hvilke effekter, disse tilblivelser får igennem 

campuspraksisser, tilknytter jeg Lefebvres’ rytmebegreb til Barads fænomenbegreb. Hos Barad er 

fænomenet intra-aktionen mellem forskningsobjekt og forskningspraksisser, hvorigennem der 

emergerer objekter og praksisser (Barad 2007, 128). Ved både at arbejde med rytmer som 

empiriproducerende begreb og analysebegreb får rytmer en central funktion, både for mine 

informanters rytme-tilblivelser og for mine rytmeanalyser. For mine informanter var rytmebegrebet 

hjulpet på vej af tegningen af kort over campus og ruter på campus, der knyttede rytmerne til 

campus. For mine analyser er rytmerne gjort analysérbare af Lefebvres triade-produktion af dem, 

som intra-aktionen mellem tid, rum og (materiel-diskursiv) praksis. Gennem fænomenet, som det 

defineres i agential realismen, bliver tværprofessionalismens versioner (blandt andet, men her 

tydeligst) til i intra-aktionen mellem empiriproducerede rytmer og rytmeanalyser.  

Lefebvre hjælper mig her med at genkende og udfolde rytmers tilblivelser gennem tid-rum-praksis 

uadskilleligheden (hvoraf gentagelser og brud er en del). Og Barad hjælper mig med at åbne op for 

den samtidige tilblivelse af empiriske produktioner og analytiske begreber, der tillader 

produktionen af tværprofessionalismens versioner, som de bliver til her. Denne læsning af Lefebvre 

gennem Barad (og Mols praksis-begreb) giver mig mulighed for at analysere det, jeg her kalder 

fænomenale rytmer:  

En fænomenal rytme (tid, rum og praksis) er her intra-aktionen, hvorigennem tværprofessionalisme 

(som fænomen) og campuspraksisser bliver til. 

 



229 
 

11.3.1. Fokus i dette kapitel og læsevejledning 

Som i resten af afhandlingen arbejder jeg med en diffraktiv analysestrategi, og diffraktioner sker 

dér, hvor effekterne af mine forskelsproduktioner bliver tydelige (Barad, 2007, 72). Min diffraktive 

analyse af fænomenale rytmer er på denne måde at forstå som forskelsproduktiv for tilblivelsen af 

de versioner af tværprofessionalismen, jeg skærer. I kapitlet understreger jeg, som i resten af 

afhandlingen, de analytiske skæringer, jeg laver, hvorigennem versionerne af 

tværprofessionalismen igennem rytmer på campus, bliver til.  

I bevægelsen fra feltarbejde til dataproduktioner og analyse har jeg diffrakteret to forskellige slags 

praksisser at fokusere analytisk på. Den ene kalder jeg ”ceremonier”, og den anden kalder jeg 

”hverdag”. Jeg gør disse praksisser til hinandens modsætninger, da tværprofessionalisme bliver til 

på forskellige måder her. Enten som strategi og ambition eller som ikke-planlagt og ikke-altid-

italesat hverdagsfænomen. Ved at gøre praksisserne til hinandens modsætninger kan jeg udfolde 

en analyse, som peger på forskellige versioner af tværprofessionalismen, der bliver til i 

campuspraksisser. Og igennem denne forskelsproduktion kan jeg udfolde nye spørgsmål til 

tværprofessionalismens tilblivelser som fænomen i Professionshøjskolen.  

I dette kapitel spørger jeg med udgangspunkt i afhandlingens forskningsspørgsmål, som her er 

tilpasset kapitlets fokus: Hvordan bliver versioner af tværprofessionalisme til samtidig med 

Professionshøjskolens campuspraksisser gennem fænomenale rytmer? Hvilke versioner af 

tværprofessionalisme bliver til? Og hvilke effekter får disse tilblivelser?  

Kapitlet indledes med en diffraktiv analyse af spadestiksceremonien for campus centrum, og 

herefter går jeg videre til en indvielsesceremoni af Campus Nord. I begge ceremonier bliver campus 

til som potentialet for ”Tværprofessionalismen som nærvær, åbenhed og innovation”. I analysen af 

ceremonierne har jeg ledt efter eksempler på, hvordan tværprofessionalismen i campus ”fejres” og 

bliver til herigennem. I indvielsesceremonien får jeg øje på agentiale komponenter, der peger på 

andre praksisser end dem, der tilsvarer den officielle ambition for campus. Jeg fremhæver disse 

som forskellige fra campusstrategien og åbner hermed op for en analyse af hverdagen på campus 

centrum, hvorigennem jeg diffrakterer ”Tværprofessionalismen som grænsetilblivelse”. I analysen af 

hverdagen har jeg fokuseret på rytmer i et konkret hjørne af campus, som var velbeskrevet og 
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tegnet og fortalt om i detaljen. Her blev intra-aktioner mellem professionsuddannelsers 

hverdagspraksisser tydelige som eksempler på ”hverdags-tværprofessionalisme”. Jeg udfolder 

herpå en analyse af de psykomotoriske terapeuters konkrete udfordringer i campus, som peger på, 

at tværprofessionalismen i campus har grænser for det, den kan omfavne. Her tager jeg 

udgangspunkt i en analyse af en arytmi (et ”sus”), som blev til i indvielsesceremonien i Campus 

Nord og satte det tværprofessionelles grænser på spidsen. Dette eksempel bruger jeg som 

afrunding på kapitlet for at kunne spørge til tværprofessionalismens tilblivelser i campus gennem en 

version, jeg kalder ”Tværprofessionalisme som lejrproducerende”.   
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11.4. Tværprofessionalisme som nærvær, åbenhed og 
innovation 

 

En spadestiksceremoni (efteråret 2013) 

I dag skal spadestiksceremonien for påbegyndelsen af bygningen af Campus Centrum foregå. Det er 

på mange måder en vigtig dag for de mange mennesker, som har knoklet for at få dette til at blive 

muligt. Campus Centrum kommer til at huse størstedelen af Professionshøjskolens studerende og 

medarbejdere, hvilket rundt regnet betyder omkring 10.000 studerende og 1.000 medarbejdere.  

Jorden på byggepladsen er gruset og ujævn, og luften er frisk, det er snart efterår. Der er sat an til 

ceremonien. Duften af grillpølser blander sig med de velklædte gæsters småsnakken. På 

talerpladsen er der opstillet en mikrofon, og til venstre bag ved mikrofonen står opstillet fem 

forkromede spader. De glitrer i det ellers overskyede vejr, 

som ikke kan finde ud af, om det vil regne eller lade solen 

skinne. Jeg kigger rundt i mængden og genkender 

uddannelsesledere, forsknings- og udviklingschefen, 

borgmesteren, kommunikationsmedarbejderen fra 

Professionshøjskolen, undervisningsministeren og rektor. 

Pressen er her også. Der er ingen studerende. Konceptet og 

de tænkte strukturer for praksissen er velkendte markører 

af et særligt ”ceremonielt rum”. Elementerne er på plads for 

at signalere en spadestiksceremoni, hvor vigtige mennesker 

bevidnet af andre vigtige mennesker og pressen igangsætter 

et vigtigt byggeri. Det er så vigtigt, at spaderne indkøbt til 

ceremonien er forkromede. De stråler om kap med forventningerne til byggeriet og står med 

snuden i jorden og venter på at blive taget i brug. Hvis man vil købe en spadestiksceremoniskovl, 

skal man slippe rundt regnet 2000 kroner, og til denne dag er der indkøbt 5. Det er ikke for sjov, at 

skovlene allerede nu står fremme. De gør begivenheden andægtig og sørger for, at selv om vi står 

på en brakmarkslignende byggeplads, så ved vi, hvorfor vi er her. De gratis pølser og øl gør også 

Figur 6: De fem spader til 
spadestiksceremonien. 
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deres sammen med pressens videokamera, jakkesættene og de høje hæle. Koreografien fortsætter 

formfuldendt i talerrækken, der består af bestyrelsesformanden for områdets udviklingsgruppe, 

uddannelsesministeren, overborgmesteren, bestyrelsesformanden for Professionshøjskolen og 

rektor og endelig repræsentanten for entreprenøren. Repræsentanter for de involverede 

samarbejdspartnere og offentlige interessenter skal hver især bidrage med taler, som kan markere 

begivenheden på hver deres måde.  

Undervisningsministerens tale tegner et billede af, hvad campus kommer til at kunne for 

professionsuddannelserne, der kommer til at have deres hverdag dér. Talen indleder med en 

markering af vigtigheden af professionshøjskolernes uddannelser for velfærdssamfundet, idet 

professionerne beskrives som:  

”velfærdssamfundets kernetropper, de hoveder og hænder, som skal hjælpe med at kvalitetssikre 

vores kernevelfærdsydelser” (Undervisningsministeren).  

At professionerne er velfærdsstatens kernetropper knytter professionerne og velfærdsstaten 

sammen på en sådan måde, at kvaliteten af velfærden hænger uadskilleligt sammen med kvaliteten 

af professionsuddannelserne. Undervisningsministeren fortsætter sin tale:  

”De nye bygninger vil danne rammen for et aktivt lærings- og vidensmiljø, hvor samspil mellem 

uddannelser vil have de mest optimale vilkår. Samarbejde på tværs af fagligheder er en værdifuld 

erfaring, som man ikke kan terpe sig til i et pensum. At møde andre professioner og deres 

fagligheder kan bidrage med komplet nye dimensioner i din egen uddannelse. Og dette vil være én 

af de mest vigtige ting i den fremtidige professionelle uddannelse. De studerende skal ikke kun lære 

om hinanden, de skal også lære med hinanden. At dele dit hverdagsliv med andre studerende 

nedbryder nogle af de mentale mure, der måske eksisterer i dag. Og dette lægger grundlaget for et 

godt samarbejde, både i løbet af studierne, men særligt, når de studerende mødes igen på 

arbejdsmarkedet, hvor du altid støder ind i folk med andre fagligheder end din egen. Når lærere og 

pædagoger har mødt hinanden på deres uddannelsessted, så bliver samarbejde i folkeskolen 

nemmere. Og idérigdommen får en ny spillebane at spille på for innovation og fælles løsninger for de 

fælles udfordringer, som vores samfund vil stå overfor i fremtiden. Og det er denne slags 
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synergieffekter, der kan hjælpe med at modernisere vores offentlige sektor og løfte de nødvendige 

reformer af velfærdssamfundet.” (Undervisningsministeren) 

Undervisningsministerens tale lægger sig som et ekko over ceremonien i mine noter. Og jeg får 

oplevelsen af at være med til noget skelsættende. En byggeproces, der vil munde ud i et campus, 

der vil skabe en ny hverdag for professionsstuderende, som på afgørende vis vil give dem mulighed 

for at blive til i en tværprofessionel sammenhæng. Og talens scenarie er dragende. Tænk, hvis 

bygningsværker kan indfri målsætningen om bedre samarbejdende professionelle? I talen fremstår 

bygningen af campus som at muliggøre tre centrale potentialer: Campus gøres til potentialet for 

nærvær mellem uddannelserne, og nærværet gøres til muligheden for at lære om og med 

hinanden. Og at lære om og med hinanden gøres til åbenheden over for det tværprofessionelle 

samarbejde. Og denne åbenhed over for samarbejdet med andre giver i talen innovation og 

synergieffekter, som skaber nye løsninger til velfærdssamfundets udfordringer. Nærvær, åbenhed 

og innovation bliver her agentiale komponenter af det tværprofessionelle, som det er tænkt 

igennem campus. Campus’ nye bygninger skal altså ikke kun være smukke beholdere for en 

uddannelseshverdag, bygningerne skal aktivt muliggøre tværprofessionalisme i form af nærvær, 

åbenhed og innovation. 

Jeg vil her læse spadestiksceremonien diffraktivt gennem analyseoptikken på fænomenale rytmer 

og spørge: Hvordan bliver tværprofessionalismen til samtidig med campus igennem tid, rum og 

praksis?  

Spadestiksceremonien skaber gennem dens formfuldendte koreografi et ceremonielt rum, 

hvorigennem en konkret version af tværprofessionalismen bliver til. Med konceptet for 

ceremonien, der angiver særlige handlemuligheder, gives der mulighed for at dokumentere og på 

denne måde forevige øjeblikkets betydning. Lokalpressen og Professionshøjskolens 

kommunikationsafdeling fotograferer, citerer og filmer begivenheden, og sammen med spaderne, 

der måske får deres plads på en væg et sted i det kommende campus (måske på rektors kontor), 

foreviges ceremonien. Igennem det ceremonielle rum og tiden, der foreviges, gøres campus 

igennem undervisningsministerens tale til potentialet for ”Tværprofessionalisme som nærvær, 

åbenhed og innovation”.  
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Når undervisningsministeren fortæller om campus’ potentialer på denne måde, kan det både være 

en måde at skabe åbninger for det ukendte samtidig med at aktualisere nutiden og fortiden 

(Knudsen, Juelskjær et al. 2011, 242). Når undervisningsministeren siger: ”At dele dit hverdagsliv 

med andre studerende nedbryder nogle af de mentale mure, der måske eksisterer i dag”, er det 

potentiale, som campus skal befordre, ikke hvad som helst. I tilblivelsen af det potentielle, som er 

nedbrydningen af mentale mure, sker der en tilblivelse af det aktuelle, som den potentielle 

forandring orienteres væk fra. Det potentielle bliver i talen til: ”grundlaget for et godt samarbejde, 

både i løbet af studierne, men særligt, når de studerende mødes igen på arbejdsmarkedet”, og: 

”idérigdommen får en ny spillebane at spille på for innovation og fælles løsninger for de fælles 

udfordringer”, samt: ”synergieffekter, der kan hjælpe med at modernisere vores offentlige sektor og 

løfte de nødvendige reformer af velfærdssamfundet.”. Så på en måde handler campus’ potentialer i 

denne version af tværprofessionalismen slet ikke om arkitektur, men om velfærdssamfundets 

reformnødvendighed, der skal sikres af professionernes synergieffekter og idérigdom. Campus’ 

potentiale skal i denne version forandre det aktuelle, som ikke er moderne, som ikke gør 

samarbejde nemt, som ikke lægger op til det fælles. Med fejringen af campus fejres på denne måde 

også livet i campus som det, der skal gives nye udfoldelsesmuligheder. Spadestiksceremonien er en 

rytme, der består af det ceremonielle rum, der foreviges gennem pressens praksisser, og praksissen 

med at holde taler, der markerer særlige ambitioner. Igennem denne rytme fejres campus, og 

herigennem bliver en version af tværprofessionalisme til, som skal potentialisere livet i campus, der 

skal orienteres mod ”nærvær, åbenhed og innovation”. Det er en særlig rettelse af 

velfærdsprofessionerne, som skal løfte ”de nødvendige reformer af velfærdssamfundet” gennem 

tværprofessionelle rytmer på campus. Altså rytmer, hvor tværprofessionalismen bliver til samtidig 

med Professionshøjskolens campuspraksisser.   
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11.5. En indvielsesceremoni (efteråret 2012)  

Til semesterstart 2012 er der indvielsesceremoni for de nye bygninger, der fuldender den 

bygningsmæssige vision for Campus Nord. Sidst, jeg var på adressen i foråret 2011, var byggeriet 

stadig i gang. Den nye bygning er bygget i forlængelse af nogle ældre murstensbygninger. De to 

bygninger forenes ved hjælp af en gangbro. Den nye bygning har en aula som centrum. Aulaen er 

konstrueret som et slags amfiteater med en 

central plads (se billedet til venstre), som er 

omgivet af trapper/siddepladser. Fra amfiteatret 

er der kig op på de to øvrige etager, bygningen 

består af. Hver etage har en dyb svalegang med 

kig ned til aulaen. På svalegangene er der 

sofaarrangementer og arbejdspladser placeret 

hist og pist. En uddannelsesleder fortalte mig om 

disse pladser ved et tidligere besøg, før campus 

blev åbnet. De er tænkt til fælles brug for de 

studerende, både til deres individuelle arbejde 

og gruppearbejde samt til bare at hænge ud i. Til forskel fra den gamle bygnings lukkede etager 

med lange snævre gange er den nye bygning lys og åben, og den nærmest kalder på den åbenhed 

og det nærvær, som talen fra spadestiksceremonien pegede på. Her er der nye laboratorier til de 

sygeplejerskestuderende og bevægelsessale af en størrelse, der slår den gamle bygning med flere 

meter. Bygningen muliggør en anderledes uddannelseshverdag. Invitationen til 

indvielsesceremonien i dag er at komme og kigge, både på den nye bygning, men også på dens 

beboere og det, de laver. De studerende er derfor en del af programmet såvel som undervisere, der 

skal holde oplæg, og talere, der skal åbne bygningen.  

Her vil jeg igen spørge: Hvordan bliver tværprofessionalismen til samtidig med campuspraksisser 

igennem tid, rum og praksis?  

Jeg svarer på dette ved at udfolde brudstykker fra mit besøg til indvielsesceremonien. Med 

brudstykkerne åbner jeg op for at forskelsproducere mellem to versioner af tværprofessionalismen i 

Figur 7: Et billede af aulaen, der er formet som et amfiteater. 
Billedet er taget fra en svalegang på første sal. Svalegangene 
åbner til kig ned på aulaen. Billedet er let redigeret for at 
anonymisere. 
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campus igennem hinanden i kapitlet. På den ene side er der ”Tværprofessionalisme som potentialet 

for nærvær, åbenhed og innovation”, som jeg fremhævede fra spadestiksceremonien, der også 

bliver til igennem indvielsesceremoniens officielle del. På den anden side er der i 

indvielsesceremonien forskellige agentiale komponenter på spil, som peger på, at en anden version 

af tværprofessionalismen også bliver til samtidig med Professionshøjskolens campuspraksisser. 

Denne version er ikke italesat, men bliver til samtidig med hverdagens campuspraksisser. Jeg 

udfolder den løbende i kapitlet som: ”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelse”.102  

Versionerne adskiller jeg i min analyse til som forskellige, men i hverdagen eksisterer de samtidig. 

Jeg adskiller versionerne for at udfolde, hvordan tværprofessionalismen, når den bliver til samtidig 

med Professionshøjskolens campuspraksisser, får forskellige samtidige effekter. 

Jeg deltager i indvielsesceremonien fra morgenstunden og går en runde for at fornemme, hvad der 

er i gang. På første sal har studerende fra uddannelsen til psykomotorisk terapeut indrettet et 

hjørne af den brede svalegang. De er de første, man støder ind i, når man går op ad trappen fra 

aulaen. Der er ophængt farvede karton-skilte i A3 størrelse, som beskriver de studerendes tilbud. 

Her kan man få afspænding og krammere står der. Jeg går en bue udenom dem, da de tilbud, de 

kommer med, er for nær min intimsfære. I dag vil jeg bare observere. De studerende har 

løstsiddende tøj på og bare tæer. Flere, både undervisere og studerende, har fortalt mig, hvordan 

man kan genkende de studerende på psykomotorisk terapeutuddannelsen. Og på en måde er det 

rigtigt nok. De har dreadlocks, næsepiercinger, bare tæer, farvestrålende løse bukser. Men der står 

også en studerende ved siden af, som jeg ikke kan bedømme som værende en del af gruppen eller 

bare én, der besøger dem. Måske kan jeg ikke se det alligevel? I denne praksis, hvor de studerende 

er en del af campus’ åbningsdag og viser, hvad psykomotoriske terapeuter arbejder med, bliver 

mine forestillinger om forskellige genkendelige studerende, der deler en tværprofessionel hverdag 

til en komponent af, hvad campus er.  

 

                                                            
102 Denne version af tværprofessionalismen er ikke italesat på samme måde som ”Tværprofessionalisme som nærvær, 
åbenhed og innovation”. Derfor kræver det et andet analyseblik end dét, som tuner sig ind på sprog. Analysen udfolder 
jeg i afsnittet ”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelser”.  
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På vinduet uden for fysioterapeuternes praksisrum er der påklistret et 

stykke papir, hvorpå der står: ”BRIKSENE MÅ IKKE FLYTTES RUNDT PÅ, 

DE STÅR EFTER EN NØJE UDTÆNKT PLAN!”. Med kapitaler og 

udråbstegn virker skiltet alvorligt. Som om, beskeden truer eventuelle 

”omrokeringslyster”. Den nye bygning har kun været i brug i knap tre 

uger. Og allerede er der skilte med klare budskaber om regler for brug 

af lokaler. Her bliver markeringer af regler for brug af lokaler til som 

agentiale komponenter, der er en del af campus og gør konkrete 

lokaler til rum med særlige handleanvisninger. Og 

handleanvisningernes forfatter(e) gør sig hermed til dem, som kan 

lave regler for lokaler. 

Personalet har fået deres kontorer i den gamle bygning, hvor også biblioteket og administrationen 

sidder. De studerendes undervisningslokaler befinder sig i den nye bygning. 

Der er kaffepletter på gangbroen, der forbinder den nye bygning med den 

gamle. De ligner mærker efter nogen, der har skullet skynde sig med deres 

kaffekop fra den ene bygning til den anden. Jeg forestiller mig underviserne 

komme ud af den gamle bygning med kaffekopper i hånden løbende på vej til 

undervisningslokalerne. Fra ”underviserland” til ”studenterland”. 

Kaffepletterne markerer her afstanden mellem forskellige områder i campus 

og gør campus til et sted, hvor studerende og undervisere har hvert sit 

område. Og i hvert område kan det tværprofessionelle blive til mellem 

forskellige uddannelsesaktører, i underviserland eller i studenterland, hvor forskellige rytmer kan 

skabe forskellige slags tværprofessionalisme.  

Den officielle del af indvielsesceremonien starter. Der er langt flere mennesker nu, og folk flokkes 

om ”amfiteatret”, hvor der er opstillet en talerstol og lagt an til en storslået buffet. Publikum 

fordeler sig rundt om i stueetagen, men også langs svalegangene, som tillader et fint udkig ned i 

aulaen. Jeg gætter på, at der er 300 mennesker tilstede. Og jeg genkender, efter 2 års feltarbejde i 

Professionshøjskolen, en god blanding af studerende og undervisere, administrativt personale og 

ledere. Samt selvfølgelig dem, der skal holde taler. Nu starter den ”officielle” del af ceremonien, der 

Figur 8: Billede af skiltet på 
vinduet til fysioterapeuternes 
praksisrum. 

Figur 9: Billede af 
kaffepletter i gangbroen 
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ligesom spadestiksceremonien udgør et rum, hvor konkrete aktører kan tale og andre lytte, og hvor 

tiden foreviges gennem pressens arbejde.  

En person med en central funktion for Professionshøjskolen, som jeg her vælger at anonymisere for 

ikke at udstille vedkommende, kommer på talerstolen:  

”Campus Nord rummer jo i dag, som de fleste vil vide, 5 centrale velfærdsuddannelser. Det er 

pædagoguddannelsen, det er sygeplejerskeuddannelsen, det er fysioterapeutuddannelsen og det er 

uddannelsen til øhm, øh [lille tænkepause] afspændingspædagog, som jeg plejer at sige.”  

På det her tidspunkt lyder der et ”sus” op igennem aulaen. Suset er en lyd forsaget af luft, som 

publikum synes at trække ind samtidig gennem munden. Suset lyder som forfærdelse eller 

forbløffelse eller en anden affekt, som rammer tilskuerne pludseligt og simultant. Suset udgør et 

pludseligt affektivt fællesskab, og folk begynder straks herefter at ryste på hovedet, grine højlydt og 

småsnakke. Suset forstyrrer det ceremonielle rums struktur og peger på, at dette ikke er en 

ligegyldig fortalelse. Suset skaber en arytmi. En underviser, som jeg genkender fra uddannelsen til 

psykomotorisk terapeut, sidder på første række. Underviseren lægger sit ansigt i sine hænder og 

ryster på hovedet i en opgivende gestus. Taleren fortsætter:  

”Men det er jo fysiomotoriske terapeuter.”  

