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FORORD 
Et ph.d.-projekt kan ikke blive til uden hjælp og støtte fra en mængde mennesker. Jeg 

skylder stor tak til de undervisere og studerende fra Institut for Sygepleje på Metropol, 

som har vist mig den tillid at lukke mig ind i deres hverdag og lade mig få indblik i deres 

forståelser og rationaler. Jeg skylder særlig tak til de otte modul 11-studerende, der har 

ladet mig følge deres hverdage i ti uger, mens de lærte at indgå i hverdagen på fem 

forskellige typer afdelinger på et hospital i Hovedstadsområdet. Tusind tak for jeres 

imødekommenhed og for jeres villighed til at dele jeres læreprocesser, undren, sejre og 

frustrationer med mig. Og stor tak til klinikerne ude på de pågældende afdelinger og til 

de kliniske vejledere, som har været utroligt hjælpsomme og interesserede i mit projekt. 

Jeg takker alle jer, som har givet mig adgang til jeres arbejdsliv, og som har hjulpet mig 

til at se og forstå jeres verdener fra jeres perspektiver. Tak fordi I har delt jeres hverdag 

med mig; jeres bidrag har givet mig materiale, som er blevet til grundlaget for denne 

afhandling. 

Dette stipendie er en del af forskningsprojektet Technucation, der forsker i 

teknologiforståelse inden for professionsuddannelserne1. Technucation er et tværfagligt 

projekt med deltagere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, 

Teknologisk Institut, Professionshøjskolerne Metropol og UCC, og Roskilde Universitets 

Center. Mit stipendie er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd gennem 

Technucationprojektet, så jeg skylder jer stor tak for at have muliggjort dette arbejde. 

Mit projekt har været rodfæstet to steder, nemlig på Institut for Uddannelse og 

Pædagogik, Aarhus Universitet, hvor jeg har været indskrevet, og på Institut for 

Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol, hvortil min ansættelse i 

Technucationprojektet er knyttet. Mit stipendie er et af to, knyttet til Technucation, hvor 

det andet stipendie forsker i læreruddannelsen i et samarbejde med UCC. At være en del 

af et forskningsprojekt har gjort, at jeg i forløbet har været omgivet af mennesker, der 

deler min vidensinteresse. Jeg er taknemmelig for at have været en del af projektet og 

for på denne måde at have haft gode sparringspartnere til rådighed i forløbet. 

Tak til mine virkelig gode kolleger i forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, kultur og 

læreprocesser for gode dialoger, sparring og støtte. Herunder tak til mine nære ph.d.-

kolleger, Anne Katrine Kamstrup, Ann-Thérèse Arstorp, Jeanette Kirk, Ann-Katrine 

Bønneløkke Soffer, Oliver Tafdrup og Bjarke Lindsø Andersen for gode diskussioner, 

opmuntring, kollegial støtte og godt selskab. Tak til Theresa Schilhab og Jamie Wallace 

                                                             
1 Se evt. mere her http://technucation.dk/. 

http://technucation.dk/
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for rådgivning og gode samtaler, og særlig tak til Ann-Thérèse for gensidig tekstnær 

sparring. 

Tak til min hovedvejleder, Cathrine Hasse, for god vejledning, opmuntring, og for at dele 

din enorme teoretiske viden med mig. Men særligt tak, fordi du altid er der med hjælp 

og støtte, når det gælder. Jeg skylder også min bivejleder, Niels Sandholm Larsen, tak for 

din hjælp med at sætte sygeplejeverdenen i perspektiv og for din store viden. I forløbet 

har jeg holdt to work-in-progress-seminarer, hvor jeg har inviteret to udefrakommende 

forskere til at give mig feedback på dele af min tekst. I den forbindelse vil jeg takke mine 

opponenter, Ida Wentzel-Winther, Tine Tjørnhøj-Thomsen, Eva Gulløv og Brit Ross 

Winthereik for læsning og konstruktiv kritik undervejs i forløbet. Jeg har sat stor pris på 

jeres hjælp og ikke mindst på jeres gode måder at formidle og motivere på. 

I foråret 2014 har jeg været på udlandsophold ved University of North Carolina, Chapel 

Hill, hvor jeg har fået fantastisk vejledning og sparring af professor Dorothy Holland. Jeg 

skylder Dorothy stor tak for hendes uvurderlige hjælp, for hendes hjertelighed, åbenhed 

og gæstfrihed. Og tak til Kim Allen, William Lachicotte, Margarete Sandelowski og alle jer 

andre fra Chapel Hill, der var med til at gøre opholdet til en skøn og rig oplevelse. 

Sidst, men ikke mindst, tak til venner og familie for støtte og gode råd. 