Taleren siger igen navnet forkert, og publikum griner fortsat. Taleren fortsætter:  

”Og så naturligvis socialuddannelserne [socialrådgiveruddannelsen er fra en anden 

professionshøjskole, men har deres uddannelse i Professionshøjskolens lokaler]. Og for lige at sige, 

det der med afspændingspædagoger [Nu er der igen relativ ro i salen, men der hviskes stadig blandt 

tilskuerne til hinanden] […] jeg har fulgt dem og synes, det er rigtig sjovt, at de også er i 

Professionshøjskolen.”(Taler ”X”) 

Underviseren fra psykomotorisk terapeutuddannelsen sidder fortsat med hovedet i sine hænder. 

Taleren fortsætter sin tale, herfra uden yderligere fortalelser, og lovpriser Campus Nord med dets 

muligheder for at samle undervisningsinstitutioner i et tværprofessionelt studie- og forskningsmiljø, 

som samler uddannelserne fysisk og skaber mulighed for fælles studie- og udviklingsforløb. Og 

netop dette, fortæller taleren, er et godt udgangspunkt for udviklingen af de enkelte uddannelser, 



239 
 

og det giver grobund for nytænkning og innovation. I talen gentages versionen af campus som 

potentialet for ”Tværprofessionalisme som nærvær, åbenhed, og innovation”. 

Indvielsesceremonien forbinder sig med denne gentagelse med spadestiksceremonien, som jeg 

tidligere har udfoldet, i et fælles omkvæd, hvorigennem tværprofessionalismen og campus bliver til 

samtidig.   

Men der er agentiale komponenter på spil i indvielsesceremonien, som peger på, at det, jeg 

beskriver som Professionshøjskolens hverdag (her set i modsætningen til ceremonierne), er mindre 

tæt knyttet til den version af tværprofessionalismen, der bliver til i ceremoniernes officielle rytmer. 

Komponenterne er mine forestillinger om psykomotorikterapeuterne som særligt genkendelige 

grundet deres påklædning. Markeringen af fysioterapeuternes rum med regler for placering af 

møblerne og handleanvisning for stedet. Fordelingen af underviserne og de studerendes områder 

på tværs af de gamle og de nye bygninger, der skaber nærvær mellem studerende fra forskellige 

uddannelser. Men som også skaber afstande mellem studerende og undervisere fra samme 

uddannelser. Og endelig er der suset op gennem aulaen. Suset markerer, at fortalelsen af en 

professionsuddannelses navn til en officiel ceremoni ikke bliver til som ligegyldig. Det er ikke en 

fortalelse, der ignoreres. Disse agentiale komponenter peger på, at også en anden version af 

tværprofessionalismen er på spil. Jeg kalder den her: ”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelse”.  

Susets arytmi markerer ikke, at taleren har udfordringer med at huske navne. Det kan ske for hvem-

som-helst (det sker utroligt ofte for mig!). Men suset samler tilskuerne i ceremonien i et 

midlertidigt affektivt fællesskab i situationen, hvor et navn glemmes. Suset bliver her en arytmi, det 

som Lefebvre beskriver som ”discordant”. Det er en rytme, der ikke er i harmoni med det, der ellers 

er på spil (Lefebvre 2004). Som arytmi skaber suset et rum, hvor tilskuerne, der før kun kunne lytte, 

nu kan tale. Og suset bliver et øjeblik, som i sammenligning med resten af dagen, for mig som 

observatør, sker i slowmotion, da det, man kunne forvente af situationen, er blevet brudt. Susets 

arytmi aktualiserer en fællesgørelse af, at campus måske ikke kun effektuerer de potentialer, som 

går igen som omkvæd i ceremonierne. Hverdagen i campus skaber også andre effekter end 

nærvær, åbenhed og innovation. Som det, der sker, når fysioterapeuterne påklistrer 

handlingsanvisninger for praksis i deres brikserum og dermed både aktualiserer ejerskab til steder 

og regler for konduite, der skal respektere særlige professioners kutymer. Og mine forestillinger om 
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professionerne, som når jeg genkender og reproducerer mine informanters fortællinger om, at de 

psykomotoriske terapeuter kan genkendes på deres beklædning. Og afstandene mellem 

undervisere og studerende, som kaffepletterne i gangen minder mig om. Suset aktualiserer på sin 

vis kategoriseringer og sorteringer i campushverdagen mellem professionsuddannelserne. Og her 

udgør de psykomotoriske terapeuter en særlig interessant professionsuddannelse. En 

professionsuddannelse, hvor fortalelsen af deres navn kan forsage et sus. Jeg vender tilbage til 

suset som en særlig version af ”Tværprofessionalisme som lejrproducerende” i slutningen af kapitlet.  

Hvor campus’ potentialer piedestalleres som produktiv for ”Tværprofessionalisme som nærvær, 

åbenhed og innovation”, peger de agentiale komponenter, jeg her har fremhævet (i form af suset, 

klistermærket, kaffepletterne og forestillingen om de psykomotoriske terapeuter) på, at 

tværprofessionalisme og campus bliver til på andre måder i hverdagen i campus med andre 

effekter. Jeg vil i det, der følger, udfolde en diffraktiv analyse, hvor tværprofessionalisme og campus 

bliver til på andre måder gennem fænomenale rytmer som ”Tværprofessionalisme som 

grænsetilblivelser”.  

  



241 
 

11.6. Tværprofessionalisme som grænsetilblivelser 

 

For at kunne læse suset og klistermærket, hvad kaffepletterne minder mig om samt forestillingen 

om, hvem der vil give gratis krammere, som et udtryk for tværprofessionalismens andre tilblivelser 

og effekter, vil jeg her gå endnu et år tilbage i tiden. Med dette afsnit befinder vi os i foråret 2011, 

hvor jeg bedrev feltarbejde på Campus Nord (i den gamle lave bygning tilstødende den nye store). 

Campus Nord har i foråret 2011 eksisteret i omtrent 2 1/2 år og huser tre sammenlagte 

pædagoguddannelser, psykomotorisk terapeutuddannelsen og fysioterapeutuddannelsen samt en 

administrationsenhed. Herudover er også sygeplejerskeuddannelsen tilknyttet administrativt, men 

de bor endnu på deres gamle adresse. Dette er Professionshøjskolens første campus.  

Her vil jeg udfolde, hvordan der igennem hverdagens rytmer på campus bliver en anden version af 

”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelse” til. Jeg spørger her: Hvordan bliver 

tværprofessionalismen til samtidig med campuspraksisser gennem tid, rum og praksis? 

 

11.6.1. Analyser af et tværprofessionaliserende hjørne på campus 

På Campus Nord er der fleksible undervisningslokaler, som uddannelserne deler, men der er også 

lokaler, hvor man næsten altid skal være. Lokaler, hvor man hører til og tilbringer halve og hele 

dage. Når man kommer ind ad bagdøren på Campus Nord som fysioterapeutstuderende eller som 

psykomotorisk terapeutstuderende, skal man ofte ind i førstkommende lokale på enten venstre 

eller højre hånd. Til venstre er fysioterapeuternes ”praksisrum”, og til højre er de psykomotoriske 

terapeuters ”behandlingslokale”. Lokalerne ligger næsten lige over for hinanden, og imellem dem 

løber en gang. I hvert lokale er der to vinduer ud mod gangen, så man kan kigge ind i og ud af 

lokalet. Dette hjørne af Campus Nord blev tegnet i detaljen og blev fortalt om som centralt for de to 

uddannelser. Og mens jeg lavede observationer, blev gangen, som hidtil havde ligget u-pyntet hen, 

dekoreret med artefakter af relevans for uddannelserne. I dette hjørne af campus har jeg flest 

rytmer at analysere på, og derfor tager analysen sit udgangspunkt her.  
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11.6.2. Hvordan lokaler bliver til rum for specifikke professions-
uddannelser  

 

 

Figur 10: Fysioterapeuternes praksisrum 

 

Fysioterapeuternes praksisrum er indrettet med brikse, der står i to lige rækker. Der er en række 

ved vinduessiden mod haven og en række mod gangen. I den ene ende af lokalet er der en stor 

tavle, og ved siden af tavlen står et skelet. Briksene bruges både som skriveborde og som brikse, så 

de studerende kan øve sig på hinanden. Det er her, de studerende træner balancetests og 

koordineringstests, lærer at massere, knække, strække og undersøge kroppen. Nogle gange har de 

studerende deres eget tøj på, nogle gange skal de skifte til træningstøj, så de bedre kan bevæge sig. 

Hvis en studerende har glemt sit træningstøj, sker det ofte, at de bare står i undertøj. De er ikke så 

generte. Fra starten af studiet lærer de studerende, at de skal kunne røre ved hinanden for at øve 

deres massageteknikker og undersøge kroppens anatomi. Som for eksempel at røre i hinandens 

ører for at lære knoglestrukturen at kende. Kroppen er et omkvæd i de studerendes og 

undervisernes fortællinger om, hvordan man er fysioterapeut. Kroppen er de studerendes 

arbejdsområde, det er den, de skal blive kloge på. Og derfor skal de studerende kunne være tætte 
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på hinandens kroppe, for det er igennem berøring og øvelse, at de bliver kloge på kroppen. Og de 

studerende arbejder også med deres egne kroppe. De fleste træner efter skoletid og er flotte og 

veltrænede. Deres kroppe er både deres arbejde og deres hobby. Kroppen går igen som centralt 

omdrejningspunkt for fysioterapeuterne. I deres undervisning, i deres sociale relationer og i deres 

fortællinger om sig selv. I praksisrummet er kroppen i fokus, når den lægges på briksene, der står 

opstillet, så de studerende kan øve sig på hinanden, samtidig med at de kan se på underviseren, der 

viser, hvordan de studerende skal gøre. Briksene står opstillet efter en nøje udtænkt plan. 

 

 

Figur 11: Billede af døren til de psykomotoriske terapeuters behandlingslokale 

 

De psykomotoriske terapeuters behandlingslokale er ryddet på midten, men rundt langs væggene 

er der stole, madrasser, tæpper og puder. På døren er et lille klistermærke, hvorpå der står, at man 

ikke må have sko på. Så når der foregår noget i lokalet, står der sko uden for døren som en slags 

tegn på, at der er optaget. En af de psykomotoriske terapeutstuderende fortæller om rummet: 
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”Der er en stemning, vi søger. Man kan sidde på mange måder, sidde i sækkestol, ligge på en 

madras, der er også stole. Nogle sidder på puder med tæpper rundt om sig. Det er et trygt, rart rum, 

hvor man kan være, hvad man vil, og samtidig suge læring til sig. Der er respekt for lokalet. Vi står 

for ro og hvile, at man derinde går ind i en slags koncentrationsrum. Og om at kunne formidle det 

igennem grebene og behandlingen. Man snakker ikke helt højlydt, når vi laver øvelserne. Med 

mindre det er meget aktivt, det, man laver. Det er lidt en slags kirke, det lokale.” (Psykomotorisk 

terapeutstuderende)  

I behandlingslokalet er der en særlig stemning, som de studerende søger, siger den studerende. Der 

er roligt, og man taler sagte, det er lidt som i en kirke, fortælles der halvt i spøg, men også lidt 

alvorligt. For derinde skal man arbejde med kroppen, men også med sig selv. For som 

psykomotorisk terapeut kan man ikke hjælpe nogen længere, end man selv er. Det er de 

psykomotoriske terapeuters præmis. For at arbejde med andre skal man arbejde med sig selv. Og 

det foregår herinde. Så det er et rum, hvor der skal være særligt trygt, og det er et rum, hvor man 

skal være koncentreret. Det kan ske, at selv-arbejdet bliver forløsende, og at den studerende får en 

”aha-oplevelse”, fortæller en af underviserne. De studerende arbejder med sig selv og hinanden og 

samarbejder med deres klienter med udgangspunkt i respekt for det enkelte menneskes grænser. 

Som psykomotorisk terapeut er det ikke sikkert, at man ender med at røre ved sin klient, man 

snakker måske bare sammen. Det er først, når man er nået til et særligt punkt i processen, at 

arbejdet med kroppen begynder, fortæller de studerende. Derfor skal de studerende også lære at 

røre ved kroppen uden på tøjet, og ikke kun på den nøgne hud.  

Omkvædet i de psykomotoriske terapeutstuderende og underviseres fortællinger er en anden end 

hos fysioterapeuterne. Omkvædet her handler om samarbejde og selvarbejde, og selvom 

uddannelsen er kategoriseret som sundhedsuddannelse, så er det en holistisk orienteret 

uddannelse, hvor man ikke kun ser muskler og bindevæv, men også ”sjæl” og ”selv” som 

arbejdsområder. I behandlingsrummet finder dette sted, og klistermærket på døren, stemningen i 

lokalet, de bløde puder og varmende tæpper er med til at skabe rummet på en særlig måde.  
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Fortællingerne om de enkelte lokaler peger på, at det er centrale lokaler for 

professionsuddannelserne. Det er steder, hvor det at blive professionel er tydelig, for her lærer de 

studerende ’håndværket’. Det er lokaler, hvor der er redskaber, der hører til den enkelte 

profession, og det er lokaler, som er professionernes egne. Konceptet for lokalerne er, at de kun 

tilhører én professionsuddannelse, og der er handlingsanvisninger for praksis her. Begge 

undervisningslokaler beskrives af de studerende og underviserne som steder, de hører til. Steder, 

hvor de kommer gennem hele deres uddannelsesforløb, og steder, hvor de både kender og 

medskaber reglerne. Gennem de gentagne rytmer i disse steder bliver stederne ”hjemmeområder”. 

Og her bliver puder og tæpper eller snorlige opstillede brikse agentielle komponenter, som 

organiserer rummene på særlige måder og betinger de aktiviteter, der kan finde sted der.  

 

Stederne er faste holdepunkter på campus, det er der, de studerende starter og slutter dagen. Det 

er der, man altid lige stikker hovedet ind for at se, om det skulle være dér, undervisningen foregår. 

Eller om der er nogen derinde, der kan fortælle én, hvor man skal gå hen. Og for underviserne er 

det steder, de kan finde ”deres egne” studerende. Gentagelserne er tydelige i fortællingerne og i 

tegningerne, hvor tykke eller gentagne streger (som på udsnittet af tegningen ovenfor) mellem 

lokalerne og andre steder på campus gør dem til centrale rum for uddannelserne. Om end de ligger 

perifert på campus, i et hjørne. Gentagelsen i rytmerne afgør lokalerne som vigtige for, hvordan de 

Figur 12: Udsnit af kort over campus tegnet af fysioterapeutunderviser 
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studerende og underviserne bliver til som relaterede til særlige professionsuddannelser, både i 

deres selvforståelse og i andres genkendelse af, hvad de laver og uddanner sig til. Gennem 

gentagne rytmer, praksisser i tid og rum, bliver lokalerne udgangspunkter for 

professionsuddannelsernes tilblivelse. 

  

11.6.3. Blikke på tværs af gangen skaber forestillinger om ”de andre” og 
”ens egne” 

 

Vigtigheden af lokalerne understreges også af fortællingerne om og tegningerne af deres placering i 

forhold til en omverden. Når de studerende er i ”deres” lokale, kan de nemlig se ind ad vinduerne til 

lokalet overfor. De kan se, hvordan ”de andres” undervisning foregår på andre måder med andre 

artefakter og kroppe. De kan se en tilgang, som også har med sundhed at gøre, men en anden 

måde at gøre det på. Og i gentagelsen af blikkene kastet på tværs af gangen opstår der forestillinger 

om ”de andre”, som både anerkendes som nært beslægtede og langt væk. En 

fysioterapeutstuderende fortæller: 

”Så herovre, lige overfor, der er psykomotorikernes behandlingsrum. Og de arbejder jo på gulvet. Og 

vi arbejder på briksene. Så nogle gange, når man er i gang heroppe, så kigger man lidt derned, så 

ligger der lige pludselig 20 psykomotorikstuderende og behandler nede i gulvet. Og herovre, der er 

så måske 20 afklædte fysioterapeuter, der arbejder på briksene. […] Her har de tøj på, og her har de 

ikke tøj på. Og der er sådan lidt, jeg tror, vi har, og også mig selv, har haft meget, så’n lidt 

fordomme over for, hvad det er, de laver herovre. For deres er jo meget sådan noget psykologi, og så 

vi kalder det også en hokus-pokus-uddannelse.” (Fysioterapeutstuderende)  

Forestillinger om den anden professionsuddannelse opstår i de gentagne blikke kastet ind i 

lokalerne på tværs af gangen. Blikkene kastet skaber rytmer, hvorigennem afstande og forskelle 

mellem professionsuddannelserne bliver til. Og i fortællingerne skabes der billeder på, hvad 

afsenderen af forestillingen i hvert fald ikke ser sig selv og sin profession som at være. Og som 

citatet peger på, skabes der også hierarkier. De psykomotoriske terapeutstuderende beskrives som 
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at gå på en ”hokus-pokus” uddannelse. Og omvendt beskriver en psykomotorisk 

terapeutstuderende de andre med følgende ord: 

”Det er morsomt at kunne se på hinanden på tværs af gangen. Der kunne det være sjovt at switche 

over, smide tøjet. Nogle gange med vores fag, for vi arbejder uden på tøjet. Og det kan være svært 

at se på kroppen. Vi beder ikke bare folk om at smide tøjet. Det kan tage tid at smide tøjet, det skal 

man have lov til. Men det er nemmere for fysserne, de kan hurtigt se, hvor skævheden sidder. Det 

kan være vanskeligt for os. Vi bruger palpationen, hvor vi bruger hænderne til at mærke os frem og 

samtidig samtaler vi med klienten om smerterne, så det er mere det samarbejdende princip. Så vi 

ikke flår rundt med folk. […] Vi møder ikke de andre studerende. Vi går bare rundt og kigger på 

hinanden. Og tænker, du ser nok bare sådan ud, fordi du er fysser. Men det kunne være rart at møde 

hinanden. Jeg tænker, at fysserne er unge, sprøde udseende folk, der er fokuserede, stræbsomme og 

sportslige og udseendefikserede. Sådan nogen, der tænker, så kan man tjene lidt penge oveni for at 

kunne tjene penge på kroppen. De er sådan idrætsagtige.” (Psykomotorisk terapeutstuderende) 

 

Figur 13: udsnit af den psykomotorisk terapeutstuderendes tegning. Her er behandlingsrummet tegnet ind over for 

fysioterapeuternes praksisrum 
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At kunne se hinanden på tværs af gangen ind gennem vinduerne giver anledning til, at de 

studerende skaber forskelle imellem sig. Og de begynder at blive tydeligere på, hvad de selv kan i 

blikkene kastet på dem, der bliver ”de andre”. De studerende rangordner på denne måde deres 

interne forhold igennem forestillinger bygget på campus-erfaringer. De fysioterapeutstuderende 

beskrives af de psykomotoriske studerende som vidensdybe i kroppens funktioner, men som 

overfladiske og udseende-fokuserede. De psykomotoriske terapeutstuderende beskrives af de 

fysioterapeutstuderende som en ”hokus pokus” uddannelse. I den fælles hverdag på campus, hvor 

det at være sammen foregår i hverdagens trummerum, bliver der effekter af nærværet, som også 

skaber grænser.  

Professionerne kan anskues som resultater af behovet for specialisering, en arbejdsopdeling. Men 

igennem rytmeoptikken får jeg også øje på grænsetilblivelserne (inspireret af Valerie Fourniers 

(2000) skelnen mellem ”division of labour” og ”labour of division”), der finder sted i produktionen af 

forskelle og afstande mellem professionsuddannelserne. 

Rytmerne består her af koncepterne om lokaler, der tilhører specifikke professionsuddannelser, 

hvor der er handlingsanvisninger for praksis, og som bliver til ”hjemmeområder” gennem 

professionsuddannelsernes hverdag i campus. Og rytmerne bliver til som gentagne igennem de 

studerendes og undervisernes praksisser i lokalerne som steder, man altid kan komme til, man ofte 

er, og hvor man hører til. Og igennem lokalernes placering over for hinanden bliver rytmerne til 

som relative i forhold til ”de andres” rytmer, som de studerende kan se og genkende som nært 

beslægtede og alligevel forskellige fra deres egne. Rytmerne bliver hermed til igennem 

uddannelsernes relation til hinanden som forskellige.  

På campus, hvor professionerne deler hverdag, giver rytmerne de studerende anledning til at 

overveje, om de måske kunne lære hinanden noget. De psykomotoriske terapeutstuderende 

fortæller, at deres samarbejdende tilgang kunne lære de fysioterapeutstuderende noget om 

anerkendelse i arbejdet med klienterne, og de fysioterapeutstuderende siger, at de kunne lære de 

psykomotoriske terapeutstuderende om anatomiens dybeste akademiske hemmeligheder. 

Overvejelserne medskaber de forskelle, som gangen mellem lokalerne både fysisk og metaforisk set 

udgør. Og rytmerne i blikkene kastet på tværs af gangen bliver på samme tid en samlende og 

adskillende faktor, der muliggør, at professionsuddannelserne forstår sig selv og hinanden som 
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samtidigt særlige og relevante for hinanden. Rytmerne skaber tværprofessionalisme i hverdagen 

som en rytme, der giver uddannelserne mulighed for samtidige afstands- og forskelstilblivelser. 

 

11.6.4. Det tværprofessionelle campus bliver til samtidig med det 
monoprofessionelle seminarium  

 

Der er fleksible undervisningslokaler og fællesarealer rundt om på Campus Nord. Rygehjørner, 

kantinen, auditorier, biblioteket og sofaarrangementer. Men det fleksible campus problematiseres 

af både undervisere og studerende, som har prøvet noget andet på de gamle seminarer. En 

fysioterapeutunderviser beskriver det gamle seminarium:   

”Det var en lille skole med fantastiske, smukke lokaler, og som havde rigtig meget fysioterapi i sig. 

Genoptræning, sundhed, rehabilitering, sådan nogle ting. Så hele stedet, hele den kontekst på det 

gamle seminarie [som lå i de samme bygninger som et kurhotel] lignede rigtig meget fysioterapi. 

Jeg kunne lide, at det var en lille skole. Jeg kunne lide at kende alle de studerende. Og så havde vi 

gode faciliteter. Og jeg kunne lide at undervise på langs af modulerne, så læringen ikke bare var på 

modul 2 og 7, men noget, der også skete, når vi mødte hinanden rigtig mange gange i løbet af 

dagen på gangene. Fordi jeg tror på, at læring ikke bare er noget, der foregår i klasseværelset, det 

handler også om, at man har en relation til de studerende, og at man er autentisk over for dem. Så 

kommer man længere. Vi var en lille kollegagruppe. Og vi boede på en gang, der lå vinkelret på de 

studerendes gang, så vi mødtes jo hver dag.” (Fysioterapeutunderviser) 

Ifølge fortællingen var man på de gamle seminarier tættere på hinanden undervisere og studerende 

imellem. Man kunne altid finde hinanden. De studerende vidste, hvor underviserne var, og 

omvendt, man var tætte på hinanden på de mindre seminarier. Den slags nærhed bliver fortalt som 

vanskelig på et stort campus med fleksible undervisningslokaler, fællesarealer og mange 

uddannelser. Og hvor undervisere og studerende må lede efter hinanden, hvis de vil komme 

hinanden ved i hverdagen. Underviseren fortsætter:  
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”De studerende. De har været vant til, at vi har været meget tættere på hinanden, dem, som er 

flyttet med fra det gamle seminarium. […] Forklaringen er jo hele tiden i Professionshøjskolen, at vi 

ikke må være monofaglige, vi skal hele tiden danse rundt med hinanden. Og vi må ikke bo i vores 

egne små hjørner, vi skal bo i en stor pærevælling. Fordi det skal fordre et eller andet, men det gør 

det bare ikke. Folk bliver bare sure og irriterede og kan ikke finde deres ting, og så står man pludselig 

i et klasseværelse og skal rende nedenunder for at hente et skelet, for nu har man fået det forkerte 

klasseværelse, skide irriterende. Nu er vi nået dertil heroppe i hvert fald, at hende, der lægger lokale-

planerne, hun ved, at herovre lægger jeg fysioterapi, og derovre lægger jeg pædagogtimerne. Så det 

der med at tro, at man kan have frie klasseværelser og udbyde dem til forskellige, det går bare ikke.” 