 

Gertrud Lynge Esbensen 

København, Maj 2015 
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KAPITEL 1 INTRODUKTION 
 

Den teknologiske udvikling i sundhedsvæsnet foregår med lysets hastighed. Og 

hvis vi skal udnytte - for eksempel det store potentiale i telemedicin - kræver det, 

at vi har et personale i sundhedsvæsnet, der er fortroligt med og har kompetencer 

til at betjene det rette udstyr. Teknologisk forståelse er et meget aktuelt emne, og 

temaet i dag falder fint sammen med, at regeringen er i gang med at støbe 

kuglerne til en digitaliseringsstrategi. (Østergaard, 2013, s. 6)2 

 

Citatet er et eksempel på, hvordan teknologi spiller en væsentlig rolle og tillægges stort 

potentiale i bestræbelserne på at ruste hospitalsvæsenet til at håndtere udfordringer 

med manglende arbejdskraft, et stigende antal patienter, samt mere komplekse 

undersøgelser og behandlinger. Østergaard udtaler dette på en konference om kvalitet i 

sygeplejerskeuddannelsen i hans tid som minister for forskning, innovation og 

videregående uddannelser. Når teknologi, som i citatet, tillægges stort potentiale, er det 

relevant at generere viden om, hvordan professionelle lærer at interagere med 

teknologi, og om, hvordan teknologier indvirker på professionelle praksisser.  

Afhandlingen vil på denne baggrund undersøge, hvordan nyankomne genererer 

teknologiforståelse gennem at lære mellem forskellige situerede praksisser. Dette for at 

belyse forholdet mellem faglige intentioner og praksisser i relation til, hvilke holdninger, 

indstillinger og praksisser nyankomne stifter bekendtskab med. Som Østergaard 

fremhæver, så sker teknologisk udvikling i sygehusvæsenet i hastigt tempo. Derfor er 

sygeplejerskeuddannelsen et relevant nedslag for at studere, hvilke betingelser 

studerende har under uddannelsen for at lære at implementere kliniske teknologier i 

deres arbejdspraksisser.  

Jeg foretager derfor en kulturanalyse af, hvordan sygeplejestuderende bliver til som 

professionelle teknologibrugere, bl.a. ved at lære handlerækkefølger gennem kulturelle 

læreprocesser i etablerede kliniske praksisfællesskaber. Jeg bruger således teknologi 

som omdrejningspunkt for at diskutere sygeplejestuderendes komplekse uddannelse, 

der omfatter teknologi og teknologiforståelse. Jeg vil argumentere for, at der er 

                                                             
2 Telemedicin kan defineres således: ”forskellige typer digitalt understøttede 
sundhedsydelser. Ved hjælp af borgeres oplysninger om eget helbred, via video, 
billeder, spørgeskemaer og måleresultater som f.eks. blodtryk, vægt, glykosetal og iltmætning i 
blodet, kan medarbejdere i sundhedsvæsenet følge, diagnosticere, behandle og rådgive 
om sygdomme hos borgere, mens de opholder sig i deres eget hjem” (Region Midtjylland, 2014). 
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forskellige forståelser og rationaler indlejret i både uddannelsen og i teknologi, hvilket 

udspringer af forskellige meningshorisonter, jf. professor i antropologi Dorothy Holland 

(2010). De forskellige meningshorisonter refererer til perspektiver, for eksempel fra 

klinikere3, udviklere, it-afdelinger og administratorer, og jeg vil argumentere for, at 

disse forskelle udfordrer praksisbrug. 

Der er flere årsager til, at det er interessant at studere sygeplejestuderendes 

teknologiforståelse. Som nævnt spiller teknologibrug i sundhedspraksisser en stadigt 

stigende rolle, og derfor har den stor indflydelse på det sygeplejefaglige arbejde på en 

række forskellige måder, hvilket vil blive synligt gennem afhandlingen. For 

sygeplejersker kan ikke fravælge brugen af teknologi, og den bliver dermed en 

ufravigelig præmis, fordi teknologi er dybt indlejret i sygeplejearbejdets struktur. Et 

andet relevant aspekt er, at vi kun i begrænset omfang taler om, hvordan vi lærer at 

implementere teknologi i vores praksisser. I forlængelse af dette er 

sygeplejestuderendes måder at lære teknologiforståelse på et forholdsvist uudforsket 

emne4, der må studeres i hverdagens kompleksitet.  