(Fysioterapeutunderviser)  

Forskellen mellem de gamle seminarier og det nye campus fortælles som et brud fra det nære og 

”monofaglige” seminarium, hvor det monofaglige var i højsædet, til campus, hvor man ikke kan 

finde hinanden. Uddannelsesstederne bliver til som forskellige i sammenligningen mellem den tid 

og det sted, der var før, og det, der er nu. I 9 af interviewene til dette kapitel dukker begrebet om 

det monofaglige eller det monoprofessionelle op som en nysproglig pendant til det 

tværprofessionelle. Herigennem bliver seminarierne til repræsentanter for det nære og 

”monoprofessionelle”, og campus bliver det store og uoverskuelige.  

Når fleksible undervisningslokaler gør, at der sker lokaleskift, skifter også de materialer, man har til 

rådighed i undervisningen. I fortællingen om ”pærevællingen” er der en produktion af arytmi i de 

mangfoldige rytmer. Arytmi kan eksempelvis være dér, hvor lokaler skifter uden varsel, og skeletter 

forsvinder. Organisationsantropologen Dupont foretog feltarbejde i Campus Nord, da de tre 

pædagogseminarier flyttede ind i 2009, og Dupont fortæller her en lignende historie om 

pædagogseminarierne, der oplevede at tabe nærhed og identitet i sammenlægningen (Dupont 

2010). Hverdagens rytmer bliver her til i sammenligningen mellem det, der var, og det, der er. Og i 

sammenligningerne får seminarier og campus specifikke kvaliteter som ”monoprofessionelle” og 

”tværprofessionelle”.  
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11.6.5. Nostalgi bygger ikke kun på erfaring 

Rytmerne opfattes på en særlig måde af dem, der har tidligere uddannelsessteder at sammenligne 

med. Men rytmernes målestok (Lefebvre 2004) formidles også til og af dem, der kun har gået på 

campus. En fysioterapeutstuderende siger eksempelvis: 

”Min lærer snakkede om, at det på den gamle skole var på en særlig måde. At man følte sig mere 

samlet.[…]Der var billigere husleje, fede omgivelser, godt sammenhold, det var et fys-sted. De ville 

gerne gøre det her [Campus Nord] til et fys-sted, få skabt faglig stolthed. De savner at kunne 

smække med døren og kunne sige, dét her er fys. Jeg synes også, det er lidt irriterende, skeletterne 

forsvinder, det kunne være fedt at sige, hér er der fys-undervisning […]Sprede noget fys-stemning.” 

(Fysioterapeutstuderende)  

I fortællingerne om, at det var bedre på den gamle skole, bliver forestillinger til om, at det at blive 

fysioterapeut også handler om at blive uddannet i den rigtige stemning med den rigtige indretning 

og de rigtige mennesker. I den rigtige rytme. Og dette bliver til uanset uddannelsesaktørernes 

individuelle erfaringer. Den pågældende fysioterapeutstuderende har nemlig kun gået i Campus 

Nord. Alligevel lever fortællingerne om den ”rigtige stemning” i de gamle uddannelsessteder videre. 

Her bliver fælles forestillinger om det ”monoprofessionelle” uddannelsessted til. Igennem 

nostalgier om de gamle seminarier og det, de kunne, bliver det monoprofessionelle seminarium til 

som et ikke nødvendigvis erfaret ”bedre sted”.  

Nostalgi kan anskues som en ”twilight zone” mellem erindringer og historie. Hvor erindringer kan 

defineres som individualiserede fortællinger og historieskrivning som kollektiviserede fortællinger, 

er nostalgi at finde et sted herimellem (Walder 2011). Nostalgi anskues ofte som en længsel efter 

forgange tider, der knytter fortid, nutid og fremtid sammen ved at sammenligne fortid med nutid 

og herudfra skabe ønskede versioner om fremtiden. Men denne længsel kan få forskellige udtryk og 

effekter, afhængig af hvordan (praksis), hvornår (tid) og hvor (sted) længslen efter forgange tider 

bliver til (Walder 2011, 4). Nostalgien om det monoprofessionelle seminarium bliver ikke til som en 

offentlig fortælling. Altså ikke som historien. Men det bliver til som en fortælling, der alligevel har 

omkvæd, der går på tværs af mine interviews. Omkvæd, der dukker op i både lederes, studerendes 

og underviseres fortællinger om, hvordan det var på de gamle seminarier, og hvordan der er på 
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campus. Som når en pædagogstuderende fortæller om det lille hyggelige miljø på et 

pædagogseminarium, hvor der var en flot blodbøg i haven, hvor de studerende kunne sidde og 

arbejde. Eller som fysioterapeutunderviserens fortælling i det foregående afsnit. Omkvædene kan 

siges at skabe tværprofessionalisme gennem en nostalgisk rytme, som bliver til i mødet mellem 

fortællinger om de gamle seminarer og hverdagen i det nye campus, hvor nye praksisser bliver til, 

hvor rum bliver fælles, hvor rytmer mødes. Og igennem nostalgiens rytme opstår det 

monoprofessionelle seminarium i modsætning til den tværprofessionelle campus. Og nostalgiens 

fejring af kvaliteterne ved de gamle seminarier får effekter for, hvad der bliver produceret som en 

bedre fremtid.  

I rytmeoptikken, hvor tid ikke kun er kronologi, og rum ikke kun er sted, bliver det 

tværprofessionelle til som fænomen i intra-aktionen mellem rytmerne fra før og nu og dem, der 

drømmes om. I denne dynamik opstår der arytmi i mødet mellem ”dem” og ”os” eller mellem det 

gamle sted og det nye sted. Her bliver tværprofessionalisme til gennem arytmier som nostalgier om 

monoprofessionelle rytmer. Og nostalgien er et omkvæd, der går igen i både lederes, undervisernes 

og de studerendes fortællinger om hverdagen på campus. Uanset om fortællerne har oplevet 

andet, og uanset, om jeg spørger om, hvordan det var før, eller ej.  

 

11.6.6. Nostalgiens effekter 

Nostalgi kan både ses som sentimental og bagstræberisk, men kan også anskues som en politisk 

praksis, der forstyrrer og udfordrer nuet: ”nostalgia has a power that can be used in a multitude of 

ways (…)”(Walder 2011, 12).  

Gangen mellem behandlingsrummet og træningslokalet var længe et gennemgangsrum, en 

indgang, en udgang, en parentes. Men midt i mit feltarbejde begynder fysioterapeuterne at 

indrette gangen mellem behandlingsrummet og træningslokalet med muskelplakater, skeletter, 

massagebænke og trampoliner. Artefakter, der signalerer, at der foregår noget med kroppen i dette 

hjørne af campus.  
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Fysioterapeuterne beskriver, at de besætter gangen efter en 

kamp med ledelsen, som ikke har villet, at 

fysioterapeutuddannelsen skulle skabe hjemmeområder. 

Ledelsen beskriver det herimod som en misforståelse og siger, at 

fysioterapeuterne bare kunne have spurgt om lov noget før. 

Uanset, hvem der siger hvad, får fysioterapeuterne lov til at 

indrette gangen: ”med alt, hvad der stinker af fys”, som en 

underviser beskriver det. Og der indrettes med artefakter, der 

giver klare signaler om, at der foregår noget med kroppen og 

sundhed i dette hjørne. En underviser fra 

fysioterapeutuddannelsen fortæller om forvandlingen som et 

brud fra, at de før ikke havde deres plads på campus: 

”Vi kunne næsten ikke ha’ alle de der ting i papmaché, som vi skulle forbi for at komme ned og 

undervise i noget naturvidenskab." (Fysioterapeut underviser)  

Ifølge fysioterapeuterne er papmaché-figurerne pædagogernes artefakter. Pædagogerne flyttede 

ind før fysioterapeuterne, og derfor oplevede fysioterapeuterne, at campus tilhørte pædagogerne. 

Det siges dog med et glimt i øjet. Og efterfølgende forklarer underviseren, at også pædagogerne 

havde svært ved at falde til. Men i lyset af oplevelsen af bruddet mellem det gamle nære 

monoprofessionelle seminar og det nye fleksible tværprofessionelle campus fortæller underviserne 

på fysioterapeut-uddannelsen, at de savnede det monoprofessionelle steds særlighed.  

Med rytme-optikkens fokus på rum, tid og praksis kan man åbne op for en måde at forstå nostalgi 

som en udfordring af nuet, der ikke nødvendigvis er bagstræberisk, men bruger sammenligningen 

med fortiden til at udfordre det, der bliver til som tværprofessionelle arytmier. Den 

tværprofessionelle undertone i campus’ fleksible indretninger og fælles arealer har skabt et oplevet 

brud i fysioterapeutuddannelsens monoprofessionelle rytmer. Men med besættelsen af gangen og 

aftalen med lokale-planlægningsdamen har fysioterapeuterne fået en platform at vokse ud fra 

(igen). Nostalgien mod det forgange har på denne måde haft en effekt, som har skabt grobund for 

nye rytmer. Og samtidig problematiserer og udfordrer nostalgien det tværprofessionelle campus. 

Rytmerne på de gamle seminarer får en særlig kvalitet i sammenligning med rytmerne i det nye 

Figur 14: Billede af indgangen til gangen, 
hvor et skelet nu byder velkommen 
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campus, og nostalgi bliver til og får en produktiv effekt, der skaber et hjemmeområde for 

fysioterapeuterne.  

 

11.6.7. Nærhed, fællesskaber og forskelle 

Også de psykomotoriske terapeuter kan genkende sig selv i gangens nye indretning: 

”De psykomotoriske terapeuter synes, det er dejligt. Deres chef sendte os en mail, hun fik tårer i 

øjnene, nu vidste hun, hvad hun havde manglet i to år.” (Fysioterapeutunderviser) 

Chefens tårer beskrives både som markeringer af længsel efter det, der var, og en gensynets glæde 

med den nyindrettede gang. Men mailen til fysioterapeuterne markerer også en forbindelse mellem 

netop de to uddannelser. En forbindelse, der på trods af uddannelsernes forskellighed markerer, at 

nærværet mellem uddannelserne i hjørnet har givet en fællesskabsform. Et fællesskab, hvor 

uddannelserne har fundet sammen omkring det at være sundhedsuddannelser. På campus er der 

herved opstået et fællesskab, hvori sundhedsuddannelserne kan rumme hinanden. Det er en 

fællesskabskonstruktion, som peger på, at ceremonierne, hvor campus bliver til som fordrende for 

”Tværprofessionalisme som nærvær, åbenhed og innovation”, også får effekter i hverdagen. 

Men det er ikke et ubetinget fællesskab. En psykomotorisk terapeutstuderende siger:  

”Altså, vi har snakket om, om vi skulle sætte nogle plakater, eller ikke sådan plakater, men sådan, 

skrive lidt om det her lokale, og hvad er det, der foregår herinde, hvad kalder vi lige den 

undervisning. Og fysserne havde det lidt på samme måde, altså bare sådan en kort beskrivelse af, 

hvad der foregår i det her lokale. For man kan jo se, jamen også alle puderne og brikse, der står lidt 

spredt. Og inde hos fysserne, der står de der brikse jo bare på rad og række, det er sådan mere 

struktureret eller sådan mere samlebånd. […] Jamen lidt sådan for, at de ikke skal tro, at det er det 

samme. At det er to forskellige uddannelser, der er i gang her, ik’?” (Psykomotorisk 

terapeutstuderende) 

På trods af produktionen af fællesskabet i ”krop- og sundhedshjørnet” markerer uddannelserne 

deres forskelligheder. Markeringer, der ser ud til at blive til netop i fællesskabet. For at: ”de ikke 
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skal tro, at det er det samme. At det er to forskellige uddannelser, der er i gang her”, siger den 

psykomotoriske terapeutstuderende. 

 

11.6.8. Rytmerne skaber også ikke-steder og ikke-eksistenser 

Men hvad med pædagoguddannelsen, som også er på campus, men som er forsvundet fra denne 

analyse? Bliver hjørnet til et sted, de aldrig besøger, eller en kilde til ny inspiration? Bliver det et 

udpræget ikke-sted for de pædagogstuderende og underviserne derfra, eller bliver de inspireret til 

at inddrage ”krop og sundhed” i højere grad i deres uddannelse? En pædagogstuderende siger:  

”På gangen er der brikse og skeletter, og man tænker, hvad er det? Jeg var faktisk dernede i går på 

gangen, da vi skulle kigge efter symboler som en del af vores undervisning. Jeg har aldrig 

undervisning dernede. Men i går mødte jeg én fra fysioterapeutuddannelsen, som jeg ikke har set i 

10 år. Med mindre man kender nogen fra de andre uddannelser, kommer man ikke derned.” 

(Pædagogstuderende)  

Både studerende og undervisere fra de forskellige uddannelser bevæger sig rundt på forskellige 

steder, på forskellige tider og laver forskellige ting i campus. Og disse rytmer skaber tilhør til steder 

og fællesskabsformer gennem nærvær. Men rytmerne skaber også ikke-steder. Steder, hvor man 

ved, hvad der foregår, men aldrig kommer og ikke føler sig hjemme, ikke kan finde sig selv eller sine. 

På samtlige kort produceret på feltarbejdet, produceres der ikke-steder. Steder, som slet ikke 

fremtræder, bygninger, der ikke tegnes, og som i deres fravær larmer for en udenforstående som 

mig. Steder, som slet ikke bliver til som en del af hverdagens rytmer. Hele etager og bygninger 

forsvinder på nogle kort, hvorimod andre fremhæves i detaljen. Og særligt er der forskel på 

pædagogernes og fysioterapeuternes kort. Hvor pædagogerne i detaljen beskriver første sal i ”a”-

bygningen og ”b”-bygningen”, beskriver fysioterapeuterne stueetagen i ”a”-bygningen” og 

”pavillonen”, og de steder, ”den anden” professionsuddannelse beskriver i detaljen, forsvinder i 

professionens egne kort og fortællinger.   

Ikke-stederne får en betydning for den tværprofessionelle undertone. For i disse ikke-eksisterende 

steder bevæger andre professionsuddannelsesaktører sig. Aktører, som gennem ikke-stederne 
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bliver ikke-eksisterende. Og i deres ikke-eksistens får de betydning for, hvordan det 

tværprofessionelle bliver til. Dem, man ikke møder, dem, man ikke hører, dem, man ikke helt ved, 

hvad laver, dem, man ikke oplever som relevante for ens egen uddannelse. Dem, som hverdagen i 

campus ikke rummer. Og i disses ikke-eksistens bliver tværprofessionalismen til både gennem 

fællesskabsformer og nærvær, hvorigennem også forskelle bliver til. Og så er der alle dem, som det 

tværprofessionelle ikke rummer.  

De psykomotoriske terapeutstuderende arbejder med sundhed, men bruger ikke 

fysioterapeuternes pavillon, hvor der er gang i den, og man kaster med bolde og løber stærkt. 

Pædagogerne kommer aldrig i hjørnet, analysen tager sit udgangspunkt i, og de fremtræder ikke i 

fortællingerne om de nært beslægtede professioner, man måske kan lære noget af. Pædagogerne 

lærer et andet sted og indgår ikke i potentielle tværprofessionelle overvejelser, for de har med 

”pædagogik og børn” og ikke ”sundhed og krop” at gøre. Ikke-stederne får på denne måde effekter 

for, hvad det relevante tværprofessionelle bliver til gennem hverdagens rytmer. 

Tværprofessionalismen og Campus Nord bliver til samtidig gennem hverdagens rytmer, og 

rytmerne bliver produktive for det, de professionsstuderende er i gang med at blive, for det, der 

bliver anskuet som nært beslægtet og alligevel fremmed, og for det, man slet ikke ser som relevant.  

Nogle uddannelser og steder bliver relevante for hinanden, som fysioterapeuterne og de 

psykomotoriske terapeutstuderende, der i relevansen også finder ud af, at de er forskellige. Og 

andre steder og uddannelser bliver ikke-relevante. Pædagogerne kommer ikke i ”krop og sundheds” 

hjørnet, og ”krop- og sundhedsfolkene” kommer ikke der, hvor pædagogernes papmachéfigurer 

florerer. Der bliver på denne måde afgrænsninger til, i rytmerne i hverdagen, hvorigennem 

tværprofessionalisme og campus bliver til. Grænser for hvad, hvor og hvem, der overhovedet kan 

indgå som relevante.  

Det er blandt de konkrete professionsuddannelser, som campus omfavner, at muligheden for 

tværprofessionalisme i hverdagen bliver til. I 2011 består Campus Nord af pædagoger, 

fysioterapeuter og psykomotoriske terapeuter. Og her bliver de psykomotoriske terapeuter og 

fysioterapeuterne relevante for hinanden i kraft af deres fælles hjørne og optagethed af ”krop og 

sundhed”. Samtidig med, at de producerer afstande og forskelle mellem sig.  



257 
 

Men pædagogerne og fysioterapeuterne bliver ikke-eksisterende for hinanden. På trods af 

samlingen af uddannelserne. Pædagogerne og fysioterapeuterne undgår hinandens steder, hvor de 

ikke føler sig velkomne. Dér, hvor de ikke kan komme til for bare muskelplakater eller 

papmachéfigurer. 

  

11.6.9. Det tværprofessionelle som rytmisk grundtone på campus 

I denne analyse af rytmer på campus bliver undervisningslokalers placering på campus og rytmerne 

omkring dem, i dem og af dem, gentagelserne til dem og praksisserne i dem et muligt 

udgangspunkt at forstå tværprofessionalismes samtidige tilblivelse med campus på. Gennem 

analysen af et ”tværprofessionaliserende hjørne” bliver fysioterapeuternes praksisrum og de 

psykomotoriske terapeuters behandlingslokale udgangspunkter for rytmerne. Lokalerne skabes som 

fikspunkter, hvorudfra rytmer bliver til. Og gangen imellem dem får materiel-diskursiv effekt i kraft 

af blikkene kastet på tværs, igennem kampen om og dekoreringen af gangen og fortællingerne om 

de fælles områder og de fleksible lokaler. Og ikke-stederne får effekter for tværprofessionalismens 

grænser. Igennem rytmeanalysen bliver campus og det tværprofessionelle til samtidigt. 

På campus gør rytmer noget ved og skaber hinanden. Uden at der oppefra organiseres eksplicitte 

tværprofessionelle projekter, bliver det tværprofessionelle til gennem hverdagens rytmer. Ser man 

tværprofessionalisme og campus gennem en rytme-optik, får man øje på, hvordan også det 

hverdagslige, ikke-planlagte, ikke-italesatte og de ikke-organiserede agentielle komponenter får 

effekter for, hvordan tværprofessionalisme bliver til samtidig med campus. Og her bliver 

tværprofessionalismen til som en grundtone i hverdagen, der bliver til: I forskellene mellem 

seminarier og campusser. Gennem afstande og sammenhænge samt fællesskabsformer og nærvær 

mellem psykomotoriske terapeuter og fysioterapeuter. Gennem tilblivelsen af afstanden mellem 

undervisere og deres studerende, der i nostalgiske sammenligninger med de gamle seminarier, 

føler sig langt væk fra hinanden. Samt gennem tilblivelse af relevante og ikke-eksisterende 

uddannelser, hjemmeområder og ikke-steder.  
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Tværprofessionalisme bliver her til igennem fænomenale rytmers omkvæd, gentagelser, brud, 

fravær, arytmi og polyrytmi på campus, hvor ”andre(s) rytmers” nærvær gør noget ved ”ens egne”. 

Og hvor ”andre” og ”ens egne” bliver til som hinandens forskel. Men rytmeanalysen viser også, at 

der er grænser for, hvor omfavnende det tværprofessionelle kan være. Ikke-steder og ikke-

eksistenser skabes i mødet mellem næsten ens, men alligevel anderledes professionsuddannelser. 

Og afstande og forestillinger om ”den anden” skaber hverdage, hvor det tværprofessionelle ikke 

kun åbner op, men også lukker i for samarbejde. Effekterne af tværprofessionalismens samtidige 

tilblivelse med campus er tilblivelser af disse grænseformer: Grænser, der både skaber afstande, 

forskelle, fællesskabsformer og nærvær samt nostalgi og ikke-relevans. 

Campusstrategiens ”Tværprofessionalisme som nærvær-fællesskab-innovation” bliver i 

campushverdagen til ”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelse”. Og her er grænseformer både 

afstande-forskelle og fællesskabsformer samt nostalgi og ikke-relevans. 

På samme måde som der i indvielsesceremonien var agentiale komponenter, der pegede på 

hverdagens grænsetilblivelser, er der også agentiale komponenter i hverdagen i campus, der peger 

mod strategiens potentialer. De potentialer, der håber på, at campus bliver til som nye muligheder 

for nye typer af nærvær, som produktiv for fællesskaber (og som mulighed for innovation). De 

psykomotoriske terapeuter og fysioterapeuterne begynder at interessere sig for hinanden og for, 

hvad de kan lære hinanden. Og når det kommer til stykket, kan den psykomotoriske 

terapeutuddannelse godt se lidt af sig selv i fysioterapeuternes indretning af gangen.  
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11.7. Tværprofessionalisme som lejrproducerende 

I hverdagen bliver ”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelse” til, og i ceremoniers officielle del 

bliver ”Tværprofessionalisme som nærvær, fællesskab og innovation” til. Men 

indvielsesceremoniens sus op igennem aulaen forbundet med mine overvejelser over, om det er 

muligt at genkende en psykomotorisk terapeut på udseendet alene, kaffepletterne på gangbroen 

som markeringer af afstanden mellem undervisere og studerende og fysioterapeuternes 

klistermærke på døren med handlingsanvisninger for praksis knytter hverdagens og ceremoniers 

rytmer sammen i ”Tværprofessionalisme som lejrproducerende”. 

Efter at have diffrakteret rytmer i hverdagen i 2011, hvorigennem tværprofessionalisme og campus 

bliver til, vil jeg vende tilbage til ”suset” i efteråret 2012 som en særlig version af 

”Tværprofessionalisme som lejrproducerende”. Jeg gør dette for at tydeliggøre 

tværprofessionalismens grænser i campus og for at anskueliggøre, hvordan analyser af konkrete 

professionsuddannelser også kan medvirke til yderligere analyser af tværprofessionalismens 

effekter i Professionshøjskolen. 

Suset, som bestyrelsesformandens fortalelse afstedkommer, hænger sammen med hverdagen, hvor 

grænsetilblivelser er hverdagskost, og hvor de psykomotoriske terapeuter bliver til som en ”hokus-

pokus” uddannelse. Men suset hænger også sammen med uddannelsen til psykomotorisk terapeuts 

konkrete situation, som jeg vil udfolde her med henblik på at udfolde tværprofessionalismens 

umuligheder, som den bliver til i Professionshøjskolen.  
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11.7.1. Genkendes man, hvis man tøver, eller skal man vælge lejr i det 
tværprofessionelle? 

 

I 2010 fik uddannelsen til psykomotorisk terapeut en ny bekendtgørelse, og med den fulgte en ny 

titel: ”Psykomotorisk terapeut”.103 Uddannelsen gik på det tidspunkt fra at være placeret som en 

pædagogisk uddannelse til at være placeret som en sundhedsfaglig uddannelse (Brok 2014). I et 

masterprojekt fra 2014 beskriver lederen af uddannelsen til psykomotorisk terapeut i Aalborg, Helle 

Brok, at navneforandringen blev skrevet ind i den nye bekendtgørelse, fordi det opfattedes som en 

mere tidssvarende titel end afspændingspædagog. Endelig blev terapeutbetegnelsen anskuet som 

at markere et ”fællesskab med tilsvarende sundhedsuddannelser (f.eks. ergo- og 

fysioterapeut)”(Brok, 2011, 2) som uddannelsen til fysioterapeut og ergoterapeut (Brok 2011).104 

Navneforandringen er dermed vigtig for uddannelsen, for anerkendelse og genkendelse i specifikke 

sammenhænge. 