Jeg vil argumentere for, at trods ’common sense’-forståelser af, at vi lærer at bruge 

teknologi ved at læse brugsanvisninger, evt. deltage i kurser eller få introduktion af 

kolleger, og i øvrigt blot ved at have det til rådighed, er det for mange ikke så ligetil. For 

eksempel rapporterer Patientombuddet om utilsigtede hændelser med teknologi 

(Patientombuddet, 2013), hvilket blandt andet resulterer i avisoverskrifter såsom 

”Apparatkoks koster liv på sygehuse” (Pedersen, 2013). Det er yderligere velkendt, at 

der er arbejdsmæssige komplikationer, der skyldes mange og modsatrettede krav til 

professionelle som implicitte følger af nye teknologier, se for eksempel (Brok, 2012; 

Wallace, 2012; Bossen, 2013; Kirk & Nilsen, 2015 b). For eksempel fortæller en 

tillidsrepræsentant i medierne om unødige screeninger, der tager tid fra plejen (Nielsen, 

2014). Og en undersøgelse, lavet af sygeplejerskernes fagforening, Dansk Sygeplejeråd, 

viser, at 63 % af de adspurgte sygeplejersker5 i 2014 oplever, at de skal foretage 

unødvendig dokumentation (Kryspin Sørensen, 2014). Sundhedsminister Nick 

Hækkerup udtaler i et interview i april 2014, at han anerkender, at der aktuelt skal 

                                                             
3 Ordet ’kliniker’ henviser både til sygeplejersker og læger. I denne afhandling bruges det 
overvejende om sygeplejersker, men der er også tilfælde, hvor læger er inkluderede i 
betegnelsen. For eksempel når jeg taler om arbejdet på afdelingernes struktur. 
4 Denne afhandling er en del af det tværfaglige forskningsprojekt Technucation, som udforsker 
teknologiforståelse i sygeplejerske- og lærerprofessionerne. Technucationprojektet er altså 
udtryk for et fokus på, at teknologiforståelse begynder at blive anerkendt som et relevant 
indsatsområde. 
5 Af 1094 besvarelser (Kryspin Sørensen, 2014, s. 2). 
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foretages dokumentation i sygehusvæsenet, der ikke anvendes, og at han arbejder for at 

ændre det (Sejer Rasmussen, 2014). Disse forhold indikerer, at teknologi-

implementering i faglige praksisser er mere komplekst end som så, og er endvidere et 

argument for, at det er relevant at studere omgang med teknologi i situerede praksisser.  

Den viden, som jeg vil generere med afhandlingen, er dels relevant til at reflektere over 

arbejdspladslæring, og over, om uddannelser kan gøre mere for at ruste studerende til 

arbejdslivets aktuelle og fremtidige teknologiske udvikling. Dels til overvejelser over, 

hvordan professionelles betingelser for at anvende teknologi i deres daglige arbejde kan 

forbedres, og om hvordan de rustes til at vurdere teknologiers relevans i relation til de 

specifikke arbejdspraksisser, de skal indgå i. Yderligere er den relevant i forhold til at 

skabe viden om praktiske følgevirkninger af teknologiers design, præmisser og 

indlejrede intentioner.  

I policy-dokumenter og offentlig diskurs som det indledende citat, for eksempel, omtales 

teknologi og ’den teknologiske udvikling’ ofte mere eller mindre underforstået, men det 

er vanskeligt at lokalisere klare og dækkende definitioner på, hvad teknologi er. Inden 

for teknologifilosofi anskues teknologi som alt fra en blind mands stok til japanske 

robotter, og det understreges, at teknologier er mere end blot redskaber, for teknologier 

gør noget i relation med mennesker, og det er derfor, at relationer mellem mennesker og 

maskiner ikke altid forløber som planlagt (Ihde, 1990; Verbeek, 2001; Olesen, 2006; 

Huniche & Olesen, 2014). Således er det relevant at være opmærksom på, hvad 

teknologier gør ved sundhedspraksisser, hvordan de ændrer fokusområder og 

rollefordeling mellem professionelle, for eksempel. Obstfelder & Lotherington, der 

forsker i sygeplejersker og teknologi fra et STS-perspektiv (Science & Technology 

Studies), fremfører: 

 

Moderne sykepleie er en sosioteknisk praksis. Når teknologi blir forstått som en 

nøytral ting, som har enten negative eller positive effekter, kan en slik påstand 

oppleves truende. Men, med støtte i STS kan vi rette fokus mot praksisene som 

teknologi inngår i og muliggjør, og ikke kun mot egenskaper ved dem. (Obstfelder 

& Lotherington, 2014, s. 312) 

 

For at skabe et indledende fælles udgangspunkt for, hvad teknologi i sygepleje kan være, 

trækker jeg på Technucationprojektet, som dette ph.d.-projekt er en del af. 
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Technucations forskere har bedt 58 sygeplejersker, sygeplejeundervisere og studerende 

fortælle, hvilke teknologier de definerer som de vigtigste i deres arbejde. Alle adspurgte 

nævner elektroniske teknologier, 46 svar er inden for kategorien computere og 

systemer, 41 svar relaterer til apparater, maskiner og sim labs6, og kun syv svar 

indeholder artefakter, der ikke kræver strøm, såsom bøger og balloner7. Studerende og 

sygeplejersker nævner i høj grad computere og systemer knyttet dertil, såsom 

Elektronisk Patient Journal (EPJ), Elektronisk Patient Medicinering (EPM) – og af 

apparater nævnes EKG-apparater og andre slags overvågningsudstyr som for eksempel 

blærescannere, dråbetællere og Personal Digital Assistant (PDA). Underviserne svarer 

primært i relation til deres undervisningspraksis, såsom computer, Power Points, og i 

langt mindre grad i relation til mere kliniknære teknologier, som studerende skal ud og 

arbejde med. Denne indledende afgrænsning af begrebet vil blive nuanceret i løbet af 

afhandlingen i relation til, hvad studerende skal lære at interagere med, men for 

øjeblikket vil jeg understrege, at for professionelle er teknologi i overvejende grad 

elektronisk.  

Jeg har ambitioner om at hæve mig fra teknologispecifikke elementer, forstået som at 

fokusere på én enkelt teknologi såsom Elektronisk Patient Journal (EPJ), Personal Digital 

Assistent (PDA) eller lignende. I stedet er min intention at undersøge de 

hverdagsteknologier, som otte udvalgte modul elleve-studerende møder i daglig brug 

under deres klinikforløb for at belyse, hvordan de erhverver teknologiforståelse i deres 

daglige interaktion med afdelingernes teknologier. 

 

KUNDSKABSAMBITION 
Mit anliggende på et mere overordnet niveau er at undersøge, hvordan man bliver til 

som kompetent teknologibrugende aktør i en professionel praksis. Især er jeg 

interesseret i, hvordan nyankomne lærer arbejdspraksisser af de erfarne, og i, hvordan 

de udvikler måder til at navigere mellem konfliktende rationaler og mellem udfordrende 

teknologier i stridende lokale praksisrum. Denne ambition stammer dels fra en dybere 

interesse for, hvordan mennesker navigerer, vælger, skaber mening og prioriterer i 

situerede praksisser. Yderligere er jeg drevet af en interesse for kulturelle 

læreprocessers betydning for faglig tilblivelse. Min hensigt er at påpege, at det er et 

                                                             
6 Sim labs er den emiske betegnelse for simulations laboratorier, der også betegnes 
færdighedslaboratorier (skills labs). Dette er nyere betegnelser for en modernisering af, hvad der 
tidligere kaldtes demonstrationsstuer. 
7 Når der her tales om balloner, kan det være nogen, der bruges til permanente katetre, for 
eksempel. 
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strukturelt problem, hvis nyankomne ikke rustes tilstrækkeligt til reflekteret omgang 

med teknologi, og at vise, hvordan strukturelle problemer bliver til studerendes 

individuelle problemer, fordi de ikke adresseres. Formålet med dette er at skabe viden 

til udvikling af uddannelser og arbejdspladser; viden, som kan bidrage til at udvikle 

studerendes og medarbejderes ballast til at navigere mellem konfliktende strukturer, 

der folder mål og værdier fra andre meningshorisonter ind i det professionelle arbejde. 

Eller måske endda bidrage til at løse nogle af de konfliktende strukturer. Det publikum, 

jeg henvender mig til i denne afhandling, er dels det pædagogisk antropologiske 

forskningsfelt, herunder særligt felterne praksislæring/arbejdspladslæring, og 

selvfølgelig sygeplejerskeuddannelsen, som jeg håber vil finde undersøgelsen brugbar. 

 

FORSKNINGSSPØRGSMÅL 
Hvordan lærer sygeplejestuderende teknologiforståelse gennem deltagelse i figured 

worlds?  

o Hvilke indstillinger til og praksisser omkring teknologi formidles af de erfarne i de 

sociale læringsrum? 

o Hvordan lærer studerende om teknologi på Institut for Sygepleje og gennem 

praksislæring i personligt fortolkede handlerækkefølger under klinikforløb?  