En underviser på uddannelsen fortæller mig dog, at der stadig er diskussioner om, hvorvidt man bør 

gå i en mere sundhedsorienteret retning eller i en pædagogisk/psykologisk: ”Vi har en bevægelse 

mod sundhedsvæsenet og en mod det pædagogiske. Vi har et ben i hver lejr, så at sige. Vores 

metoder er pædagogiske og psykologiske – og det er vigtigt at få det ind i sundhedsvæsenet. Men vi 

kan arbejde over det hele, vi er anderledes end sygeplejersker og fysioterapeuter og mere beslægtet 

med pædagogerne.” (Underviser på uddannelsen til psykomotorisk terapeut)  

Samtidig med, at uddannelsen officielt forsøger at nærme sig sundhedsuddannelserne for at blive 

genkendt som relevant samarbejdspartner og tilhøre et sundhedsfagligt område, peger 
                                                            
103 I 2002 blev uddannelsen til psykomotorisk terapeut godkendt som en professionsbachelor-uddannelse i 
afspændingspædagogik og psykomotorik. Før uddannelsen blev en anerkendt professionsbachelor, var det en 
selvejende uddannelse, der fandt sted på syv private skoler; alle praksisorienterede og med forskellige 
uddannelsesprofiler. I 2002 blev seks af skolerne samlet på to professionshøjskoler, mens ’Skolen for Holistisk 
Afspænding’ fortsatte som hidtil (skolen ophører dog helt i 2013). Med overgangen fra selvejet uddannelse til offentlig 
professionsbachelor-uddannelse har uddannelsen måttet korrigere i sit indhold for at imødegå akkrediteringskrav. På 
indholdssiden er uddannelsen gået fra mesterlæreuddannelse til en modulopbygget uddannelse med ny studieordning 
fra 2009. 
 
104 I 1994 fandt afspændingspædagogerne desuden ud af, at andre europæiske tilsvarende uddannelser havde navne, 
der bedst kunne oversættes med psykomotorisk terapeut, så navnet muliggjorde internationalt samarbejde og 
mobilitet. 
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underviseren her på, at uddannelsen står med et ben i hver ”lejr”.105 Underviserne fortæller, at 

uddannelsen har haft en ambition om at arbejde på tværs af ”lejre” for netop at kunne integrere 

begge tilgange i arbejdet med deres deltagere.  

I 2012 igangsætter professionshøjskolerne, Danske Psykomotoriske Terapeuter (DAP) og dennes 

jyllandskreds (JAP), et projekt, der skal give mulighed for at etablere formaliserede netværk med 

fokus på udvikling og præcisering af professionen samt øgede beskæftigelsesmuligheder og 

opbygning af fora, som giver mulighed for generering af idéer til udviklings- og forskningsprojekter. I 

projektbeskrivelsen fremhæves dette som en forudsætning for den fortsatte udvikling af faget. 

Argumentet for projektet er, at de psykomotoriske terapeuter har brug for at præcisere og 

videreudvikle en fælles faglighed i forhold til bestemte arbejdsfelter og målgrupper. Herudover 

savner mange psykomotoriske terapeuter sparring og videndeling med andre psykomotoriske 

terapeuter i dagligdagen, da de ofte bliver ansat i stillinger, der ikke er tænkt specifikt til denne 

faggruppe. De ansættes dér, hvor fysioterapeuter, ergoterapeuter eller pædagoger normalt ville 

være tiltænkt stillingen. Ifølge projektbeskrivelsen kræver disse betingelser, at de meget klart kan 

redegøre for, hvorfor de er spændende for en offentlig eller privat arbejdsgiver 

(psykomotorikuddannelserne 2012). Ifølge projektbeskrivelsen ser det altså ud til, at det at stå i 

begge ”lejre” er vanskeligt, fordi uddannelsen stadig er upræcis for arbejdsmarkedet, som ikke 

opslår stillinger til psykomotoriske terapeuter, men ansætter dem i stillinger, der egentlig var 

tiltænkt andre professioner. Professionen beskrives som at have brug for at udvikle sin faglighed i 

forhold til bestemte arbejdsfelter og målgrupper og dermed snævre sit perspektiv ind på særlige 

grupper og felter.  

Der er et genkendelsesarbejde i gang for de psykomotoriske terapeuter, som med et ben i hver lejr 

og interne debatter om hvilken lejr, man skal vælge, ikke genkendes som tydelig på 

                                                            
105 Den pædagogisk/psykologiske og den sundhedsfaglige. Fra afspændingspædagogernes start har arbejdet på tværs af 
”lejrene” været humlen i uddannelsen. I en bog, ’Kvinder’ fra 1946, skriver Bjørg Forchammer, en underviser i 
afspænding og bevægelse, en artikel om afspænding: ”Ligesom den muskulære Afspændingsbehandling er en rent 
pædagogisk Opgave, der gaar ud paa at lære Eleven bestemte legemlige Arbeidsprinciper, som han vilkaarligt kan 
benytte i enhver Situation, saaledes går det sjælehygiejniske Arbejde ud paa at indlære en hensigtsmæssig sjælelig 
Arbejdsteknik”(Forchammer, 2003, 12). Legemlige arbejdsprincipper og sjælelige arbejdsteknikker er to sider af samme 
sag for afspændingspædagogen her i artiklen skrevet i 1946 (udgivelsen er fra 2003).  
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arbejdsmarkedet. De genkendes ikke som en størrelse, der kan søge øremærkede forskningsmidler, 

og de ser ikke deres navn i stillingsopslag. 

Suset i 2012 bliver derfor til en fælles aktualisering af det forhold, at uddannelsen og professionen 

er i færd med at skabe sig en genkendelig plads i Professionshøjskolen. Og navneforandringen, som 

taleren ikke husker, er en central del heraf. Uddannelsen forsøger at gøre sig genkendelig både i 

sundhedsvæsenet og som producent af professionsbachelorer, der som terapeuter skal tages 

alvorligt på linje med andre uddannelser som fysioterapeuter og ergoterapeuter. En del af 

genkendelsesbestræbelserne for uddannelsen går igennem navnet, der markerer nærheden til 

sundhedslejren og samtidig markerer en afstand fra det pædagogiske/psykologiske. Uddannelsen til 

psykomotorisk terapeut er på denne måde i færd med en særlig proces, hvor de oplever at skulle 

arbejde mere for genkendelsen, end fysioterapeuterne eksempelvis gør.106  

Samtidig med arbejdet for genkendelse er der en tøven i den psykomotoriske terapeutuddannelse. 

En tøven, som fastholder, at på trods af ”terapeut” benævnelsen, er det pædagogisk/psykologiske 

også grundlaget. Når jeg sætter ”også” i kursiv, er det, fordi markeringen af de to lejre, det 

sundhedsmæssige og det pædagogisk/psykologiske, i sig selv er med til at fastholde afstanden 

mellem dem. I selve denne insisteren på, at de psykomotoriske terapeuter er udspændt mellem to 

”lejre”, bliver en adskillelse mellem dem til. En adskillelse, som på sin vis er med til at fastholde de 

psykomotoriske terapeuter i en tøvende position, som om de var i færd med at træffe et valg. 

Forbindelser og forskelstilblivelser er i agential realisme at forstå som en samtidig bevægelse. Og 

denne måde at skære sammen og fra på (Barad, 2007) er forbundet med hverdagens rytmer på 

campus, hvor konkrete professionsuddannelser bliver til på særlige måder i forholdet til hinanden. 

Men også i de psykomotoriske terapeuters historik er denne skelnen central. Suset er som 

begivenhed hjemsøgt (Barad 2010) af både campushverdagens grænsetilblivelser og af 

uddannelsens genkendelsesarbejde. Og campus er dermed ikke at forstå som en ”container” for 

tværprofessionalismens tilblivelser og umuligheder, for andre praksisser ”uden for” campus spiller 

ind og gør sig gældende. 

                                                            
106 Fysioterapeuterne fortæller mig eksempelvis stolt, at de kommer fra et seminarium med en 100 år lang historie og et 
solidt ”brand”. 
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De psykomotoriske terapeuter har forsøgt at finde deres særlighed/styrke i arbejdet med både 

sundhed/krop og pædagogik/psykologi. Men her læst igennem susets hjemsøgelser, synes det at 

arbejde på tværs af ”lejrene” at være en svaghed, når tværprofessionalisme og campus bliver til 

gennem hinanden. Her er tilhør til en ”lejr” og et ”hjørne” af campus en del af at blive genkendt. Og 

igennem rytmerne i campus bliver de psykomotoriske terapeuter til som tilhørende en lejr/hjørne 

og forskellige fra pædagogerne, som de ellers også kunne dele hjørne med.  

I hverdagens overvejelser over, hvem de psykomotoriske terapeuter er i forhold til andre 

beslægtede professionsuddannelser, bliver tværprofessionalismen og campus til som fortsatte 

forskelligheder, afstande, forbindelser og forestillinger, nostalgier og ikke-eksistenser. Både gennem 

blikke kastet på tværs af gangen og gennem overvejelser over hvem, der hører til i ”krop-og-

sundhedshjørnet”. Når der parallelt hermed pågår interne debatter om, hvor uddannelsen til 

psykomotorisk terapeut skal placere sig, fordi arbejdsmarkedet (og forskningsmidler) ikke 

genkender uddannelser med ben i begge ”lejre”, kan suset i aulaen analyseres som at folde en 

kollektiv aktualisering af alt dette ud og blive til ”Tværprofessionalisme som lejrproducerende”.  
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11.8. Tværprofessionalisme diffrakteret igennem 
campusser får kategoriseringseffekter og 
sorteringseffekter 

 

I dette kapitel har jeg haft fokus på, hvordan versioner af tværprofessionalisme bliver til samtidig 

med campuspraksisser igennem det, jeg har kaldt fænomenale rytmer. Samt på hvilken 

tværprofessionalisme, der bliver til, og hvilke effekter, disse tilblivelser får. En fænomenal rytme 

(tid, rum og praksis) er her intra-aktionen, hvorigennem tværprofessionalisme (som fænomen) og 

campuspraksisser bliver til. Tværprofessionalisme får igennem analysen særlige kvaliteter igennem 

fokus på campusrytmer. 

Tværprofessionalisme bliver i kapitlet til både gennem ceremonier om campus og hverdag i 

campus. Her har jeg diffrakteret tre versioner gennem hinanden: ”Tværprofessionalisme som 

nærvær, åbenhed og innovation”, ”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelse” og 

”Tværprofessionalisme som lejrproducerende”. 

”Tværprofessionalisme som nærvær, åbenhed og innovation” er en målsætning i campusstrategien. 

Det er en forhåbning om, at professionsstuderende ved at være nær hinanden i campus udvikler 

fællesskaber og en åben tilgang til hinanden, og at dette får innovative effekter for uddannelserne 

og i velfærdsarbejdet. Her er tværprofessionalisme italesat og beskrevet kausalt som noget, der kan 

blive til igennem campus som mulighedsrum for tværprofessionalismens potentialer. I denne 

version af tværprofessionalismen er campus og tværprofessionalisme uadskillelige. Det ene 

(campus) medfører det andet (”Tværprofessionalisme som nærvær, åbenhed og innovation”), og 

kun sammen muliggøres potentialerne.   

”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelse” bliver til gennem rytmer i campus, og i rytmernes 

intra-aktioner får tværprofessionalismen effekter for professionsuddannelsernes hverdag. Effekter i 

form af forskelstilblivelser mellem uddannelserne og tilblivelser af afstande imellem dem, man 

ligner, som man får fællesskabsformer med. Dem, man er forskellig fra, og dem, der bliver ikke-

eksisterende på trods af deres fysiske nærhed. Samt nostalgi, når hverdagens rytmer i 

sammenligning med det, der var før, får tværprofessionelle undertoner. Og hvor det, der var før, 
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bliver monoprofessionelt, trygt og nært. I denne version er tværprofessionalisme og campus også 

uadskillelige; de bliver til gennem hinanden, og gennem konkrete rytmer bliver særlige 

grænsetilblivende effekter mulige.   

Som sus, en kollektiv aktualisering af de psykomotoriske terapeuters genkendelsesproblematikker, 

bliver ”Tværprofessionalisme som lejrproducerende” til. Både som ”nærvær, åbenhed og 

innovation” og ”grænsetilblivelse”. I campushverdagens rytmer bliver de psykomotoriske 

terapeuter til som tilhørende ”krop- og sundhedshjørnet”. Og på uddannelses- og arbejdsmarkedet 

forsøger de psykomotoriske terapeuter at markere sig inden for en ’sundhedslejr’ for at blive 

genkendt. Men de psykomotoriske terapeuters udgangspunkt er at have ”et ben i hver lejr”, som 

underviseren siger. Et i sundhedslejren og et i den pædagogiske/psykologiske. I 

indvielsesceremonien, hvor campus’ potentialer for det tværprofessionelle fejres, kan det 

forekomme paradoksalt, at der suses på vegne af de psykomotoriske terapeuter, der netop 

beskriver sig som arbejdende ”på tværs af lejre”. Men suset, der kommer af fortalelsen, aktualiserer 

genkendelsesproblematikken, der er hjemsøgt af både campus-hverdagen og uddannelsens 

genkendelsesarbejde. Gennem susets arytmi tydeliggøres en grænse for tværprofessionalismen på 

Professionshøjskolens campus. En grænse, som markerer, at tværprofessionalismen kan gå på 

tværs af genkendelige professioner inden for veldefinerede ”lejre” (der bliver til som krop/sundhed 

versus pædagogik/psykologi). Men professioner, som vil være tværprofessionelle ”med sig selv”, 

eller som tøver i valget mellem lejre, kan have svært ved at blive genkendt i disse versioner af 

tværprofessionalismen. Tværprofessionalismen bliver tværtimod til, i denne analyse, som at hvile 

på stabiliseringer af professionerne som tilhørende forskellige lejre, hvoraf nogle bliver relevante og 

nære for hinanden. Og andre bliver ikke-relevante. 
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11.9. Nye spørgsmål til versioner af tværprofessionalisme 
gennem fænomenale rytmer i campus 

 

Tværprofessionalismens tilblivelse i intra-aktion med campus bliver i denne analyse til som havende 

kategoriseringseffekter og sorteringseffekter. Og kategorierne og sorteringerne bliver til på 

forskellig vis afhængig af hvilken version af tværprofessionalisme, der er på spil.  

Igennem ”Tværprofessionalisme som nærvær, åbenhed og innovation” kategoriseres 

professionerne som velfærdsstatens kernetropper. Og tværprofessionalismen som potentiale 

igennem campus sorterer mellem de professionelle, som er ”åbne over for de andre” og vil indgå i 

innovative løsninger omkring velfærdsstatens udfordringer. I denne version forstyrres de 

oprindelige professionskategorier ikke, men de forskellige professioner samles som 

velfærdsprofessionelle, hvor man kan sortere mellem dem, der er med på nærvær og fællesskabs- 

og innovationstænkningen og dem, der ikke er med. 

Gennem ”Tværprofessionalisme som nærvær, åbenhed og innovation” bliver det relevant at 

spørge: Hvordan bliver professionerne til samtidig med tværprofessionalismens aktualiseringer af 

ansvaret for velfærdsstatens innovation? Hvordan bliver professionernes agens til samtidig med 

tværprofessionalismens potentialiseringer? 

Igennem ”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelse” kategoriserer professionsuddannelserne 

”de andre” og ”sig selv” igennem tilblivelser af professionaliseringssteder. Igennem 

sammenligninger på tværs af gangen. Sammenligninger med før, hvor nostalgi bliver et fælles 

udgangspunkt for produktionen af særlige monoprofessionelle rytmer. Igennem tilblivelser af, hvem 

der føler sig hjemme i den nyligt besatte gang, og hvem og hvad, der forsvinder. Igennem disse 

kategoriseringer sorteres der effektivt mellem ”dem” og ”os”. Dem, vi er tætte på, men lidt 

forskelige fra. Og dem, vi slet ikke snakker om. Sorteringseffekterne bliver i denne version til 

gennem rytmer på campus, hvor konkrete hjørner får kategorier som ”krop og sundhedshjørnet”, 

hvor nogen føler tilhør, og hvor andre aldrig kommer. Det tværprofessionelle bliver i denne version 

muligt for nogen (her mellem fysioterapeut-uddannelsen og de psykomotoriske terapeuter) og 
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umuligt for andre (her pædagogerne, som måske egentlig også kunne have delt hjørne med de 

psykomotoriske terapeuter?).  

Gennem ”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelse” bliver det relevant at spørge: Hvordan 

fordeler og samler tværprofessionalisme og campus professionsuddannelserne? Hvilke mulige 

effekter kommer der af forholdet mellem fleksible lokaler og hjemmeområder? Hvordan kan 

nostalgier om før sættes i spil med forestillinger om fremtiden? 

I situationen, hvor bestyrelsesformandens fortalelse effektuerer et sus, opstår en arytmi, som 

bryder med og er en del af både ceremoniernes potentialiseringer og det hverdagslige. Her er 

”Tværprofessionalisme som lejrproducerende”. Suset er muliggjort af campus, som bliver et 

hverdagsligt udtryk for Professionshøjskolens tværprofessionalisme. Suset finder sted, og kan finde 

sted, i campus. Suset aktualiserer de psykomotoriske terapeuters genkendelsesarbejde, som peger 

på, at det tværprofessionelle ikke kan være noget, en profession gør ”med sig selv”, men skal foregå 

mellem genkendelige professioner. De psykomotoriske terapeuters genkendelsesarbejde kræver en 

tilknytning til en ”lejr”, for at de kan genkendes og huskes som særlige. Kategoriseringseffekten er 

her, at sundhedslejren og den pædagogiske/psykologiske lejr skæres fra hinanden og står tilbage 

som de lejre, man kan være en del af. Og sorteringseffekten er, at tværprofessionalisme kun kan 

foregå på tværs af genkendelige professioner, der har placeret sig i genkendelige lejre. Suset er en 

arytmi i campus, som bryder med ceremoniernes officielle rytmer og hverdagens rytmer ved både 

at pege på potentialiseringens og hverdagens udfordringer. Der er et forhold mellem 

tværprofessionalisme og campusser, som kan forårsage et sus. Og suset er anderledes end 

strategiers glansbilleder, som de udtrykkes i spadestiksceremonier og i åbningstaler. Og suset er 

anderledes end hverdagens tværprofessionelle rytmer.  

Gennem ”Tværprofessionalisme som lejrproducerende” bliver det relevant at spørge: Hvorfor er 

det, hvis det tværprofessionelle er vejen frem, at de psykomotoriske terapeuter skal vælge? Hvorfor 

er det nødvendigt for dem at markere et tilhørsforhold og på samme tid markere en afstand? Når 

de psykomotoriske terapeuter er blevet til med ”et ben i hver lejr”, hvorfor er det så på et 

kontinuum mellem det pædagogisk/psykologiske og det sundhedsfaglige? Kan lejrene ikke også 

være én? Hvorfor bliver det nødvendigt træffe et valg? 
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Del 3 
Konklusioner og perspektiveringer  
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12. Tværprofessionelle konklusioner 
og diskussioner 

 

I afhandlingen har jeg lavet diffraktive analyser af, hvordan versioner af tværprofessionalisme bliver 

til i Professionshøjskolens fænomenale praksisser igennem dette forskningsspørgsmål:  

Hvordan bliver tværprofessionalisme til, hvilken tværprofessionalisme bliver til, og hvilke effekter får 

det?  

I analyserne har jeg været optaget af at udfolde forskelle og forbindelser i og mellem versioner som 

muligheden for at diskutere både iterative kvaliteter (ikke reproducerbare, foranderlige 

gentagelser) og forskelle mellem versioner af tværprofessionalisme i den samtidige tilblivelse med 

konkrete fænomenale praksisser. Og her er der effekter af både forbindelserne og forskellene, som 

versionerne bliver til igennem. 

Som konklusion på afhandlingen vil jeg først svare på forskningsspørgsmålet på tværs af de 

fænomenale praksisser, jeg hidtil har behandlet relativt adskilt. Jeg samler på denne måde 

konklusionerne fra mine analysekapitler i en fælles konklusion. Jeg gør dette for at se på hvilke 

forbindelser og forskelle, der er på tværs af tværprofessionalismens versioner i 

Professionshøjskolens fænomenale praksisser. Denne første del udgør konklusionen på tilblivelsen 

af mit forskningsobjekt og er mit bidrag til forskning i tværprofessionalisme.  

Herefter vil jeg diskutere, hvordan diffraktive analyser af versioner af fænomener igennem 

fænomenale praksisser bidrager til diskussionerne, jeg indledningsvis (i kapitel 5) har beskrevet, jeg 

er inspireret af i ”Den materielle vending”.  
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12.1. Tværprofessionalismens iterative forbindelses- og 
forskelstilblivelser 

 

I afhandlingen har jeg diffrakteret versioner af tværprofessionalismen i en historiefortælling om, 

hvordan tværprofessionalismen blev relevant for Professionshøjskolen. Jeg har udfoldet, hvordan 

tværprofessionalismen bliver til igennem forskning, der producerer forskning i 

tværprofessionalisme som et felt. Og jeg har diffrakteret 14 versioner af tværprofessionalisme 

igennem 3 fænomenale praksisser. Hermed bidrager jeg til forskning i tværprofessionalisme ved at 

udfolde, hvordan fænomenet bliver til som forskellige versioner med forskellige effekter i konkrete 

praksisser.  

Her opremser jeg de 14 versioner fra analysekapitlerne med henblik på efterfølgende at diskutere 

tværprofessionalismens iterative effekter i Professionshøjskolen som et fænomen, der både gør 

noget ved relationerne mellem Professionshøjskolens praksisser og professionernes 

arbejdslivspraksisser. Ved Professionshøjskolens materielt-diskursive aktører. Og ved 

Professionshøjskolens forandringsformer og objekter. 