 

Jeg argumenterer for, at sygepleje kan ses som værende struktureret i 

handlerækkefølger, der består af forskellige former for forberedelse, udførelse og 

efterbearbejdning af hovedhandlinger. Jeg vil vise, hvordan disse handlerækkefølger er 

dybt situerede i de enkelte afdelingers handlepraksisser, og hvordan teknologibrug er 

indlejret i handlerækkefølgerne. Det, jeg betegner som handlerækkefølger, ekspliciteres 

i de erfarnes måder at introducere studerende trinvist til den kompleksitet, der ligger i 

sygepleje. Gennem dette perspektiv bliver det synligt, hvordan teknologi er indlejret i 

større praksisser, som teknologibrug må ses i relation til. Denne struktur af 

arbejdsgange, hvori teknologier er indlejrede, er en særlig måde for studerende at blive 

til på og få erfaring gennem, hvilket jeg vil argumentere for i det følgende, for gennem 

handlerækkefølger får de studerende erfaringer med at balancere mellem formelle og 

uformelle praksisser.  
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KULTURANALYSE 
I dette afsnit vil jeg specificere kulturanalysens muligheder og særlige potentiale. Forud 

for dette er det relevant med et kort perspektiv på det så omstridte begreb kultur, om 

end en mere dybdegående behandling af begrebet ligger uden for afhandlingens 

analytiske objekt. Kultur lader sig ikke se som en enhed, fordi den er i bevægelse og 

gennemsyrer alt socialt liv. Derfor kan man ikke give et færdigstøbt svar på, hvad kultur 

er, men man kan vise aspekter af, hvad kultur som socialt forhold gør (Hastrup, 2004). 

Hasse fokuserer på kulturs processuelle karakter, og i hendes perspektiv er kultur 

læreprocesser, der skaber forbindelser, som igen skaber relationer mellem teknologi og 

betydning samt mellem handlinger og betydning. Kultur er fra dette perspektiv et 

indviklet netværk af forbindelser, hvori aktører, teknologier og sproglige praksisser in- 

og ekskluderes (Hasse, 2011, s. 16-17).  

Kulturanalyse har fokus på menneskers levede hverdagsliv ved at fokusere på 

fællesskabers dynamiske betydningsrammer og tolkningsrammer. Kulturanalyse 

indebærer dybdegående undersøgelser af, hvad der skaber sammenhæng i fællesskaber, 

men analyserne sigter hverken efter typiske eller ’sande’ versioner af aktørers 

praksisser, men efter rammerne, som gør selv variationer genkendelige og acceptable 

(Hastrup, Rubow, & Tjørnhøj-Thomsen, 2011, s. 11). En styrke ved kulturanalyse er, at 

den indfanger komplekse sociale relationer og for eksempel kan belyse forhold mellem 

hvad aktører siger, de gør, og hvordan de handler. Det sker ved, at analysestrategien 

stiller skarpt på uerkendte, men betydningsbærende forståelser og sammenhænge i de 

studerede praksisser. Kulturanalyse kan vise friktioner, der udfordrer traditioner såvel 

som sammenhængskraft, for den viser både hen mod sammenhænge og udfordringer i 

den sociale praksis for at give en troværdig fremstilling af, hvad der giver mening og får 

det hele til at hænge sammen for fællesskabets deltagere (ibid.). For at kunne indeholde 

den mængde uforudsigelighed, som feltarbejde og kulturanalyse fordrer, må 

antropologen udvise en høj grad af fleksibilitet med hensyn til teknikker, 

analysestrategier og teorier, fordi alt dette afhænger af genstandsfeltet (Hastrup, 

2003b). For eksempel er det en betingelse, at begivenheder og handlinger må gribes, 

mens de sker, og forskeren må derfor tage notater i nuet (Hastrup, Rubow, & Tjørnhøj-

Thomsen, 2011). Kulturanalyser må udføres med respekt for og med involvering i 

forskningsfeltet, men også gøre sig frie af dets magtstrukturer for at være kritisk og 

udspørgende. Informanternes erfaringer og forståelser skal overskrides igennem det 

teoretiske og analytiske arbejde (Tjørnhøj-Thomsen & Ploug Hansen, 2009, s. 234).  
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ETNOGRAFISK AFSÆT 
For at eksplicitere de empiriske belæg for afhandlingens argumenter følger her en kort 

indledende indføring i det etnografiske afsæt. Sygeplejerskeuddannelsen er en 

vekseluddannelse mellem forløb på Institut for Sygepleje og i forskellige klinikforløb, og 

derfor er denne afhandling både baseret på feltarbejde på Institut for Sygepleje og 

blandt studerende i klinikforløb på et dansk hospital. Det er relevant at udføre to 

feltarbejder for at undersøge, hvilke praksisser med teknologi studerende erfarer i disse 

forskellige rum. Og derved opleve forskellige undervisere og sygeplejerskers erfaringer, 

forståelser og indtryk af forskellige teknologiers velegnethed og anvendelsesmuligheder 

i situerede praksisser. Jeg vælger at koncentrere mig om arbejdsstrukturer i 

klinikforløbene med fokus på, hvordan nyankomne navigerer mellem divergerende 

forståelser og meningshorisonter i forhold til udfordrende teknologier i konkurrerende 

praksisrum.  

Ph.d.-projektet begynder med fire måneders feltarbejde på Institut for Sygepleje på 

professionshøjskolen Metropol i 2011-2012 for at erhverve grundforudsætninger i form 

af viden om faget og om uddannelsen. For eksempel får jeg herigennem viden om 

instituttets underviseres forskellige syn, forestillinger, kampe og vinkler på faget og på, 

hvordan studerende anses at skulle lære omgang med kliniske teknologier, altså 

teknologier, der anvendes i kliniske praksisser. Denne viden kontekstualiserer mit andet 

ti-ugers feltarbejde blandt otte studerende på deres 11. modul8 i klinikforløb i efteråret 

2012 på et hospital i hovedstadsområdet. Her følger jeg studerende på fem forskellige 

typer hospitalsafdelinger, og det er dette studie, der er i fokus i afhandlingen. Som 

nyankommen i dette felt er jeg drevet af undren over, hvordan studerende i praksis 

lærer at forholde sig kvalificeret til de mange forskellige teknologier, der findes i 

sygepleje. Feltarbejdet bibringer viden, erfaringer og perspektiver, som jeg får uddybet 

ved at foretage interviews med studerende, sygeplejersker og undervisere. 

 

  

                                                             
8 Uddannelsen har i alt 14 moduler. 
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TEORETISK RAMME 
Dette er en induktiv undersøgelse, hvori empiri og teori gensidigt konstituerer 

hinanden. Hermed vil jeg understrege, at jeg indtræder åben for feltets viden og 

forståelser, men selvsagt ikke kommer som et ubeskrevet blad. Jeg er formet af min 

vidensinteresse og af min position i felten jf. (Hastrup, 2010). Jeg er optaget af den 

teknologi, som de studerende omgås og skal lære noget med i klinikforløb, og derfor er 

teknologi det analytiske perspektiv, jeg har på studerendes læreprocesser. Teknologi og 

teknologiforståelse styrer altså mit fokus, og da disse begreber kun i begrænset omfang 

er italesatte, er det relevant at studere relationelle arbejdspraksisser for at forstå, 

hvordan studerende genererer teknologiforståelse.  

En metateori bag denne afhandling er Laves teori om læring som social praksis (Lave, 

1996), for hun fokuserer på, hvordan nyankomne lærer i praksisfællesskaber. Dette blik 

giver mulighed for at fokusere på relationer mellem nyankomne og erfarne i 

fællesskaber samt på aktiviteter, artefakter, samt videns- og praksisfællesskaber (Lave 

& Wenger, 2003). Læringsperspektivet udvikler Lave i samarbejde med Packer (2008), 

og de understreger, at det er en dialektisk, historisk situeret, kontekstuel forståelse af 

læring som et aspekt af de aktiviteter, individer konstitueres af og konstituerer sig selv i, 

i praksisfællesskaber. De skitserer en model for læring i - og som - hverdagspraksis, 

hvor de understreger tre aspekter: en subjekt–verden-relation, der transcenderer 

dualisme, er situeret i praksis, hvor subjekter og objekter indgår i dialektiske relationer, 

og som er en historisk situeret væren-i-verden. Det andet aspekt benævner de telos, at vi 

i høj grad er situerede og materielle. Sidst, men ikke mindst, taler de om 

læringsmekanismer, at vi ændrer deltagelse gennem at indgå i praksisfællesskaber (Lave 

& Packer, 2008, p. 33). Afhandlingens læringsfokus er yderligere inspireret af arvtagere af 

Vygotsky og Bruner, hvor fokus er på, hvad Gherardi & Nicolini formulerer som 

’sociokulturelle fænomener i organisationer, der kan udforske mindre intentionelle, 

mindre instrumentelle og mere refleksive aspekter af læring’ (Gherardi & Nicolini, 2009, 

p. 193).  

Indeholdt i denne tilgang er en væsentlig antagelse om, at ikke-intentionelle 

teknologierfaringer i høj grad også er læring, jf. Hasses begreb, kulturelle læreprocesser, 

der er velegnet til at belyse, hvordan studerende navigerer og bliver til gennem 

deltagelse i fællesskaber (Hasse, 2002; 2011; 2015). Med inspiration fra Hasse vil jeg 

identificere denne undersøgelses genstandsfelt som relationerne mellem en bestemt 

praksis og en kulturel kontekst, fremfor på, hvad de enkelte studerende lærer (Hasse, 

2000, s. 25). Med denne skelnen vil jeg understrege, at mit fokus ikke er på at indfange 



18 
 

alt, hvad undervisere formelt tilsigter at lære studerende, men snarere på, hvordan 

studerende lærer ved at indgå i relationer, der er særegne for de kulturelle kontekster, 

de indgår i. Således vælger jeg at fokusere på studerendes kulturelle læreprocesser med 

teknologi i langt højere grad end på, hvad undervisere og klinikere oplever, at de 

fralærer til studerende.  