I kapitel 9: ”Tværprofessionelle organiseringer” har jeg diffrakteret 4 versioner som 

forskelsproduktive for hinanden. Og i versionernes relationer til hinanden har jeg argumenteret for, 

at styring bliver til som effekt af tværprofessionalismens forskellige versioner: 

 

1. ”Tværprofessionalisme som ensartethed, synlighed og netværksdannelse”  

2. ”Tværprofessionalisme som selvstyret”  

3. ”Tværprofessionalisme som mulighed for innovation”  

4. ”Tværprofessionalisme som praksisrefleksion”  

 

I kapitel 10: ”Tværprofessionelle uddannelser” har jeg diffrakteret 7 versioner igennem tre registre 

for tilblivelse: ”Professionsregistret”, ”Arbejdslivsregistret” og ”Problemregistret”. Igennem 

registrene, der fungerer som tuninger for det tværprofessionelles tilblivelse som 

uddannelsespraksis, bliver versionerne til som forskelsproduktive for hinanden. Igennem 
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registrenes samtidige tilblivelser med versionerne af tværprofessionalismen har jeg udfoldet nye 

spørgsmål til effekten af tværprofessionalismens forskellige versioner:  

 

5. ”Tværprofessionalisme som mødet mellem professionsperspektiver” 

6. ”Tværprofessionalisme som mødet mellem tilblivende professionelle”  

7. ”Tværprofessionalisme som stedslig forskelsgøren”  

8. ”Tværprofessionalisme som suspensiv forskelsgøren”  

9. ”Tværprofessionalisme som koordinatsystem”  

10. ”Tværprofessionalisme som professionernes hjælp til selvhjælp”  

11. ”Tværprofessionalisme som den entreprenante professionelles værktøj”  

 

I kapitel 11: ”Tværprofessionelle campusser” har jeg diffrakteret 3 versioner af 

tværprofessionalismen igennem en diffraktiv analyse af fænomenale rytmer. Igennem rytmerne 

anskueliggør jeg, hvordan tværprofessionalismen også bliver til samtidig med campusser gennem 

campusceremonier, i campushverdagen og i et ”sus”, en arytmi. Igennem rytmerne tilbliver 

tværprofessionalisme som ikke altid italesat eller planlagt fænomen, der får effekter for 

Professionshøjskolen og dens aktørers uddannelseshverdag. Gennem rytmernes samtidige 

tilblivelser med versionerne af tværprofessionalismen har jeg udfoldet nye spørgsmål til effekten af 

tværprofessionalismens forskellige versioner:  

 

12. ”Tværprofessionalisme som nærvær, åbenhed og innovation” 

13. ”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelse”   

14. ”Tværprofessionalismen som lejrproducerende”  

 

Her vil jeg orientere mig mod de måder, versionerne på tværs af historiefortællinger, 

forskningsfeltsproduktioner og de 3 fænomenale praksisser bliver til gennem forbindelser til og 

forskelle fra hinanden. Jeg gør dette med henblik på at stille spørgsmål til versionernes intra-aktive 

relationer inspireret af Mol, når hun skriver: ”For objects that are performed do not come alone: 

they carry modes and modulations of other objects with them.”(Mol 1999).   
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For at kunne pege på versionernes forbindelser og forskelle på tværs af afhandlingens diffraktioner, 

skærer jeg her centrale agentiale komponenter ud, som bliver til på forskellige måder samtidig med 

versionerne i afhandlingen. Ved at stabilisere disse centrale agentiale komponenter og diskutere 

tværprofessionalismens versioners forbindelser og forskelle omkring disse kan jeg tydeliggøre: 

hvilke forbindelser, hvilke versioner af tværprofessionalismen bliver til igennem. Og hvilke 

forskelstilblivelser, hvilke versioner af tværprofessionalismen intra-agerer med. Komponenterne, jeg 

fremhæver som værende på spil på tværs af afhandlingens diffraktioner af versioner, er: ”Relationer 

mellem professionernes uddannelse og arbejdspraksisser”, ”Professionsrepræsentationer og 

perspektiver” og ”Tværprofessionalismens forandringsformer og objekter”. 

  

12.1.1. Relationer mellem professionernes uddannelse og 
arbejdslivspraksisser 

 

I afhandlingens forskningsoverblik (kapitel 4) argumenterede jeg for, at forskningen diskuterer, 

hvordan man kan skabe sammenhæng mellem uddannelse og praksis, så praksis korrigerer 

uddannelse og ikke omvendt. Denne korrektionskausalitet bliver til gennem et argument om 

relevans, der fortælles at opnås, når tværprofessionel uddannelse reflekterer praksis, og emnet er 

relevant for alle de professionsuddannelser, der deltager i uddannelsesaktiviteten. I versionerne, 

jeg diffrakterer i afhandlingen, bliver relationen mellem professionernes tværprofessionelle 

uddannelses- og arbejdslivspraksisser også til som agential komponent. Men komponenten bliver til 

som agential på forskellige måder i afhandlingens versioner. Jeg vil her forskelsproducere mellem to 

forskellige måder, hvorpå relationen mellem professionshøjskolens uddannelsespraksisser og 

professionernes arbejdslivspraksis på tværs af afhandlingens diffraktioner bliver til. Og jeg vil pege 

på, at afhængig af hvilken ”relationsproduktion” tværprofessionalisme bliver til igennem, får den 

forskellige effekter. 
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Endnu-ikke-færdige relationer mellem uddannelse og velfærdssamfund  

I versionen ”Tværprofessionalisme som ensartethed, synlighed og netværksdannelse” (kap. 9) bliver 

tværprofessionalisme til muligheden for at forandre på undervisernes praksisser for derved at 

forandre på undervisningen og på de kommende professioner. Versionen hænger således sammen 

med versionen ”Tværprofessionalisme som mulighed for innovation” (kap. 9), hvor 

Professionshøjskolen bliver til som muligheden for at innovere både på det, der bliver til som 

”plejer” i de gamle seminarier, og på praksisbehov, som endnu ikke er løst. Her bliver relationen til 

som bestående af Professionshøjskolens uddannelser på den ene side og velfærdssamfundets 

endnu uløste behov på den anden. Imellem disse to størrelser kan Professionshøjskolen innovere 

på velfærdssamfundet gennem tværprofessionelle organiseringer af professionernes uddannelser. I 

versionen ”Tværprofessionalisme som mødet mellem tilblivende professionelle” (kap. 10) bliver 

relationen til som forholdet mellem de studerendes erfaringsdannelser og arbejdslivets endnu 

ukendte muligheder. I versionen ”Tværprofessionalisme som suspensiv forskelsgøren” (kap. 10) 

bliver relationen til som forberedelsen af de studerende på det potentielle tværprofessionelle i 

deres kommende arbejdsliv. I begge versioner er tværprofessionalisme en forberedelse af de 

studerende på fortsatte muligheder, i arbejdslivet der er endnu uvist. I versionen 

”Tværprofessionalisme som den entreprenante professionelles værktøj” (kap. 10) bliver relationen til 

som forholdet mellem et trægt velfærdssamfund og muligheden for i uddannelsen at fordre 

entreprenante professionelles innovative tilbudsproduktioner. I versionen ”Tværprofessionalisme 

som nærvær, åbenhed og innovation” (kap. 11) bliver relationen til som forholdet mellem 

professionsstuderende, der ved at være nær hinanden i campus udvikler fællesskaber og en åben 

tilgang til hinanden, og dette får innovative effekter for uddannelserne, da det bliver til som at 

kunne få positive effekter for velfærdsarbejdet. Her er tværprofessionalisme italesat og beskrevet 

kausalt som noget, der kan blive til gennem campus og potentielt kan forandre velfærdsarbejdet. I 

Versionen ”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelse” (kap. 11) bliver tværprofessionalismen til 

samtidig med professionsuddannelsernes hverdagslige tilblivelse i campus, som skaber forandrede 

hverdage, der påvirker den måde, de studerende og underviserne kan blive til på som relevante for 

nogen og ikke for andre.  
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I samtlige af disse versioner bliver relationen mellem Professionshøjskolens uddannelser og 

Professionernes praksisfelter til som en endnu-ikke-færdig og afgjort relation. Og når relationen 

bliver til på denne måde, skal det tværprofessionelle ikke forholde sig til professionernes 

arbejdslivspraksissers faktiske situation. Hvis professionerne ikke allerede arbejder 

tværprofessionelt ”derude”, må uddannelserne være med til at præge det. Tværprofessionalismen 

bliver dermed til som et innovativt potentiale, der kan forandre på de kommende professioners 

entreprenørskab og villighed til samarbejde. Samt deres åbenhed over for nye udfordringer på 

tværs af deres professionelle arbejdsområder. På denne måde kan Professionshøjskolens 

tværprofessionelle praksisser blive til som innovative eksperimenter, der ikke behøver at reflektere 

velfærdssamfundet eller professionernes eksisterende praksisser. I denne relationsproduktion kan 

tværprofessionalismen få den effekt, at der kan skabes nye tilgange til professionsuddannelsernes 

relationer til professionernes arbejdslivspraksisser.  

   

Reflekterende og stabiliserende relationer mellem virkelighed og uddannelse 

Som forskel hertil bliver også relationsproduktioner til på andre måder på tværs af versionerne i 

afhandlingen: I versionen ”Tværprofessionalismen som selvstyret” (kap. 9) bliver 

tværprofessionalismen til som meningsfuld, når den bygger på et lokalt engagement, erfaringer og 

på at skabe forbindelser mellem konkrete professionsuddannelser, som allerede har relationer i 

praksis. I versionen ”Tværprofessionalisme som praksisrefleksion” (kap. 9) bliver professionernes 

”naturlige samarbejdspartnere” til som det meningsfulde tværprofessionelle, som 

Professionshøjskolens tværprofessionelle praksisser bør reflektere. Her bliver relationen til som 

bestående af professionernes ”overlap” på den ene side og Professionshøjskolens ”tilfældige 

sammensætning” på den anden side. Her bliver en stabilisering af professionernes 

arbejdslivspraksisser og en refleksion af dem i Professionshøjskolens uddannelsespraksisser dét, 

som kan sikre meningsfuld tværprofessionalisme i Professionshøjskolen. I versionen 

”Tværprofessionalisme som mødet mellem professionsperspektiver” (kap. 10) bliver kollektivt 

sandsynliggjorte forestillinger om fremtiden og genkendelser af den andens genkendelse af sig selv 

til som dét, der kan sikre, at de studerende kan kende deres egne og andre professionelles 

perspektiver, og at de kan kalde på hinanden, når behovet opstår. Her bliver relationen til som 
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forholdet mellem at lære andre professioner at kende i uddannelsen og at kunne kalde på hinanden 

ved behov i praksis. Her kan det, at lære den anden at kende, gøre det tværprofessionelle i 

arbejdslivspraksis nemmere. I versionen ”Tværprofessionalisme som stedslig forskelsgøren” (kap. 

10) bliver relationen til som forholdet mellem to steder, Professionshøjskolen og arbejdslivet, hvor 

tværprofessionalismen kan gøre forskellige forskelle. Her bliver stedernes forhold til i en hierarkisk 

relation gennem stabiliserede forestillinger om arbejdslivsvirkeligheden, som en 

Professionshøjskolevirkelighed bør reflektere, for at der skabes meningsfulde sammenhænge. I 

versionen ”Tværprofessionalisme som koordinatsystem” (kap. 10) bliver relationen til som forholdet 

mellem studerende, der repræsenterer professionerne, der skal løse problemet med 

professionernes afstande mellem hinanden. Her stabiliseres arbejdslivspraksis, hvor problemet er 

professionernes manglende forbindelser til hinanden. Og uddannelsen skal forberede de 

studerende til den ikke samarbejdsvillige praksis. I versionen ”Tværprofessionalisme som 

professionernes hjælp til selvhjælp” (kap. 10) bliver relationen til som forholdet mellem det stigende 

komplekse velfærdssamfund og de studerendes mulighed for at lære hjælp til selvhjælp. I versionen 

”Tværprofessionalisme som lejrproducerende” (kap. 11) bliver tværprofessionalismen til ved at hvile 

på stabiliseringer af professionerne som tilhørende forskellige lejre, hvoraf nogle bliver relevante og 

nære for hinanden. Og andre bliver ikke-relevante. Og tilblivelsen af lejrene, hænger sammen med 

forestillinger om arbejdslivspraksis. 

 

I samtlige af disse versioner bliver relationen mellem Professionshøjskolens tværprofessionelle 

praksisser og professionernes arbejdslivspraksisser til som en hierarkisk korrektiv relation. Den 

måde, professionernes arbejdslivspraksisser analyseres som at være, bliver den 

virkelighedsproduktion, som Professionshøjskolens uddannelsespraksisser skal reflektere for at give 

mening. Tværprofessionalismen bliver her til som en faktisk arbejdslivspraksis, som man må 

analysere på for at kunne forberede de studerende til den, og bør må reflekteres ”meningsfuldt” i 

uddannelserne. Igennem denne relationsproduktion bliver tværprofessionalismens effekt, at 

uddannelsespraksisser forholder sig kritisk til hvilken relation, der må være mellem 

tværprofessionalisme i Professionshøjskolen og i professionernes arbejdslivspraksisser. Her sættes 

professionernes arbejdslivspraksis som præmis for meningsfuld tværprofessionalisme.  

 



278 
 

Relationer som ”refleksioner” eller ”innovationer” 

I forskellene mellem versionerne bliver det tydeligt, at tværprofessionalismens konkrete relations-

tilblivelser mellem uddannelsespraksisser og arbejdslivspraksisser ikke får de samme effekter. 

Versionernes forskellige relationstilblivelser åbner op for andre måder at diskutere forholdet 

mellem uddannelse og arbejdspraksis, eller teori og praksis, end dem jeg præsenterede i 

forskningsoverblikket. I forskellen mellem stabiliserende og reflekterende relationer, eller endnu-

ikke færdige relationer, bliver det interessant at undersøge, hvordan hvilke produktioner af 

relationer der skaber hvilke muligheder og effekter for tværprofessionalismen. På tværs af 

versionernes relations-tilblivelser bliver det uklart hvem eller hvad, der producerer hvilke relationer. 

Men som analytisk diffraktion kan forskelsproduktionen hjælpe mig med at stille spørgsmålet: 

Hvordan giver tværprofessionalismens forskellige produktioner af relationer mellem 

professionshøjskolepraksisser og professionernes arbejdsliv, mulighed for forskellige effekter af 

tværprofessionalismen i Professionshøjskolen? 

 

12.1.2. Repræsentationer og perspektiver  

I afhandlingens forskningsoverblik (kapitel 4) argumenterede jeg for, at forskning i 

tværprofessionalisme argumenterer for, at professionsdannelse er et spørgsmål om grænsearbejde 

blandt andet mellem professionerne, og dette forstås som en udfordring for 

tværprofessionalismen. Derimod bliver det tværprofessionelle til som en praksis, der kan opbløde 

grænser, producere fælles grundlag, mere sammenhæng og mindre fragmentation. Samtidig 

argumenterede jeg for, at forskningen bygger tværprofessionalismen op omkring et 

repræsentationsargument, hvorigennem studerende og undervisere bliver til som repræsentanter 

for de professioner, de anskues at komme fra, undervise, eller at skulle blive til. 

Repræsentationspotentialet bliver samtidig til en perspektivtænkning, hvor repræsentanter for 

professioner kan anskues som bærere af stabile perspektiver, der giver konkrete anskuelsessteder 

og fordrer specifikke håndteringer af sager. I versionerne, jeg diffrakterer i afhandlingen, bliver 

”repræsentationer og perspektivtilblivelser” også til en agential komponent af 

tværprofessionalismen. Men komponenten bliver til som agential på forskellige måder i 
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afhandlingens versioner. Jeg vil her forskelsproducere mellem tre forskellige måder, hvorigennem 

tværprofessionalismens ”repræsentationer og perspektiver” bliver til og får forskellige effekter i 

Professionshøjskolen. 

 

Stabile og færdige professionsrepræsentationspotentialer  

I versionen ”Tværprofessionalisme som ensartethed, synlighed og netværksdannelse” (kap. 9) bliver 

underviserne til som repræsentanter for ”monoprofessionelle” tilgange med udefinerede, men 

stabile perspektiver, hvorigennem det aktualiseres, at underviserne hidtil har arbejdet ”privat”.  

Tværprofessionalismen skal som effekt muliggøre ensartethed og synlighed af 

undervisningsforberedelse samt netværksdannelser. I versionen ”Tværprofessionalisme som 

selvstyret” (kap. 9) bliver underviserne repræsentanter for erfaring og viden om det 

tværprofessionelle, og Professionshøjskolen bliver til repræsentant for ”det oppefra og udefra 

styrede”, som ikke tæller erfaringerne for noget. I versionen ”Tværprofessionalisme som 

praksisrefleksion” (kap. 9) bliver Professionshøjskolen repræsentant for en ”tilfældig 

sammensætning”, der kun vil profilere sig selv. I ”Tværprofessionalisme som mulighed for 

innovation” (kap. 9) bliver underviserne til repræsentanter for seminar-hverdagens begrænsninger, 

som sikrer de monoprofessionelle perspektiver. I versionen ”Tværprofessionalisme som mødet 

mellem professionsperspektiver” (kap. 10) bliver de professionsstuderende repræsentanter for 

genkendelige professioner med stabile perspektiver gennem kollektivt sandsynliggjorte 

forestillinger om fremtiden og genkendelser af den andens genkendelse af sig selv. Her arbejder 

tværprofessionalismen på, at de studerende skal kende deres egne og andre professionelles 

perspektiver, og at de skal kunne kalde på hinanden, når behovet opstår. Professionsregistret, 

hvorigennem tværprofessionalisme bliver til, er her et register, hvor studerende repræsenterer 

professioner, der har stabile perspektiver, hvorigennem sager bliver til forskellige objekter for de 

forskellige professioner. I versionen ”Tværprofessionalisme som stedslig forskelsgøren” (kap. 10) 

bliver professionerne og deres praksisser til som stabile perspektiver, som de studerende 

repræsenterer. I versionen ”Tværprofessionalisme som koordinatsystem” (kap. 10) bliver 

professionerne til som havende stabile perspektiver på sager, der bliver til afstandene mellem dem i 

koordinatsystemet. I versionen ”Tværprofessionalisme som professionernes hjælp til selvhjælp” 
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(kap. 10) bliver professionerne til som ”ofre” for kompleksiteten, og de studerende bliver til som 

kommende professionelle, der kan få hjælp til selvhjælp. I versionen ”Tværprofessionalisme som 

den entreprenante professionelles værktøj” (kap. 10) bliver professionerne til gennem fordelinger af 

kompetencer og perspektivtænkning, der giver dem hvert deres objekt at arbejde på. De 

studerende repræsenterer her professionerne, der ”bør” blive entreprenante professionelle med 

innovative tilbudsproduktioner. I versionen ”Tværprofessionalisme som nærvær, åbenhed og 

innovation” (kap. 11) er professionsstuderende repræsentationer af de kommende professionelle, 

som er velfærdsstatens kernetropper.  

 

I samtlige af disse versioner bliver studerende og undervisere i Professionshøjskolen til som 

repræsentanter for professioner med særlige, stabile perspektiver. Gennem disse stabiliseringer 

bliver undervisere og studerende til agentiale komponenter af det tværprofessionelle på måder, 

som uddannelsespraksisser i det tværprofessionelle kan uddanne i at forvente, og som 

Professionshøjskoleorganiseringer kan arbejde med at forandre. Tværprofessionalisme bliver her til 

gennem stabiliseringer af repræsentationer og perspektiver, der gøres til komponenter, der kan 

koordineres imellem i det tværprofessionelle. Effekten er, at tværprofessionalismen fordeler og 

stabiliserer perspektiver, som undervisningsdifferentiering og anerkendelse, og giver 

professionerne forskellige objekter at arbejde på.   

 

Ufærdige tilblivende professioner  

Som forskel hertil er der gentagelser på tværs af versioner, der peger i andre retninger: I versionen 

”Tværprofessionalisme som mødet mellem tilblivende professionelle” (kap. 10) bliver de studerende 

til gennem ufærdige repræsentationspotentialer og tilblivelser af ikke-stabile professioner samt 

forventningen om muligheden for nye erfaringer. Her arbejder tværprofessionalismen på de 

studerendes erfaringsdannelser. Og her er tværprofessionalisme et møde, hvor de studerende 

endnu ikke repræsenterer professioner, og de kan få nye forståelser gennem mødet med hinanden. 

Professionsregistret, hvorigennem tværprofessionalisme bliver til her, bliver et register, 

hvorigennem de studerende bliver til som ufærdige versioner af professionerne med tilblivende 

perspektiver. I versionen ”Tværprofessionalisme som suspensiv forskelsgøren” (kap. 10) bliver de 



281 
 

studerende til som afventende arbejdslivets aktualiseringer. Her arbejder tværprofessionalismen på 

at forberede de studerende på det potentielle tværprofessionelle i deres kommende arbejdsliv. 

Tværprofessionalisme er her en forberedelse af de studerende på deres fortsatte muligheder. Og 

arbejdslivsregistret, hvorigennem tværprofessionalismen bliver til, er her et register, der skaber 

arbejdslivet som noget, der endnu er uvist, og som kan byde på forskellige praksisser. Dermed 

bliver professionerne også til flere end én ting.  

 

I begge disse versioner bliver studerende og undervisere i Professionshøjskolen til som ikke-stabile 

repræsentanter for professionerne. De bliver gjort til medarbejdere under innovativ udvikling eller 

studerende under tilblivelse. Gennem disse ”destabiliseringer” bliver undervisere og studerende til 

agentiale komponenter af det tværprofessionelle på måder, som uddannelsespraksisser i det 

tværprofessionelle og Professionshøjskoleorganiseringer kan skabe endnu-ukendte muligheder for. 

Og tværprofessionalisme bliver her til gennem destabiliseringer af repræsentationer og 

perspektiver. Effekten af forskellen på dette og den forrige stabilisering af professionerne er, at 

tværprofessionalismen her åbner op for det måske-mulige og arbejder suspensivt med tilblivelsen 

af professionernes og undervisernes perspektivtilblivelser.   

 

Lejr-tilblivelser 

Som tredje forskelsproduktion fremhæver jeg her versioner, hvor repræsentationer og perspektiver 

bliver til på en anden måde: I versionen ”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelser” (kap. 11) 

bliver de studerende og underviserne repræsentanter for professionsuddannelserne gennem deres 

rytmer på campus. Og perspektiver bliver til gennem forestillinger om hinanden baseret på blikke 

kastet på tværs af gangen, gennem forskelstilblivelser mellem hinanden og gennem nostalgier om 

det, der var. Her bliver repræsentationspotentialet til mere end professionsknyttet. Det bliver til 

som opdelinger mellem sundhed/krop og pædagogik/psykologi, hvor jeg argumenter for, at det ser 

ud til, at man må vælge ”lejr”/hjemme-sted for ikke at blive ikke-eksisterende. I versionen 

”Tværprofessionalisme som lejrproducerende” (kap. 11) bliver professionsuddannelserne til som 

repræsentanter af professioner både gennem hverdagen på campus, i Professionshøjskolen og 

knyttet til professionernes andre arbejdslivspraksisser. Her er susets arytmi mere end 
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professionsknyttet, det er også knyttet til valg af ”lejr” for professionernes genkendelsesarbejde og 

for deres arbejde med at blive genkendelige. Gennem suset argumenterer jeg for, at 

repræsentationer og perspektiver bliver afgørende for, at tværprofessionalismen kan gå på tværs af 

genkendelige professioner inden for veldefinerede ”lejre” (der bliver til som krop/sundhed versus 

pædagogik/psykologi). Men professioner, som vil være tværprofessionelle ”med sig selv”, kan have 

svært ved at blive genkendt i disse versioner af tværprofessionalismen. Tværprofessionalismen 

bliver tværtimod til, i denne analyse, som at hvile på stabiliseringer af professionerne som 

repræsentanter for forskellige lejre, hvoraf nogle bliver relevante og nære for hinanden. Og andre 

bliver ikke-relevante.  

 

I disse to versioner bliver professionsuddannelserne i Professionshøjskolen til som knyttede til 

særlige ”lejre”, eller hjemme-steder, som professionerne kan placere sig i. Professionerne bliver 

gjort til repræsentanter for lejre, og inden for lejrene er der relevante forbindelser mellem 

professionerne, som har fælles optagetheder. Her sundhed/krop overfor pædagogik/psykologi. Og i 

tilblivelsen af lejre er det vanskeligt at stå imellem lejre. Her får tværprofessionalismen den effekt, 

at lejre bliver til på konkrete måder, nærværsformer bliver til mellem konkrete professionsgrupper, 

og afstands-tilblivelser, eller ikke-eksistenser, bliver til i forhold til andre.  

 

Repræsentationer og perspektiver som stabile, tilblivende eller lejr-tilblivende? 

I forskels-produktionen, jeg her laver mellem de 14 versioner, bliver det tydeligt, at 

tværprofessionalismens samtidige tilblivelse med repræsentationer og perspektiver som agentiale 

komponenter ikke får de samme effekter. De forskellige måder hvorpå perspektiver og 

repræsentationer bliver til på, giver forskellige effekter af og muligheder for tværprofessionalismen. 

Og på denne måde peger versionerne på nye måder at forholde sig til og undersøge perspektivisme 

og repræsentationalisme, end de måder der bliver til gennem afhandlingens forskningsoverblik. 