Til at anskue forskellige forståelser om kliniske teknologiers rolle i sygepleje vælger jeg 

det analytiske perspektiv ’figured worlds’, udviklet af Holland, Lachicotte, Skinner & 

Cain (1998). Figured worlds kan karakteriseres som en art lokale betydningsrum med 

særegne organiseringer, strukturer, logikker og forståelser. Ved at anskue Institut for 

Sygepleje og de forskellige klinikforløb i et figured worlds-perspektiv får jeg blik for de 

situerede kontekster, som studerende lærer forståelser, handlinger og perspektiver om 

sygepleje i relation til. Holland et al. arbejder med, hvad de betegner ’sociokulturel 

praksisteori’, hvor de fokuserer på krydsfeltet mellem strukturer og aktører i 

fællesskaber. De har udviklet begrebet figured worlds9 til at indfange sociokulturelt 

konstruerede karakteristika ved fællesskaber, dvs. hvordan praksisser og forståelser 

udvikles i særlige forståelsesverdener. Figured worlds er anvendelig til at få greb om, 

hvordan forståelser af teknologi genereres i læreprocesser, studerende gennemgår, når 

de uddanner sig til sygeplejersker. Lave ser Holland et al.’s forskning som innovative 

måder at analysere disse relationer på, fordi disse perspektiver undgår at reducere 

læring til dekontekstualiseret videnstilegnelse (Lave, 2012). 

Postfænomenologi jf. (Ihde, 1990; 2002; 2008b; Verbeek, 2001; Olesen, 2006; Hasse, 

2008) er behjælpelig med inspiration til, hvordan teknologis indflydelse i figured worlds 

kan foldes ud. Det postfænomenologiske perspektiv er relevant, fordi det fokuserer på 

kropslige aspekter og på asymmetriske menneske–teknologirelationer10. Perspektivet 

anskuer en mængde teknologisk medierede relationer som værende kropsligt 

indlejrede, og fokuserer på, hvordan teknologi medierer perception og dermed influerer 

på, hvad vi fokuserer på. Yderligere har postfænomenologi opmærksomhed på, hvordan 

velkendt teknologi, der virker som intenderet, med Heideggers betegnelse, fremstår som 

kvasi-transparent, jf. Ihde (2009). At teknologi bliver kvasi-transparent betyder i denne 

kontekst, at vi ser gennem teknologien snarere end på den, når den bruges. Ihde 

eksemplificerer med, at mennesker, der er vant til at bruge briller, ser gennem dem og 

tilpasser deres mulighedsrum efter, hvad de kan se med brillerne på (Ihde, 2002).  

                                                             
9 Jeg har endnu ikke fundet en dækkende oversættelse af begrebet. 
10 Verbeek understreger det asymmetriske element, samt at det ikke er radikalt. Han fremhæver, 
at det er en forskel fra Aktør-Netværks Teori. 
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Jeg konstruerer således min analyseramme i relation til de tre analytiske perspektiver 

figured worlds, kulturelle læreprocesser og postfænomenologi11, og yderligere udvikler 

jeg begrebet ’handlerækkefølger’. Handlerækkefølger forener postfænomenologis fokus 

på det kropsligt situerede med figured worlds fokus på positioner og 

meningshorisonter. Ved at anskue de forskellige rum, som studerende lærer sygepleje i 

gennem uddannelsen, som forskellige, men overlappende figured worlds, får jeg 

mulighed for at fokusere på de forskellige lokale meningshorisonter, rationaler, 

handlemotiver og forståelser, studerende bliver til i. Figured worlds bliver et 

rammeværk, som jeg ser klinikforløbenes empiri gennem, og det skærper min 

opmærksomhed på lokale og situerede arbejdsstrukturer, hvilket jeg stiller skarpt på 

gennem det analytiske begreb handlerækkefølger. Igennem dette perspektiv får jeg blik 

for, at teknologi er dybt situeret og indlejret i sygeplejearbejdet, når teknologi virker 

efter hensigten, men ligeledes, at teknologi, der ikke er lige til at gå til, tager megen tid 

og opmærksomhed fra sygeplejefaglige handlemotiver. Ved at anvende figured worlds 

og handlerækkefølger i forbindelse med hinanden er det muligt at se, hvordan logikker, 