Med den analytiske diffraktion forskelsproducerer jeg her mellem tre forskellige iterationer, og 

herigennem kan jeg stille spørgsmålet: Hvordan giver tværprofessionalismens forskellige tilblivelser 

af repræsentationer af professionerne og deres perspektiver mulighed for forskellige effekter af 

tværprofessionalismen i Professionshøjskolen? 
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12.1.3. Forandringsformer og -objekter  

I afhandlingens forskningsoverblik (kapitel 4) argumenterede jeg for, at forskning i 

tværprofessionalisme argumenterer for, at tværprofessionalismen indebærer 

forandringspotentialer. Dette kan både være forandring af tendensen til at fokusere på 

professionernes grænsearbejde og derimod at ville ”sætte borgeren i centrum”. Eller igennem 

udviklingen af fælles konstruktioner, meninger og perspektiver eller gensidig respekt mellem 

professionsstuderende. Forandringen kan også være orienteret mod det stigende komplekse 

samfund, der kalder på det tværprofessionelle samarbejde. Og her bliver tværprofessionalismen til 

et innovationspotentiale, der er tæt forbundet med udviklingen af nye, anderledes og 

uforudsigelige tilgange til professionernes arbejde. Tværprofessionel uddannelse beskrives også 

som en interventionsform hvis effekter der kan skabes evidens for. Som var det et puslespil, der kan 

gå op. Og en af brikkerne er organiseringen af, hvordan tværprofessionelle uddannelser er 

muliggjort eller besværliggjort af logistiske og organisatoriske sammenhænge.  

I afhandlingens versioner har jeg også fokuseret på, hvordan tværprofessionalismens 

forandringsformer og -objekter bliver til en agential komponent af tværprofessionalismen i 

Professionshøjskolen. Både gennem organiseringspraksisser i form af nye samarbejdsformer 

mellem medarbejdere, gennem den fysiske organisering af relationer mellem 

professionsuddannelserne i campusser og gennem uddannelsespraksisser, som skal fordre 

nytænkning blandt de studerende. Selvom man i Professionshøjskolen ikke bruger evidensbegrebet 

i forbindelse med tværprofessionalismens tilblivelser, er der alligevel forandringsambitioner, der 

(skal) styrer det tværprofessionelle i konkrete retninger. Men afhængig af hvilken version af 

fænomenet der bliver til, bliver forandringens form og objekt til på forskellige måder. 

Jeg vil her forskelsproducere mellem tre forskellige måder, hvorigennem tværprofessionalismens 

forandringsform og -objekt bliver til og får forskellige effekter. 
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Forandring af undervisere 

I versionen ”Tværprofessionalisme som ensartethed, synlighed og netværksdannelse” (kap. 9) skal 

tværprofessionalismen forandre på undervisernes hidtidige praksisser som usynlige og individuelle 

mod ensartethed og synlighed af undervisningsforberedelse samt undervisernes netværksdannelser 

gennem de faglige kvalificeringsforløb. I versionen ”Tværprofessionalisme som mulighed for 

innovation” (kap. 9) skal tværprofessionalismen forandre på det, som underviserne plejer i de 

uddannelsespraksisser, der er begrænset af hverdagens udfordringer. Her løser 

tværprofessionalismen gennem innovation behov i praksis, som der endnu ikke er løsninger på. I 

versionen ”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelser” (kap. 11) forandrer tværprofessionalismen 

på de studerendes og på undervisernes hverdag, hvor nærvær og sammenhænge samt forskelle 

bliver til i rytmer på campus.107 

 

Her bliver tværprofessionalismen til som forandring af undervisernes praksisser (forandringens 

objekt) gennem forskellige forandringsformer. Når tværprofessionalismens forandringsobjekt bliver 

underviserne, og formen bliver nye organiseringspraksisser og campusser, er effekten, at 

underviserne bliver til som medarbejdere i Professionshøjskolen, der skal forholde sig til en ny 

organiseringsform, der er forskellig fra de gamle seminarier, hvor fortællingen lød at de fokuserede 

mere på ”deres” profession.  

 

Forandring af studerende 

Som forskel hertil er der gentagelser på tværs af versioner, der peger i andre retninger: I versionen 

”Tværprofessionalisme som selvstyret” (kap. 9) skal tværprofessionalismen organiseres gennem et 

Professionshøjskolelokalt engagement og erfaringer (form). Og på at skabe forbindelser mellem 

specifikke professionsuddannelser med henblik på at skabe ”meningsfulde” overlap, de studerende 

(objektet) kan lære af. I versionen ”Tværprofessionalisme som praksisrefleksion” (kap. 9) skal 

tværprofessionalismen forandre på de studerendes kendskab til professionernes ”naturlige” 

samarbejde i praksis gennem analyser af meningsfulde overlap og erfaringer med tværprofessionel 

                                                            
107 Versionen går igen i næste afsnit, da den arbejder på at forandre både undervisere og studerende. 
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uddannelsespraksis. I versionen ”Tværprofessionalisme som mødet mellem professionsperspektiver” 

(kap. 10) skal tværprofessionalismen forandre på de studerendes forbindelsestilblivelser, så de kan 

kende deres egne og andre professionelles perspektiver, og så de kan kalde på hinanden, når 

behovet opstår. I versionen ”Tværprofessionalisme som mødet mellem tilblivende professionelle” 

(kap. 10) skal tværprofessionalismen forandre på de studerendes erfaringsdannelser ved at 

producere ikke-stabile professioner samt på forventningen om muligheden for nye erfaringer. I 

versionen ”Tværprofessionalisme som professionernes hjælp til selvhjælp” (kap. 10) skal 

tværprofessionalismen forandre på de professionelles mulighed for at hjælpe sig selv med at løse 

velfærdsopgaverne i et stigende komplekst samfund gennem forberedelse på kompleksitet og 

tværprofessionalisme som hjælp til selvhjælp.108 I versionen ”Tværprofessionalisme som stedslig 

forskelsgøren” (kap. 10) skal tværprofessionalismen forandre på, at de studerende skal bestå et 

modul og komme videre i uddannelsen ved at skrive en opgave. Tværprofessionalisme er her en 

”stedslig forskelsgøren”, som kan gøre forskel på forskellige måder i forskellige sammenhænge. I 

versionen ”Tværprofessionalisme som suspensiv forskelsgøren” (kap. 10) skal 

tværprofessionalismen forberede de studerende på det potentielt tværprofessionelle i deres 

kommende arbejdsliv gennem tilblivelsen af det endnu ukendte og mulige arbejdsliv. Gennem 

tilblivelsen af nye forståelser af hinanden i mødet med hinanden. I versionen ”Tværprofessionalisme 

som nærvær, åbenhed og innovation” (kap. 11) skal tværprofessionalismen forandre på 

professionsstuderende ved, at de er nær hinanden i campus, udvikler fællesskaber og får en åben 

tilgang til hinanden. Og dette skal få innovative effekter for uddannelserne og professionernes 

velfærdsarbejde. I versionen ”Tværprofessionalisme som grænsetilblivelse” (kap. 11) forandrer 

tværprofessionalismen på de studerendes og på undervisernes hverdag, hvor nærvær og 

sammenhænge samt forskelle bliver til i rytmer på campus. I versionen ”Tværprofessionalisme som 

lejrproducerende” (kap. 11) forandrer tværprofessionalismen på genkendelsesarbejdet og 

”lejrtilblivelser” gennem professionernes genkendelsesproblematikker i campus og i 

professionernes arbejdslivspraksis.109 

 

                                                            
108 Versionen skal også forandre på de færdige professionelle, hvorfor den går igen i næste afsnit. 
109 Versionere fra campus går igen i næste afsnit, da tværprofessionalismen både skal forandre på de studerende og 
på underviserne her.  
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Her bliver tværprofessionalismen til som forandring af de studerendes tilblivelsesprocesser gennem 

forskellige forandringsformer som campussers nærvær og de tværprofessionelle modulers 

praksisser. Når tværprofessionalismens forandringsobjekt bliver de studerende, og formen bliver 

nye uddannelsespraksisser, campusser og organiseringspraksisser, er effekten, at de studerende 

bliver til som studerende i Professionshøjskolen, der skal forholde sig til nye uddannelsesformer, 

der er forskellige fra de gamle seminarier, hvor de fortælles kun at forholde sig til ”deres” 

profession.   

 

Forandring af professionerne  

Den tredje forskelsproduktion, jeg her gør mellem versionerne, er gentagelser af de ”færdige” 

professioner som forandringsobjektet: I versionen ”Tværprofessionalisme som koordinatsystem” 

(kap. 10) skal tværprofessionalismen forandre på forbindelsesproduktionen mellem professioners 

afstande. I versionen ”Tværprofessionalisme som professionernes hjælp til selvhjælp” (kap. 10) skal 

tværprofessionalismen forandre på de professionelles mulighed for at hjælpe sig selv med at løse 

velfærdsopgaverne i et stigende komplekst samfund gennem forberedelse på kompleksitet og 

tværprofessionalisme som hjælp til selvhjælp. I versionen ”Tværprofessionalisme som den 

entreprenante professionelles værktøj” (kap. 10) skal tværprofessionalismen forandre på at skabe 

helhed og sammenhæng i tilbud for borgere ved at skabe nye tværprofessionelle tilbud. 

Tværprofessionalisme er her entreprenante professionelles innovative tilbudsproduktioner. I 

versionen ”Tværprofessionalisme som nærvær, åbenhed og innovation” (kap. 11) skal 

tværprofessionalismen forandre på professionsstuderende, der ved at være nær hinanden i campus 

udvikler fællesskaber og en åben tilgang til hinanden, og dette skal få innovative effekter for 

uddannelserne og professionernes velfærdsarbejde. I versionen ”Tværprofessionalisme som 

lejrproducerende” (kap. 11) forandrer tværprofessionalismen på genkendelsen af og ”lejrtilblivelser” 

gennem professionernes genkendelsesarbejde i campus og i professionernes arbejdslivspraksis.  

 

Her bliver tværprofessionalismen til som forandring af professionernes arbejdslivspraksisser 

gennem forskellige forandringsformer, der tager udgangspunkt i forandringen af de kommende og 

endnu ”formbare” professionelle (og derfor går mange af versionerne igen i forrige afsnit). Når 
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tværprofessionalismens forandringsobjekt bliver de professionelle i form af forandring på de 

kommende professionelles uddannelsespraksisser, campuspraksisser og organiseringspraksisser, er 

effekten, at professionernes arbejdslivspraksisser også bliver gjort til tværprofessionalismens objekt 

gennem Professionshøjskolens tværprofessionelle praksisser. 

 

Forandringsformers problematiseringer 

I forskelsproduktionen, jeg her har lavet mellem versionernes forbindelser, bliver det tydeligt, at 

tværprofessionalismens samtidige tilblivelse med særlige forandringsobjekter og forandringsformer 

ikke får de samme effekter. Versionernes forskelle giver mulighed for at undersøge den samtidige 

tilblivelse af objekter og former for forandring, hvorigennem tværprofessionalismen får forskellige 

muligheder og effekter. Den analytiske diffraktion forskelsproducerer mellem tre forskellige 

iterationer, og herigennem kan jeg stille spørgsmålet: Hvordan giver forskellige tilblivelser af 

tværprofessionalismens forandringsformer og forandringsobjekter mulighed for forskellige effekter 

af tværprofessionalismen? 

 

  



288 
 

12.2. Afhandlingens bidrag til den materielle vending 

I afhandlingens teoretiske situering (kapitel 5) definerede jeg tre diskussioner, som har inspireret 

afhandlingens metodologiske tilblivelser. Det var spørgsmålet om agens som distribueret på tværs 

af det materielt-diskursive, ontologi i flertal som et onto-epistemologisk anliggende og spørgsmålet 

om etik. Her vil jeg konkludere på, hvad jeg mener, afhandlingen bidrager med til disse 

diskussioner.  

 

12.2.1. Diffraktive analyser af emergerende agentielle komponenter  

I afhandlingen analyserer jeg diffraktivt, hvordan versioner af fænomenet tværprofessionalisme 

bliver til gennem forbindelser og forskelsproduktioner mellem emergerende agentielle 

komponenter i fænomenale praksisser.  

Versioner bliver på denne måde mit analytiske greb for at forstå, hvordan det samme fænomen kan 

blive til på forskellige måder i forskellige praksisser. Versionsbegrebet præciserer på denne måde, 

at fænomener ikke altid er de samme, og versionerne bliver til som aspekter af fænomenet. 

Fænomenale praksisser som metodologisk greb sætter den analytiske omkreds omkring de måder, 

Professionshøjskolens og mine forskningspraksisser og fænomenet bliver til samtidig. Og med 

begrebet om fænomenale praksisser markerer jeg, hvordan praksisser hænger sammen på tværs af 

tid og rum og bliver til samtidig med tværprofessionalismen. I afhandlingen kalder jeg disse 

organiseringspraksisser, uddannelsespraksisser og campuspraksisser. Afgørelsen af fænomenale 

praksissers omkreds og versioners forbindelser og forskelle bliver til gennem både de praksisser, jeg 

laver feltarbejde i, og gennem mine forskningspraksisser, hvor konkrete metoder og 

analyseinteresser er agentiale i at sætte omkredsen. Forbindelserne ”i” versionerne, versionernes 

indbyrdes forskelle og deres samtidige tilblivelser med konkrete fænomenale praksisser er 

resultater af agentielle skæringer, hvor jeg diffrakterer versionerne igennem særlige spørgsmål, 

forskelsproduktioner og analyse-optagetheder.  
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Med en diffraktiv analyse er forskningspraksisserne på denne måde afgørende for de versioner af 

fænomener, der bliver til. Og min diffraktive analyse af tværprofessionalismens versioner 

aktualiserer på denne måde konkrete emergerende komponenter som agentielle for fænomeners 

tilblivelse og gør andre komponenter ikke-agentielle. I kapitlerne finder dette sted således:  

I kapitlet om ”Tværprofessionelle organiseringer” udforsker jeg, hvordan jeg kan se på 

styringsformer med udgangspunkt i ”flade ontologier”, hvor mennesket ikke forud for analysen 

bestemmes som den centrale aktør (Latour 1996). I kapitlet udforsker jeg, hvordan versioner af 

tværprofessionalismen bliver til, og hvordan styring bliver en effekt af versioners intra-aktioner i 

deres forskelle i fænomenale praksisser. Jeg argumenterer for, at styring her er en effekt af 

versionernes intra-aktive (”cutting together and apart”) dynamikker, hvorigennem de bliver til. 

Forbindelser i versionerne og mine forskelsproduktioner mellem versionerne af, hvad 

tværprofessionalisme er, får her betydning for, hvad styring er og gør. I dette kapitel ”ser jeg på” 

tværprofessionalismens relationelle tilblivelse, som får forskellige styringseffekter afhængigt af, 

hvordan jeg diffrakterer hvilke versioner gennem hinanden. Versionernes intra-aktive 

styringseffekter bliver dermed til som tydelige igennem min diffraktive forskelsproduktion.  

I kapitlet om ”Tværprofessionelle uddannelser” har jeg udforsket, hvordan versioner af 

tværprofessionalisme bliver til samtidig med Professionshøjskolens uddannelsespraksisser i intra-

aktion med registre for tilblivelse. Igennem disse intra-aktioner bliver versioner af 

tværprofessionalisme til samtidig med registrenes tuninger. Afgørelsen af registrenes tuninger, som 

diffrakterer versionernes intra-aktioner, bliver til gennem min diffraktive analyse, hvor jeg på tværs 

af mine empiriske produktioner bestemmer registre som særligt afgørende for 

tværprofessionalismens tilblivelser. Og afhængigt af gennem hvilket register for tilblivelse jeg 

diffrakterer det, jeg gør til data for analysen, bliver konkrete versioner og deres intra-aktive 

forskelle tydelige. 

I kapitlet om ”Tværprofessionelle campusser” har jeg analyseret, hvordan versioner af 

tværprofessionalismen bliver til gennem det, jeg kalder for fænomenale rytmer på campus. Her 

bliver de konkrete versioner af tværprofessionalismen til gennem rytmeanalysens konkrete 

komponenter, tid, rum og praksis, og ”rytmernes indbyggede målestok”, som jeg fremhæver 

inspireret af Lefebvre (2004). Barad skriver om fænomener, at de netop ikke er begrænset i, og af, 
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tid og rum (Barad 2007, 383). Og med det til lejligheden opfundne begreb om fænomenale rytmer 

ser jeg på tværprofessionalismens tilblivelse på tværs af Professionshøjskolens forskellige 

campuspraksisser, der ved første øjekast kan synes adskilte, men som også kan forstås som 

sammenhængende. Med rytmebegrebet stabiliseres rum, tid og praksis som de komponenter, 

hvorigennem tværprofessionalismens versioner bliver til. Og jeg diffrakterer 

tværprofessionalismens versioner herigennem.  

I afhandlingens tre analysekapitler bliver versioner af tværprofessionalismen til i intra-aktionen 

mellem mine analytiske diffraktioner, forskningspraksisser og Professionshøjskolens fænomenale 

praksisser. Altså i uadskilleligheden mellem: omkredsningen af konkrete fænomenale praksisser 

samt justeringen af konkrete analysebegreber og deres opmærksomheder på her: styring, registre 

eller rytmer. Tilblivelser af empiriske produktioner som dataproduktioner, tilblivelser af forbindelser 

i versioner gennem agentiale komponenters emergens og forskelsproduktioner mellem versioner. I 

hvert kapitel foretager jeg herigennem midlertidige stabiliseringer af analysens elementer, 

hvorigennem versioner bliver til. På samme måde som når jeg i konklusionen producerer iterative 

forbindelses- og forskelsproduktioner på tværs af de tre analysekapitlers diffraktioner af versioner.  

 

Agens som effekt af forbindelser mellem emergerende komponenter i fænomenale praksisser 

Afhandlingens bidrag til, hvordan empiriske analyser kan arbejde med inspiration fra agential 

realismens indsigter (og andre tekster inden for ”Den materielle vending”), er præciseringen af det, 

jeg kalder ”diffraktive analyser” af versioners tilblivelser gennem fænomenale praksisser.  

Afhandlingens diffraktive analyser bidrager med en præcisering af, hvordan analysen af versioners 

tilblivelse gennem distribueret agens ikke handler om ”fri” agens. Komponenters konkrete agens 

(og her er forskningspraksissen en del) synes tværtimod at blive til i intra-aktionen mellem 

forbindelser med, og forskelle i forhold til, andre komponenters agenser i fænomenale praksisser. I 

kapitlet om tværprofessionelle organiseringer bliver medarbejdere til som agentiale komponenter, 

der kan forberede undervisning eller med-visionere på fremtiden for Professionshøjskolen. Men 

medarbejdernes agens bliver til i intra-aktionen med en matrix for undervisningsforberedelse i de 

faglige kvalificeringsforløb, hvor de enten kan arbejde med matrixen eller ”mod den”. Det vil sige, 
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medarbejderne kan tage den alvorligt og gøre den til et arbejdsredskab, eller de kan løse opgaven 

proforma for derefter at gøre noget andet. Men de kan ikke ikke forholde sig til den. På samme 

måde kan medarbejderne gå ind i samarbejdet med deres makker i de tværprofessionelle moduler, 

modvilligt eller engageret, men de kan ikke lade være med at forholde sig til samarbejdet. I kapitlet 

om tværprofessionelle moduler kan de studerende forholde sig til deres projektopgaver som 

nogen, der skal løses, fordi Professionshøjskolen siger, de skal, eller som en mulighed for at 

forberede sig på deres fremtidige arbejdsopgaver. Men de studerende kan ikke vælge ikke at 

forholde sig til den tværprofessionelle projektopgave. Den er obligatorisk. I kapitlet om 

tværprofessionelle campusser kan uddannelsesaktørerne skabe hjemmeområder, selvom det 

opleves som på trods af uddannelseschefens ønsker, og de kan lade være med at gå over til ”de 

andres” hjemmeområder, hvor de ikke oplever at høre til. Men de kan ikke ikke være på et campus, 

hvor andre professionsuddannelser gør noget ved deres egen. I forskellige fænomenale praksisser 

bliver tværprofessionalismen på denne måde til samtidig med en fordeling af agens på tværs af 

emergerende komponenters relation til hinanden. 

 

12.2.2. Onto-epistemologiske diffraktioner af versioner 

At interessere sig for ontologi og epistemologi som uadskillelige gør forskningsarbejde inden for 

den materielle vending optaget af at producere metodologier, hvorigennem tilblivelser af viden 

bliver til som del af tilblivelse af verden frem for teorier om verden. Denne tilgang understreger, at 

udforskning af verden er en ”ontologiserende” proces (Hinton 2015). I afhandlingen arbejder jeg 

med versionsbegrebet som ”ontologiseringerne” af tværprofessionalismen. Med versionsbegrebet 

er tværprofessionalisme ikke én ting, som skifter form i forskellige sammenhænge. Det er et 

fænomen, der bliver til som forskellige versioner gennem fænomenale praksisser, hvor 

tværprofessionalismen bliver til samtidig med praksisser i Professionshøjskolen og mine 

forskningspraksisser. 

I afhandlingen følger jeg tværprofessionalismen, et begreb, som et fænomen og får derigennem 

analytisk mulighed for at diffraktere forskellige tilblivelser af fænomenet. Det bliver her det 

empiriske feltarbejde, som kan bestemme sammenhænge mellem konkrete praksisser. 
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Diffraktioner forstår jeg i afhandlingen som de forskelsproduktioner, min vidensproduktion gør 

(Barad 2007, 72). Igennem min diffraktive analysestrategi er versioner blevet til gennem hinanden 

med det formål at tydeliggøre forskelle, hvorigennem nye spørgsmål, som versionernes effekter 

lægger op til, kan tydeliggøres.  

Versionerne af tværprofessionalisme er ikke nogens. De er ikke perspektiver som personer eller 

veldefinerede professioner lægger på et immobilt objekt. De er ikke stabile tilblivelser, som kan 

reproduceres på samme måde i en anden sammenhæng. Versionerne er ikke valgmuligheder, som 

frie subjekter frit kan vælge imellem. De er ikke holdninger, som hverken ledere, konsulenter eller 

undervisere har og foretrækker eller insisterer på. Versionerne bliver til igennem fænomenale 

praksisser, hvor mine diffraktive analyser arbejder med at se på, hvordan versionerne bliver til 

gennem forbindelser og forskelstilblivelser mellem konkrete emergerende agentielle komponenter 

og min forskelsproduktion af dem til andre versioner.  

Mere end nogens er versionerne dermed afhandlingens. Her bruges en særlig forskningsoptagethed 

til at sætte versioner på spidsen, relatere dem til hinanden og pege på deres effekter med henblik 

på at bidrage til et forskningsfelt og en professionspraksis med nye empirisk relevante spørgsmål 

for fænomeners tilblivelser. Spørgsmål, der her har til formål at igangsætte nye diffraktioner i de 

professionsudviklings-, uddannelses- eller forskningsmæssige sammenhænge, hvor det måtte 

vurderes relevant. Man kan måske dermed kritisere et versionsbegreb for at være opportunt for de 

pointer, forskeren vil lave. For hvis versioner ikke er nogens, ontologi er i flertal, og 

forskelstilblivelser sker på tværs af tid og rum, hvis forskningen ikke sigter mod repræsentationer af 

verden og ikke gør transparens til et gyldighedsprincip (jvf. min diskussion om transparens over for 

ansvarlighed i kapitel 8), kan diffraktioner principielt gøres ”uagtet” de empiriske datas kvalitet. 

Som modsvar til denne kritik bidrager afhandlingen med en præcisering af kriterierne for 

vidensproduktion, en empirisk analyse af diffraktive analyser kan vurderes igennem. Her har jeg 

arbejdet med tydeliggørelsen af de specifikke diffraktive analysespørgsmål, jeg arbejder med, både 

overordnet og løbende. Jeg har redegjort for de konkrete empiriske metoder, hvorigennem mine 

empiriske produktioner er blevet til. Og jeg har beskrevet processen fra empiri til data til diffraktion, 

hvorigennem versionerne er blevet til. Endelig må vidensskabelse, der baserer sig på onto-

epistemologisk uadskillelighed, tænke ”konklusioner” på måder, som knytter sig systematisk til det 
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videnskabsteoretiske udgangspunkt. Her er jeg inspireret af post-ANT’s opmuntring til at lade 

forskningsanalyser være udgangspunktet for formuleringen af nye spørgsmål til analyseobjektets 

tilblivelse (Sørensen 2009). 

  

12.2.3. Analyse-etiske overvejelser 

I afhandlingens analyser har jeg diffrakteret versioner af tværprofessionalismen gennem skæringer 

af fænomenale praksisser og analysespørgsmål, som har produceret tværprofessionalismen på 

forskellige måder. Hvor campus-arkitekturen og -strategien gøres afgørende i kapitlet om 

tværprofessionelle campusser, er de tværprofessionelle modulers opgaveorientering det i kapitlet 

om tværprofessionelle moduler. Og i kapitlet om tværprofessionelle organiseringer træder matrixer 

og visionsdokumenter frem. På samme måde gøres forskellige humane aktører agentiale på 

forskellige måder i kapitlerne. I kapitlet om tværprofessionelle uddannelser kommer studerende og 

undervisere i fokus, og i kapitlet om tværprofessionelle organiseringer forsvinder de studerende 

helt til fordel for ledere og medarbejdere. I kapitlet om tværprofessionelle campusser bliver 

uddannelsesaktører, professionsgrupper og ”professionslejre” til gennem ruter og rytmer på 

campus.  

Igennem afhandlingen har det ligget mig på sinde at udfolde versioner, frem for personer, som 

producenter af tværprofessionalismen. Dette er både et resultat af mit empiriske feltarbejde, hvor 

Professionshøjskolens kompleksitet har inspireret alternative tilgange til definitionen af 

analyseobjektet igennem arbejdet med et emergerende og fleksibelt forskningsdesign. Og det er et 

resultat af arbejdet med agential realismens metodologiske udgangspunkt, såvel som andre tekster 

inden for den materielle vending, hvor ontologier sættes i flertal (Mol 2014). Men det er også 

resultatet af etiske overvejelser, der er kommet af dét at arbejde i ”min/deres” praksis (som jeg 

udfoldede omkring min forskerposition i metode-kapitlet).  

I afhandlingens indledning antydede jeg, at jeg var interesseret i at arbejde med et begreb om etisk-

praksis. Med de diskussioner inden for den materielle vending, som jeg er optaget af, er etik et 

spørgsmål om at gøre sig det klart, at forskning producerer verden på særlige måder. Og for dette 

må forskningen gøre sig dialog-dygtig (jf. diskussionen om ”response-able” forskning i kap. 5). I 
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afhandlingen har jeg løbende tydeliggjort de spørgsmål, jeg har brugt som analyseredskaber for at 

tydeliggøre, hvad jeg var interesseret i, når jeg analyserede på særlige data-produktioner.  

Men skæringen af mit analyseobjekt som et fænomen, der bliver til som forskellige versioner i 

forskellige fænomenale praksisser, er også en etisk praksis. Igennem mine analytiske diffraktioner af 

versioner har jeg været optaget af at udfolde, hvordan versioner af tværprofessionalismen ikke er 

stabile entiteter, som nogen har. Med et analytisk fokus på tilblivelse af versioner af fænomener, 

har jeg forsøgt at skære analysen, så dette projekt ikke kan være med til at pege fingre af særlige 

personalegrupper, eller professionsgrupper, som repræsentanter for særlige versioner af verden. 

Med fokus rettet mod diffraktive tilblivelser af versioner har jeg tværtimod været optaget af, 

hvordan tværprofessionalismen bliver til på komplekse måder i fænomenale praksisser.  

At forske i tilblivelser af versioner af fænomener er på denne måde for mig at se en etisk-praksis, da 

tilgangen i udgangspunktet skaber en optagethed af materielt-diskursive praksisser, hvorigennem 

agens distribueres, og versioner bliver til. Denne forskningsmetodologiske tilgang bryder med de 

dele af forskning i tværprofessionalismen, som bruger professionsforskningen til at pege på, at 

professionernes grænsedragninger er udfordringen i det tværprofessionelle samarbejde. Og at 

diffraktere versioner gennem fænomenale praksisser er en etisk-praksis, idet den giver mulighed for 

at differentiere forskellige praksissers mulighedsrum for tilblivelse af tværprofessionalismen. Og at 

se på versioners tilblivelser bryder også med ideen om den entreprenante professionelle som 

særligt ansvarlig for tværprofessionalismens ”succeser" (DeMatteo and Reeves 2013). Barad skriver 

om etik:  

“Ethics is about mattering, about taking account of the entangled materializations of which we are a 

part, including new configurations, new subjectivities, new possibilities – even the smallest cuts 

matter.” (Barad 2007, 384) 

Med diffraktive analyser af versioners tilblivelser har jeg været optaget af at producere ny viden og 

stille nye spørgsmål, som både Professionshøjskolen og andre, som er optaget af 

tværprofessionalismen, kan bruge til at gå i dialog om. Spørgsmål, der kan igangsætte nye 

diffraktioner i de professionsudviklings-, uddannelses- eller forskningsmæssige sammenhænge, 

hvor det måtte vurderes relevant. Jeg håber, at det kan være produktivt at forholde sig til versioner 

af tværprofessionalismen i en dialog mellem ledere, medarbejdere og studerende for at udforske 
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effekter af fænomenet. Og jeg tror, at det er relevant at tage fat i de nye spørgsmål, jeg stiller, for 

at udforske, hvilke effekter af hvilken tværprofessionalisme, der kan blive til (jf. diskussionen om 

ontologisk politik i kap. 9). For versioner er ikke nogens. De er ikke holdninger. De er ikke 

perspektiver, der repræsenterer grupper. De er analytiske diffraktioner, som man kan forholde sig 

til, udfordre, udforske, udstille, dissekere og diffraktere yderligere. Som bilag 1 til afhandlingen 

gentager jeg derfor de spørgsmål, som afhandlingen har bidraget med i relation til de fænomenale 

praksisser, de er blevet til i. Min forhåbning er, at spørgsmålene kan bruges til yderligere 

diffraktioner i fænomenale praksisser, hvor tværprofessionalismen bliver til.   
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13. Perspektiver rejst gennem 
afhandlingen 

 

Gennem afhandlingens analyser er flere nye perspektiver dukket op, som jeg desværre har måttet 

”parkere” på grund af tid og pladsmangel. De udgør alligevel relevante mulige nye 

forskningsprojekter, som jeg mener, afhandlingens arbejde lægger op til: 

 Med analysen af ”Tværprofessionalisme som lejrproducerende” åbner jeg tydeligst op for, 

hvordan det, der ”altid-allerede” er, er til stede. Her ser jeg, at afhandlingens empiriske 

materiale også kunne åbne op for, hvordan tværprofessionalismen er hjemsøgt af 

professionernes tilblivelse, hvor både videnskabernes historie og dennes adskillelse mellem 

discipliner er et ”spøgelse”. At jeg ikke udfolder dette løbende i afhandlingen handler om, hvad 

mit videnskabsteoretiske udgangspunkt har inspireret mig til at aktualisere som agentielt. Og 

her er emergerende agens, altså dét, som gøres/gør sig agentielt, begrænsende for blikket på 

dét, der ikke gør meget væsen af sig, bliver italesat eller sat på strategier. Jeg kommer derfor 

ikke til at diskutere, hvordan professionernes relationer er blevet til hierarkisk igennem en 

idéhistorisk analyse. Og jeg kommer heller ikke til at kunne lave analysen af sammenhængen 

mellem videnskabernes historie og professionernes historie. Men med blikket for tilblivelser af 

lejre som ny grænsetilblivelsesform i Professionshøjskolen kan der videre åbnes op for 

relationer mellem tværfaglighed og tværprofessionalisme. Og her kan diskussioner af, hvordan 

man bygger en lejr hvem, der kan bo i den, og hvad, den kan få af effekter, videre undersøges 

som et blik for, hvordan det, der ikke handler, alligevel altid-allerede er der.  

 

 Afhandlingen kan anskues som og yderligere tænkes ind i forskning, der er optaget af nye 

”bløde styringsformer”, der folder forandringsobjekter og organiseringsformer ud på nye 

måder. Både gennem professionalisering af ledelserne (”DJØF-ficering”), men også set i relation 

til de tilsvarende bevægelser med at fusionere universiteter, kommuner, folkeskoler, regioner 

og andre velfærdsinstitutioner, hvor udviklingen af nye begreber kan ses som nye ”bløde 

styringsformer”, der styrer på flere måder end gennem direkte lovgivning. ”Bløde 
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styringsformer” kan her være nye moralske imperativer, aktualiseringer af det gamle og 

potentialiseringer af det nye samt nye målingsformer og standarder. Afhandlingens fokus kunne 

med fordel diskuteres som del af nyere nordisk forskning i velfærdsorganiseringer, der 

interesserer sig for nye begreber som eksempelvis refleksivitet, innovation, velvære, inklusion 

og mere som ”bløde styringsformer” (Ratner 2012; Vaaben 2013; Gunnarsson 2015). I denne 

sammenhæng tydeliggøres det, hvordan begreber ikke bare er gode, nye ideer, der kan prøves 

af i velfærdsinstitutioner. Begreber er fænomener, der fordrer nye forandringsformer og 

forandringsobjekter og som forandrer de organiseringer, de bliver til samtidig med.  

 

 Afhandlingen åbner også op for yderligere forskning i nye mulighedsbetingelser for tilblivelsen 

af professionsundervisere, der bliver medarbejdere på nye måder i Professionshøjskolens nye 

organiseringspraksisser, uddannelsespraksisser og campuspraksisser. Og af 

professionsstuderende, der bliver studerende og kommende professionelle på nye måder. Og af 

hvordan også ledelser og ledelsens objekter bliver til på nye måder. Med et blik for dette kan 

afhandlingens arbejde yderligere tænkes ind i forskning, der er optaget af menneskelige 

tilblivelsesprocesser i nye velfærdsstatslige organiseringsformer (Juelskjær, Knudsen et al. 

2011).   

 

 Med formuleringen af nye spørgsmål som afhandlingens bidrag til de fænomenale praksisser, 

hvor spørgsmålene ville kunne bidrage med nye diffraktioner, kan afhandlingen også tænkes ind 

i forskning, der er optaget af at tænke ”bidrag” til praksis på nye måder, som tænketeknologier, 

diffraktive didaktikker eller dialogværkøjer (Stanuæs, Adriansen et al. 2014; Plauborg 2015; 

Sauzet 2015).  

 

 Da jeg lagde ud med mit feltarbejde i Professionshøjskolen, blev jeg orienteret mod udviklingen 

af de tværprofessionelle moduler, som jeg har bedrevet feltarbejde i. Her var 

organisationsudvikling en integreret del af projekt ”Det tværprofessionelle element”. Sidenhen 

skiftede mit feltarbejde fokus, som organisationen skiftede fokus, til arbejdet med at bygge 

campusser. Og de nyligt søsatte tværprofessionelle moduler mistede opmærksomhed. Blandt 

andet forsvandt den knap, som før prydede Professionshøjskolens hjemmeside med et direkte 
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link til de tværprofessionelle moduler. Til gengæld er der nu en knap med et link til 

Professionshøjskolens campusbyggerier. Med folkeskolereformen i 2014, der igangsatte mere 

samarbejde mellem lærere og pædagoger, forventede jeg, at nye indspark til de (på det 

tidspunkt næsten gamle) tværprofessionelle moduler ville følge trop. Men med den nye 

bekendtgørelse for læreruddannelsen i 2013 blev det tværprofessionelle elements 8 ECTS-point 

krav slettet fra bekendtgørelsesteksten. Således står der nu, at der i studieordningens fællesdel 

kan være mulighed for tværprofessionelle forløb (Bek.231 2013).110 På trods af 

tværprofessionalismens fortsatte relevans for folkeskoler, hospitaler og socialarbejde, tyder det 

på, at luften er gået ud af begrebet i Professionshøjskolen. Dette har her i den sidste fase fået 

mig til at spørge, om der er holdbarhedsdatoer eller endog udløbsdatoer for begreber? Og hvis 

tværprofessionalismen ikke er kommet for at blive, hvad er den så? På denne måde lægger 

projektets konkrete ”case” også op til at forske yderligere i begrebers 

holdbarhedsdatoer/udløbsdatoer i et professionspraksis- og uddannelsesfelt, hvor 

forandringshastigheden ofte fortælles som værende forpustende. 

 

 

 

  

                                                            
110 Studieordningens fællesdel udarbejdes i fællesskab af de professionshøjskoler, der er godkendt til at udbyde 
uddannelsen. Og studieordningens institutionsdel udarbejdes af den enkelte professionshøjskole. 
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Resumé på dansk: 

Tværprofessionalismen er en idé, der er blevet til i en professionsspecifik sammenhæng. Med 

tværprofessionalismen peges der blandt andet på, at de opgaver, professionerne skal løse, er blevet 

så komplekse, at professionerne ikke længere kan løse dem alene. Med tilblivelsen af 

professionshøjskolerne som organiseringsform for professionsuddannelsesområdet i Danmark 

(2008), er professionsbacheloruddannelserne blevet samlet i fælles uddannelsesorganiseringer. 

Samtidig med professionshøjskolernes tilblivelse, bliver tværprofessionalismen til på konkrete 

måder.  

 

Afhandlingen bidrager med en empirisk udstrakt analyse af, hvordan tværprofessionalisme bliver til i 

en konkret professionshøjskole gennem konkrete praksisser. Afhandlingen spørger: Hvordan bliver 

tværprofessionalisme til, hvilken tværprofessionalisme bliver til og med hvilke effekter? Afhandlingen 

sandsynliggør, at tværprofessionalisme bliver til som forskellige versioner, samtidig med 

Professionshøjskolens praksisser. I relationerne mellem versionerne af tværprofessionalismen er der 

forskelle, som gør, at tværprofessionalismen får konkrete effekter i praksisser hvor versioner bliver til 

samtidig.   

 

Afhandlingen består af tre dele. 

 

1. En præcisering og afgrænsning af afhandlingens vidensproduktionsambitioner: 

 

Afhandlingen sporer indledningsvist, hvordan tværprofessionalismen som begreb blev relevant for 

professionshøjskolerne i Danmark (1987-2010). Herved åbnes der op for at interessere sig for 

tværprofessionalismen både som en organiseringspraksis, en uddannelsespraksis og en 

campuspraksis. Herefter analyseres, hvordan forskning i tværprofessionalisme bliver til et felt 

gennem en række sammenhængende argumenter.  
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Efter denne sporing af tværprofessionalisme og analysen af forskningsfeltet, udfoldes det 

videnskabsteoretiske udgangspunkt i agential realismen (Barad, 2007) og post-ANT (Mol, 2012). 

2012). På baggrund af denne læsning anskues begrebet tværprofessionalisme som et ”fænomen”. 

Her skal et fænomen forstås som uadskilleligheden mellem forskningsobjekt og forskningspraksis. 

Gennem et metodologisk begreb om ”fænomenale praksisser”, aftegner afhandlingen de 

praksisser, hvorigennem tværprofessionalismen bliver til. En fænomenal praksis er her 

uadskilleligheden mellem forskningsobjekt, forskningspraksis, og professionshøjskolens praksisser. 

Igennem disse fænomenale praksisser udfoldes der ”diffraktive analyser” (Lenz-Taguchi, 2012) af, 

hvordan tværprofessionalismen bliver til som konkrete versioner (Mol, 2012) med konkrete 

effekter. En diffraktiv analyse er forskelsproduktiv for tilblivelsen af versioner, som bliver til 

igennem en optagethed af forbindelser i og forskelle mellem versioner. Her bliver versionerne til i 

relation til hinanden, og dette får konkrete effekter. Med denne analytiske specificering bidrager 

afhandlingen til metodologi-udvikling af empiriske analyser, inspireret af agential realismen (Barad, 

2007).  

 

2. Tre analysekapitler af feltarbejde i professionshøjskolen:  

 

2.1.  I kapitlet ”Tværprofessionelle organiseringspraksisser” stiller afhandlingen skarpt på en 

visionsproces og et medarbejder kvalificeringsforløb, hvor tværprofessionalisme bliver til. Her bliver 

versioner af tværprofessionalisme til og får styringseffekter i relationen til hinanden: 

 

I nogle versioner bliver Professionshøjskolen til som tilfældig sammensætning af 

professionsuddannelser. Her er afsættet for tværprofessionalismens tilblivelse, at stå imod det ikke-

meningsfulde i Professionshøjskolens sammensætning. Her produceres en hierarkisk relation 

mellem professionernes arbejdspraksisser og deres uddannelse, hvor uddannelse skal afspejle og 

korrigeres af arbejdspraksis. Her bliver underviserne til, som nogle der må stå imod fortænkte 

former for tværprofessionalisme, der ikke har hold i professionernes arbejdspraksisser, eller i 

professionsuddannelsernes hverdagslige udfordringer. Her er ledertyper, dem der ikke er 

engagerede i professionernes arbejdspraksisvirkeligheder eller professionsuddannelsernes 

betingelser og nytte ”nedefra”, men er optagede af Professionshøjskoleudvikling. I andre versioner 

bliver Professionshøjskolen til som mulighedsproduktiv for innovation på baggrund af det, 
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tværprofessionalismen kan åbne op for, af netværksdannelse, synlighed og ensartethed på tværs af 

Professionshøjskolens uddannelser. Her er afsættet for tværprofessionalismens tilblivelse at skabe 

nye muligheder. Her bliver underviserne til som nogen, der skal koordineres for, styres på og 

produceres standarder for, for at de ikke arbejder privat og usynligt. Her er ledertyper dem der 

skaber mulighederne for og rammerne omkring, at uddannelsesudviklingen får gavn af, de 

muligheder Professionshøjskolerne kan fordre.  

 

Versionerne prioriterer enten professionshøjskoleudvikling eller refleksioner af professionernes 

arbejdsliv. Og derfor lever versionerne vanskeligt side om side, da de ”trækker” i hver sin retning på 

det tværprofessionelle. Og i det mellemrum deres træk efterlader, bliver styringsformer til som 

effekt af versionernes relationer.  

 

2.2.   Kapitlet ”Tværprofessionelle uddannelsespraksisser” tager udgangspunkt i analyser af 

tværprofessionelle moduler på professionernes grunduddannelse. I kapitlet bliver 7 versioner af 

tværprofessionalismen til gennem analytisk fokus på tre forskellige registre, som tuninger 

hvorigennem versionerne får form. I kapitlet sondres der analytisk mellem forskellige registres 

effekter for tilblivelsen af tværprofessionalisme. Her bliver problemer og løsningen på disse til 

samtidigt. Registrene og deres versioner udfoldes som:  

 

2.2.1. ”Professionsregistret”: Som tuner ind på, hvordan de professionsstuderende, som 

repræsentanter for aktører i det tværprofessionelle samarbejde, bliver til. Her tilbliver de 

professionsstuderende enten som nogen, der kan repræsentere professionernes perspektiver, eller 

som endnu ikke færdige versioner af noget endnu ukendt 

 

2.2.2. ”Arbejdslivsregistret”: Der tuner ind på hvordan arbejdslivsvirkeligheder, for de 

professionsstuderendes kommende tværprofessionelle arbejdsliv, bliver til. Her tilbliver versioner af 

relationer mellem de studerendes kommende arbejdsliv og professionsuddannelserne. Enten som 

en korrigerende relation, hvor arbejdslivet skal korrigere uddannelsesindhold på præ-etablerede 

måder. Eller som endnu ukendt arbejdsliv, som uddannelsen kan forberede mulige 

handlemuligheder i forhold til. 
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2.2.3.  ”Problemregistret”: Der tuner ind på, hvordan problemet, som det tværprofessionelle 

skal forandre, bliver til. Her tilbliver forskellige problemer, det tværprofessionelle kan forandre. 

Enten som en forandring af problemet med professionernes afstande og forbindelser. Som 

forandringen af problemet med kompleksiteten i velfærdssamfundet. Eller som forandringen af 

problemet med velfærdssamfundets selvproducerede organisatoriske benspænd for innovation i 

velfærdsservicen. 

 

2.3.  I kapitlet: ”Tværprofessionelle campusser” analyseres det, hvordan 

tværprofessionalisme bliver til samtidig med Professionshøjskolens campuspraksisser igennem en 

analyse af ”rytmer” på campus. Her er rytmer uadskilleligheden mellem tid, rum og praksis. I 

kapitlet analyseres tværprofessionalismens rytmer både i campus-ceremonier, som spadestik og 

indvielsesceremonier, og igennem feltarbejde på et campus. Her fremskrives 3 versioner af 

tværprofessionalismen: 

 

I en version bliver tværprofessionalisme til potentialet for nærvær, åbenhed og innovation igennem 

campus. Her sorterer tværprofessionalismen mellem de professionelle, som er ”åbne overfor de 

andre” og vil innovere på løsninger af velfærdsstatens udfordringer, og dem der ikke er/vil. I en 

anden version kategoriserer professionsuddannelserne ”de andre” og ”sig selv” igennem tilblivelser 

af ”egne” og ”andres” professionaliseringssteder i hverdagen på et campus. Dette sker blandt andet 

igennem nostalgiske sammenligninger med hverdagen før på seminarerne, hvorigennem ideer om 

”monoprofessionalisme” bliver til. I campushverdagen sorteres der effektivt mellem ”dem” og ”os”. 

Og der skabes ”hjemmesteder” på campus, hvor nogen professionsuddannelser føler tilhør, og 

andre aldrig kommer. Det tværprofessionelle bliver dermed muligt for nogen og umuligt for andre.  

Og endelig, i kapitlets tredje version, bliver tværprofessionalismen i campus til gennem tilblivelser 

af professionsuddannelseslejre som ”Krop og sundhed” og ”Pædagogik og psykologi”. Tilblivelsen af 

”lejre” peger på, at det tværprofessionelle ikke kan være noget, en profession gør ”med sig selv”, 

men det skal foregå mellem genkendelige professioner. Her er effekten, at tværprofessionalisme 

kun kan foregå på tværs af genkendelige professioner, der har placeret sig i genkendelige lejre.  
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3. Konklusioner og perspektiveringer på tværs af versionernes fælles forskelle: 

 

Afhandlingen konkluderer på tværs af versionerne af tværprofessionalisme, at fælles forskelle 

mellem versionerne går igen. På baggrund af disse forskelle stiller afhandlingen nye spørgsmål til 

tværprofessionalismens tilblivelse i Professionshøjskolen: 

 

3.1. Tværprofessionalismens versioner producerer forskellige relationer mellem 

uddannelsespraksis og arbejdslivspraksis:  

I nogle versioner bliver relationen mellem professionshøjskolens uddannelser og professionernes 

praksisfelter til, som en endnu ikke-færdig og afgjort relation. Her skal uddannelserne ikke 

nødvendigvis reflektere praksis. I andre versioner bliver relationen til gennem en hierarkisk 

korrektiv relation. Her skal professionshøjskolens uddannelsespraksisser reflektere analyser af 

professionernes arbejdslivspraksisser for at give mening. I afhandlingen spørges på baggrund af 

denne forskel: Hvordan giver tværprofessionalismens forskellige produktioner af relationer mellem 

professionshøjskolepraksisser og professionernes arbejdsliv, mulighed for forskellige effekter af 

tværprofessionalismen i Professionshøjskolen? 

 

3.2. Tværprofessionalismens versioner producerer forskellige professionsrepræsentationer 

og perspektiver:  

I nogle af tværprofessionalismens versioner bliver studerende og undervisere i Professionshøjskolen 

til repræsentanter for professioner med særlige stabile perspektiver. I andre versioner bliver 

studerende og undervisere i Professionshøjskolen til som ikke-stabile repræsentanter for 

professionerne. Her destabiliseres repræsentationer og perspektiver, og tværprofessionalismen 

åbner op for det måske mulige. Og endelig bliver professionsuddannelserne i Professionshøjskolen 

til, som knyttede til særlige ”lejre,” som professionerne kan fordele sig i. På baggrund heraf stilles 

spørgsmålet: Hvordan giver tværprofessionalismens forskellige tilblivelser af repræsentationer af 

professionerne og deres perspektiver mulighed for forskellige effekter af tværprofessionalismen i 

Professionshøjskolen? 
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3.3. Tværprofessionalismens versioner producerer forskellige forandringsformer og 

objekter:  

I nogle versioner bliver tværprofessionalismen til som forandring af undervisernes praksisser 

gennem organiseringspraksisser. I andre versioner er det forandringen af de studerendes 

tilblivelsesprocesser, der er objektet, som kan forandres gennem det tværprofessionelle nærvær i 

campusser, eller tværprofessionelle modulers praksisser. Og i andre versioner er 

tværprofessionalismens objekt professionernes arbejdslivspraksisser gennem forandringen af de 

kommende professionelle. På baggrund heraf stilles spørgsmålet: Hvordan giver forskellige 

tilblivelser af tværprofessionalismens forandringsformer og forandringsobjekter mulighed for 

forskellige effekter af tværprofessionalismen? 
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English summary: 

Usually recognized as a type of collaboration across professions, interprofessionalism is said to have 

positive effects on work on complex welfare issues. Thus, interprofessionalism is a concept that, 

with the organizational setting up of University Colleges (from hereon UC’s) in Denmark (2007–

2008), has been charged with promises of a brighter tomorrow for the welfare state. In the Danish 

UC’s, interprofessionalism has become part of the curricula in obligatory practicums and in general 

curricula. Here interprofessionalism and the University Colleges emerge simultaneously.  

 

The dissertation contributes with ethnographically situated analysis of how interprofessionalism 

emerges in a specific UC in Denmark, through specific practices. The dissertation asks: How does 

interprofessionalism emerge, what interprofessionalism emerges, and with what effects? Through 

this query the dissertation manifests different versions of interprofessionalism that emerges 

simultaneously with the practices of the UC. In the relations between these versions, there are 

differences. Through these differences interprofessionalism is explored as having specific effects in 

practices, where versions emerge simultaneously.  

 

The dissertation consists of three parts: 

 

1. An unfolding of the methodology of the dissertation: 

 

By way of introduction the dissertation traces how interprofessionalism, as concept, emerged as of 

importance for the UC’s in Denmark from 1987 to 2010. Through this, interprofessionalism is 

suggested as both: an organizing practice, an educative practice and a campus practice. In following 

up on this, the dissertation analyses how research in interprofessionalism has emerged as field, 

through a number of interrelated arguments.  

 

Following this tracing of interprofessionalism and the analysis of interprofessionalism as research 

field, the theoretic departure of the dissertation is unfolded. Through close readings of agential 
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realism (Barad, 2007) and other texts, mainly post-ANT (Mol, 2012), interprofessionalism is defined 

and explored as phenomenon. Here a phenomenon is the ontological inseparability between 

research object and research practices (Barad, 2007). And the phenomenon is explored as 

emerging through “phenomenal practices”. The concept of phenomenal practices abides in 

delineating the complex practices through which interprofessionalism emerges. Here a phenomenal 

practice emerges through the inseparability between research object, research practices and the 

practices of the UC. Through the phenomenal practices, “diffractive analysis” (Lenz-Taguchi, 2012) 

of how interprofessionalism emerges as different versions (Mol, 2012), with specific effects, are 

unfolded. A diffractive analysis is productive of the differences and the connections through which 

versions emerge. In the dissertation versions of interprofessionalism thus emerge in relation to 

each-other. With this analytical strategy, the dissertation contributes to the ongoing 

methodological discussions of how to perform empirical analysis inspired by agential realism and 

other texts within “the material turn” (e.g. Alaimo & Hekman, 2008, Van der Tuin & Dolphijn, 2012).  

 

2. Three diffractive analysis:  

 

2.1. In the chapter; ”Interprofessional organizing practices” the dissertation zooms in on a 

vision-process, and an employee qualification process, where interprofessionalism emerges in 

simultaneity with the organizing practices of the UC. Here versions of interprofessionalism 

emerge and has governance-effects in their relations to each-other: 

 

In some versions the UC becomes a random configuration of professional programs, merged 

without “making sense”. Here the off-set for the becoming of interprofessionalism is to withstand 

the non-meaningful merger of professional programs. And in these versions a hierarchical 

relationship between the workplace-practices and the educational-practices of the professions is 

stabilized. In these versions education must reflect and be corrected by work-life-practices. And the 

educators must withstand, forced forms of interprofessionalism that does not reflect the 

professions work-life-practices or “makes sense” in the educational programs practices. Here 

managers become those whom are not interested in the real-work-life-practices of the 
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professionals or in the professional programs everyday practices. Rather managers are seen as 

concerned solely with the development of the UC as organization. 

 

In other versions the UC emerges as productive for innovation, as it provides possibilities for 

networking and sharing knowledge productions across the professional programs of the UC. Here 

the off-set for the becoming of interprofessionalism is to produce new possibilities. And in these 

versions the educators emerge as actors that must be coordinated for and produced standards for, 

in order for them not to proceed with “business as usual”. Here managers emerge as those who can 

produce the possibilities for, and the framework within which, the development of the UC can 

benefit from interprofessional possibilities.  

 

The versions prioritize either the organizational-development of the UC or reflections of the work-

life of the professions. The versions thus live in tension with each other, as they pull in different 

directions of interprofessionalism. And in the gap that this pull leaves behind, governance-forms 

emerges as the effects of the relation between the versions.  

 

2.2. In the chapter; ”Interprofessional educational practices” diffractive analysis of 

fieldwork from two interprofessional modules in the professional programs is unfolded. In the 

chapter 7 different versions emerges through three different registers of attunement (Mol, 

2013). Each register produces different orientations for the becoming of versions of 

interprofessionalism. In this way the specifics of each register and each version emerges in 

simultaneity. The registers and their versions are diffracted as:  

 

”The profession-register”: This register attunes the analysis to the ways in which the professional 

students becomes: Either as representations of professional perspectives, or as not yet finished 

professions that will become someone yet unknown.  

 

”The work-life register”: This register attunes the analysis to the ways in which the work-life 

realities, for the students’ future interprofessional work-life emerges. Here different versions of the 

relationship between the students future work life and their professional programs emerge: Either 
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as a corrective relationship, where understandings of work-life corrects the content of the 

professional programs through pre-practice-established way. Or as yet unknown work-life-

practices, where the professional programs are supposed to prepare the students for future yet-

unknown possibilities.  

 

”The problem register”: This register attunes the analysis to the ways in which the problems, that 

interprofessionalism is said to solve, emerges. Here different problems, that interprofessionalism 

can change emerges: Either interprofessionalism is said to change the problem with the distances 

and connections between the professions that causes the issues in case-work. Or the problem with 

the complex welfare-society, that makes problem-solving difficult if the professions do not work 

together. Or the problem with the welfare-state that is said to produce organizational hindrances 

for interprofessional innovation in the welfare services.  

 

2.3. In the chapter; ”Interprofessional campuses” an analysis of how interprofessionalism 

emerges in simultaneity with the UC’s campus-practices is unfolded through a rhythm-analysis 

(Lefebvre, 2004). Here rhythms are the inseparability between time, space and practices. In the 

chapter interprofessional rhythms are analyzed through fieldwork in campus-ceremonies and 

through the everyday-life at a campus. Here 3 versions of interprofessionalism are unfolded:  

 

In one version interprofessionalism becomes the potential for closeness, openness and innovation 

through campus. Here interprofessionalism differentiates between the professionals that are open 

towards other professions, and those who are not. In another version the professional programs 

categorizes “the others” and “themselves” though the emergence of professional-home-spaces at 

campus. Here the idea of “mono-professionalism” emerges as opposition to interprofessionalism. In 

the everyday life at campus “them “and “us“ are made, and professional home-spaces emerge, 

where some professional programs feels a sense of belonging, and others never go. In the everyday 

life at a campus interprofessionalism becomes possible between some programs, and impossible 

between others.    
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Finally in the third, and last, version, interprofessionalism in campus emerges through becomings of 

professional “camps” as; ”Health and body” versus ”Psychology and pedagogy”. The becoming of 

camps points at the possibility, that interprofessionalism emerges as something the professional 

programs cannot do alone. Rather, interprofessionalism seems to have to happen between 

recognizable professions, that has positioned themselves in recognizable camps.  

 

3. Conclusions and perspectives across the common differences between the versions: 

 

The dissertation concludes across the versions of interprofessionalism, that common differences 

are iterated across the versions. On the basis of these differences the dissertation asks new 

questions, to the becoming of interprofessionalism in the UC: 

 

3.1. The versions of interprofessionalism produce different relations between educational practices 

and work-life-practices:  

 

In some versions the relation between the UC’s programs and the professionals’ work-life-practices 

emerge as a not yet stabilized and well-defined relationship. Here the programs must not 

necessarily reflect work-life-practice. In other versions the relationship between education and 

work-life emerges as a hierarchical corrective relationship. Here the educational practices must 

reflect stabilized understandings of the professionals’ work-life practices in order to “make sense”. 

In discussing this, the dissertation asks by way of conclusion: How do the different productions of 

relations between educational practices and work-life-practices make certain effects of 

interprofessionalism in the UC possible and impossible?  

 

3.2. The versions of interprofessionalism produce different professional representations and 

perspectives: 

In some of the versions of interprofessionalism students and teachers emerge as representations of 

professionals perspectives. In other versions students and teachers emerge as not representing the 

professions. Here representations and perspectives are destabilized and interprofessionalism opens 

up for the maybe possible. And in some versions the professional programs in the UC emerge as 
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belonging to specific professional camps. As conclusion the dissertation asks: How does the 

different becomings of professional representations and perspectives allow for different effects of 

interprofessionalism in the UC? 

 

3.3. The versions of interprofessionalism produce different ways toward and objects of change:  

In some of the versions interprofessionalism emerges as changing the educators practices through 

changed organizational practices. In other versions interprofessionalism emerges as changing the 

professional-students processes for becoming professionals, through the interprofessional 

closeness in campuses, or through the practices of the interprofessional modules. And in other 

versions of interprofessionalism, the object of change is the professionals’ interprofessional work-

life-practices that might be changed by way of changing the future professionals. As conclusion to 

these differences, the following is asked: How do different becomings of interprofessionalisms ways 

towards and objects of change, allow for different effects of interprofessionalism in the UC? 
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Bilag 1: Nye spørgsmål 

I afhandlingen spørger jeg: Hvordan bliver tværprofessionalisme til, hvilken tværprofessionalisme 

bliver til, og hvilke effekter får det?  

 

Med dette forskningsspørgsmål bliver det for mig interessant, at skabe et forskningsdesign som 

sætter praksis før definitioner og principper (inspireret af Mol 2002) for herved at se på, hvilke nye 

spørgsmål, der så bliver mulige at stille til tværprofessionalismen (inspireret af Sørensen 2009). 

Spørgsmålene stiller jeg for at tydeliggøre hvordan forskningstilgangen åbner op for måder at 

undersøge og forstå tværprofessionalismen på. I dette bilag lister jeg de nye spørgsmål, under de 

kapitler de er blevet til i. Spørgsmålene håber jeg på, kan bruges til yderligere diffraktioner i de 

sammenhænge, hvor det måtte være brugbart.  

  

Tværprofessionelle organiseringer 

I kapitlet spørger jeg: Hvordan bliver versioner af tværprofessionalisme til samtidig med 

Professionshøjskolens organiseringer? Hvilke versioner bliver til? Og hvilke styrings-effekter får 

versionerne af tværprofessionalisme på hinanden? Dette spørgsmål leder an til følgende nye 

spørgsmål: 

 Hvordan producerer forskellige tilblivelser af afsæt for tværprofessionalismens arbejde på 

organiseringspraksisser forskellige ”Professionshøjskole-ontologier”, hvorudfra forandring af 

særlige problemer kan blive til?  

 Hvordan får forskellige tilblivelser af agentielle komponenter effekter for, hvordan 

tværprofessionalismen får agens?  

 Hvordan kan agens som tilblivende gøres til genstand for diskussion? Er det er muligt at 

tværprofessionalismen kan arbejde på organiseringspraksisser, hvor tilblivelse af agens på tværs 

af komponenter i versioner, kan gøres til genstand for diskussion? 
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 Hvordan muliggør forskellige tilblivelser af Professionshøjskolens organiseringspraksisser 

forskellige tilblivelser af tværprofessionalisme og hvordan bliver forskellige effekter herved 

mulige? 

 

Tværprofessionelle uddannelsespraksisser 

I kapitlet spørger jeg: Hvordan bliver tværprofessionalisme til gennem registre i de 

tværprofessionelle moduler? Hvilken tværprofessionalisme bliver til, og hvilke effekter får denne 

produktion? Dette spørgsmål leder an til følgende nye spørgsmål: 

 

Professionsregistret  

 Skal tværprofessionalismen fordre forskelle mellem professionerne og en stabilisering af deres 

”ressourcer og kompetencer”, eller åbne op for emergerende professionstilblivelser og mulige 

arbejdsformer? 

 Hvad skal de studerende repræsentere i det tværprofessionelle? Hvilket perspektiv skal de 

studerende og deres professioner garantere? Hvilke grænsedragningslogikker ligger hvilke 

versioner op til? Bliver det tværprofessionelle til som en samarbejdskoordineringsøvelse mellem 

stabile professionelle der ser på hver deres objekt, eller et emergerende møde mellem 

emergerende perspektiver?   

 

Arbejdslivsregistret  

 Hvordan skal uddannelsespraksis omkring tværprofessionalisme og tilblivelser af arbejdsliv 

relatere sig til hinanden? Hvilken tilblivelse af arbejdslivets virkelighed får betydning for hvilken 

forskelsgøren tværprofessionalisme kan få for de studerende? Hvilken effekt har tilblivelser af 

steder som containere for praksis, for de forskelle tværprofessionalismen kan gøre? Hvilke 

effekter får det ”at gøre en forskel” som ambition for tværprofessionalismen, når de forskelle 

den kan gøre er forskellige? 
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Problemregistret  

 Hvilke versioner af problemer giver anledning til hvilke versioner af tværprofessionalismen? 

Hvordan skaber særlige kausalitetslogikker mellem problemer og løsninger, særlige 

mulighedsrum for professionerne at agere i? Hvordan tilbliver særlige versioner af 

professionerne, samtidig med særlige versioner af problemer? Hvad og hvem orienterer 

tværprofessionalismens forandringspotentiale sig mod?  

 

På tværs af registrene 

 Hvilken version af de professionsstuderende, får betydning for hvordan tværprofessionalisme 

bliver et møde? Og hvilken effekt kan tværprofessionalismen få, som enten producent af 

professionsrepræsentanter og perspektiver eller erfaringsdannelse? 

 Hvordan får forbindelser effekter? Hvilken version af forbindelse mellem uddannelsespraksis og 

arbejdslivspraksis, skaber hvilken måde tværprofessionalismen kan gør en forskel på? Og hvilken 

effekt kan tværprofessionalismen få, som enten mulig forskelsgørende i det endnu ukendte 

arbejdsliv, eller som arbejdslivsvirkelighed der bør reflekteres i professionsuddannelsen? 

 Hvordan bliver kausalitetslogikker til? Hvilken version af problemer, skaber hvilken 

tværprofessionalisme som forandringspotentiale? Og hvilken effekt kan tværprofessionalismen 

få, for enten professionernes grænsetilblivelser, for at afhjælpe kompleksiteten for 

professionerne, eller for benspænd for nyskabelse i velfærdssamfundet? 

 

Tværprofessionelle campusser 

I kapitlet spørger jeg: Hvordan bliver versioner af tværprofessionalisme til samtidig med 

Professionshøjskolens campuspraksisser igennem fænomenale rytmer? Hvilke versioner af 

tværprofessionalisme bliver til? Og hvilke effekter får disse tilblivelser? Dette spørgsmål leder an til 

følgende nye spørgsmål: 

 Hvordan bliver professionerne til samtidig med tværprofessionalismens aktualiseringer af 

ansvaret for velfærdsstatens innovation? Hvordan bliver professionernes agens til samtidig med 

tværprofessionalismens potentialiseringer? 
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 Hvordan fordeler og samler tværprofessionalisme og campus professionsuddannelserne? Hvilke 

mulige effekter kommer der af forholdet mellem fleksible lokaler og hjemmeområder? Hvordan 

kan nostalgier om før sættes i spil med forestillinger om fremtiden? 

 Hvorfor er det, hvis det tværprofessionelle er vejen frem, at de psykomotoriske terapeuter skal 

vælge? Hvorfor er det nødvendigt for dem, at markere et tilhørsforhold og på samme tid, 

markere en afstand? Når de psykomotoriske terapeuter er blevet til med ”et ben i hver lejr”, 

hvorfor er det så på et kontinuum mellem det pædagogisk/psykologiske og det 

sundhedsfaglige? Kan lejrene ikke også være én? Hvorfor bliver det nødvendigt træffe et valg? 

 

Nye spørgsmål i konklusionen 

På tværs af versionerne i afhandlingen, ser jeg gentagelser, som giver mig anledning til at 

konkludere med følgende spørgsmål:  

 Hvordan giver forskellige tilblivelser af tværprofessionalismens relations-tilblivelser mellem 

Professionshøjskolepraksisser og professionernes arbejdsliv, mulighed for forskellige effekter af 

tværprofessionalismen i Professionshøjskolen? 

 Hvordan giver tværprofessionalismens forskellige tilblivelser af repræsentationer og 

perspektiver, mulighed for forskellige effekter af tværprofessionalismen i Professionshøjskolen? 

 Hvordan giver forskellige tilblivelser af tværprofessionalismens forandringsformer og 

forandringsobjekter mulighed for forskellige effekter af tværprofessionalismen i 

Professionshøjskolen? 
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Bilag 2: Overblik over interne 
dokumenter, figurer, og forkortelser 

brugt i afhandlingen 
 

 

Interne dokumenter: 

 

Arbejdsgruppens notat, 2010 

Internt notat tværmodulerne, 2010 

Matrix for undervisningsforberedelse, 2010 

Notat fra udviklingsgruppen af de tværprofessionelle moduler, 2010 

Power-point fra de faglige kvalificeringsforløb, 2010 

Professionshøjskolens årsrapport, 2010 

Styrende dokumenter for det tværprofessionelle element, 2010 

Citat fra power-point på det tværprofessionelle moduls første dag, 2011 

Invitationstekst til visionsseminar, 2011 

Referat fra workshop til visionsseminaret ”2020”, 2011 

Professionshøjskolens hjemmeside for campus, 2011 
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Figurer 

 

Figur 1:  Tabel over institutionstype, antal studerende og antal institutioner på 

professionshøjskolerne hentet fra: http://pub.uvm.dk/2000/videre/3.htm  

Figur 2:  Skitse over kapitel 9 

Figur 3:  Skitse over kapitel 10 

Figur 4:  Skitse over kapitel 11 

Figur 5:  Eksempel på kort over campus tegnet af en fysioterapeutstuderende 

Figur 6:  De fem spader til spadestiksceremonien. 

Figur 7:  Et billede af aulaen, der er formet som et amfiteater. Billedet er taget fra en svalegang 

på første sal. Svalegangene åbner ned til kig på aulaen. Billedet er let redigeret, for at 

anonymisere. 

Figur 8:  Billede af skiltet på vinduet til fysioterapeuternes praksisrum. 

Figur 9:  Billede af kaffepletter i gangbroen mellem Campus Nords to hovedbygninger 

Figur 10:  Fysioterapeuternes praksisrum 

Figur 11:  Billede af døren til de psykomotoriske terapeuters behandlingslokale 

Figur 12:  Udsnit af kort over campus tegnet af fysioterapeut underviser 

Figur 13:  Udsnit af den studerende til psykomotoriske terapeuts tegning. Her er 

behandlingsrummet tegnet ind overfor fysioterapeuternes praksisrum 

Figur 14:  Billede af indgangen til gangen, hvor et skelet nu byder velkommen 

 

 

 

http://pub.uvm.dk/2000/videre/3.htm


333 
 

Forkortelser/redigeringer 

 

Interviewudsnittene i afhandlingen har nogle steder gennemgået en let redigering for 

læsevenlighedens skyld. Det betyder at ord som ”øh”, ”uhm”, pauser, gentagelser og knudrede 

taleagtige sætningsstrukturer er skrevet let om, dog uden at ændre på indholdet.  

ANT = Aktør Netværks-Teorien (ANT)/post-ANT 

CKF = Centrale Kundskabs of Færdighedsområder 

CVU = Centre for Videregående Uddannelser 

ECTS = Europæiske Credit Transfer Point  

KVU = Korte Videregående Uddannelser 

MVU = Mellemlange Videregående Uddannelser 

STS = Science and Technology Studier 
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Versioner – diff raktive analyser fa tværprofessionalismens tilblivelse som fænomen i 
professionshøjskolen. Ph.d.-afhandling af Sofi e Sauzet, DPU, Århus Universitet 2015

Tværprofessionalismen som uddannelsesfænomen 
Med tilblivelsen af professionshøjskolerne som organiseringsform for professions-
uddannelsesområdet i Danmark i 2008 blev professionsbacheloruddannelserne 
samlet.
Oprettelsen af professionshøjskolerne medførte en konkretisering af 
tværprofessionalismen – bl.a. via fælles uddannelsesmoduler, tværorganisatorisk 
samarbejde og campuskonstruktioner, hvor fl ere uddannelser bor under samme tag. 

Ph.d.-afhandlingen bidrager med empiriske analyser af, hvordan tværprofessionalismen 
får konkrete eff ekter i en professionshøjskoles praksisser. I afhandling læses særligt 
Karen Barads agentiale realisme og Annemarie Mols praksiografi ske tilgang gennem 
hinanden, med henblik på at udvikle en materiel-diskursiv metodologi, der kan tillade 
diff raktive analyser af fænomeners tilblivelser i praksisser, som forskellige versioner 
der får eff ekter i relationer til hinanden. 

Tre praksisser, hvor tværprofessionalismen bliver til
Gennem udviklingen af et begreb om fænomenale praksisser, aftegner afhandlingen 
tre konkrete professionshøjskolepraksisser hvor tværprofessionalismen bliver til: 
organiseringspraksisser, hvor tværprofessionalismen skal gøre noget ved medarbejderes 
samarbejde på tværs af professionshøjskolen. Uddannelsespraksisser, hvor 
tværprofessionalismen skal gøre noget ved den måde, de studerende bliver 
professionelle på gennem tværprofessionelle moduler. Og i campuspraksisser, 
hvor tværprofessionalismen skal skabe nærvær og fællesskab ved at samle 
professionsuddannelserne på fælles uddannelsessteder.

I disse tre praksisser, hvor tværprofessionalismen er på spil, bliver forskellige versioner 
af tværprofessionalismen til. Og imellem versionerne er der forskelle, som gør, at 
uddannelsesfænomenet tydeliggør nogle af de spændinger, der er blevet til samtidig 
med professionshøjskolens organisatoriske tilblivelse.

Tværprofessionalisme og professionshøjskolen tydeliggøres dermed i ph.d.-projektets 
empiri som to samtidigt emergerende størrelser. Og afhandlingen peger på, hvordan 
uddannelsesfænomener får komplekse og nogle gange uforudsigelige eff ekter for 
både organisering, uddannelse og hverdag i uddannelser.
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