forståelser, meningshorisonter og handlefokus er tæt knyttede til afdelingernes 

patientgrupper, afdelingens faglige speciale og betingelser/mulighedsrum. Således giver 

perspektivet om handlerækkefølger i disse verdener et særligt fokus på det sæt af 

rationaler, meningshorisonter og handlemotiver, som aktører handler i relation til, og 

som ikke nødvendigvis er eksplicit italesatte. Kulturelle læreprocesser begrebssætter, 

hvordan nyankomne gennem deltagelse lærer, hvordan man handler, rationaliserer, 

tolker og prioriterer i de enkelte figured worlds, dvs. lærer at percipere omgivelserne 

fra den specifikke verdens position. Denne konstruktion er tilrettelagt med henblik på at 

studere, hvordan nyankomne lærer arbejdsstrukturer i relation til særlige verdener, 

men for at etablere greb til at udfolde, hvordan teknologi spiller ind i dette, er det 

postfænomenologiske velegnet. For ved at anskue det nære menneske-teknologi-forhold 

gennem en postfænomenologisk optik, får jeg blik for, hvad teknologier gør ved 

praksisser. For eksempel bliver det herigennem synligt, at studerende gennem 

kulturelle læreprocesser lærer kropslige teknomedierede relationer, hvorved de lærer 

sygeplejepraksisser gennem teknologi. Jeg vil i denne afhandling undersøge, hvordan det 

forløber. For eksempel bliver det synligt, at teknologi både kan give og blokere adgang 

til at udføre sygepleje.  

 

                                                             
11 Det ligger uden for afhandlingens analytiske objekt at lave tilbundsgående diskussioner af, 
hvorledes de tre perspektiver kan influere og forstyrre hinanden. I denne undersøgelse anvendes 
de ud fra en analytisk meningshorisont. 
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LÆSEVEJLEDNING 
Jeg har valgt at udfolde denne analyse i ti kapitler. I første kapitel skriver jeg mig ind i 

feltet, skitserer rammerne for mit argument, præsenterer kundskabsambition, 

forskningsspørgsmål, etnografisk afsæt, skitserer min teoretiske ramme, samt 

reflekterer over begreberne teknologi og teknologiforståelse for at introducere læseren 

til afhandlingen og dens fokusområder.  

I kapitel to kontekstualiseres projektet ved at belyse, hvordan uddannelsen har udviklet 

sig i relation til forventninger til, hvordan studerende antages at lære om teknologi. Dels 

hvordan teknologi har spillet ind i forhold til sygeplejerskeuddannelsen historisk set, og 

hvordan krav til teknologisk viden skrives frem i bekendtgørelser og studieordninger 

frem til den seneste studieordning fra 2008. I kapitel tre gennemgår jeg metodevalg og 

metodologi. Her præsenterer og diskuterer jeg, hvordan jeg praktisk set er gået til felten 

og til min undersøgelse. 

Kapitel fire er en introduktion til postfænomenologi i relation til min empiriske tilgang. 

Perspektivet giver redskaber til at reflektere over teknologi og teknologiforståelse, 

hvilke jeg kontekstualiserer det postfænomenologiske perspektiv i relation til. I kapitel 

fem uddyber jeg de analytiske greb figured worlds og kulturelle læreprocesser, som er 

nogle af afhandlingens bærende begreber. Ved at koble figured worlds med kulturelle 

læreprocesser får jeg blik for, hvordan studerende bliver til som erfarne deltagere ved at 

indgå i situerede praksisser i lokale betydningsrum. 

I kapitel seks ser jeg mit analytiske begreb handlerækkefølger i relation til figured 

worlds. Her anskuer jeg Institut for Sygepleje og hospitalsafdelingerne, de studerende 

lærer i, som figured worlds, og jeg sætter mit teoretiske begreb handlerækkefølger i spil 

i relation til arbejdsstrukturer på afdelingerne. I kapitel syv viser jeg, hvordan 

studerende lærer gennem handlerækkefølger, og jeg argumenterer dels for, at et 

væsentligt aspekt for de studerende er at positionere sig som kompetente aktører, samt 

at teknologier gør noget i forhold til mulighedsrummene for at positionere sig som 

kompetent. 

I kapitel otte argumenterer jeg for, at det at blive til som kompetent aktør indebærer at 

lære at navigere i, hvad jeg betegner krydsgående figured worlds. Det begrebssætter det, 

at forskellige aktørers interesser og rationaler er indlejrede i teknologier på måder, så 

nyankomne skal lære at orientere sig mellem forskellige verdeners meningshorisonter. 

Kapitel ni tegner et billede af studerende og afdelingernes kodeudfordringer, som de ser 

ud i efteråret 2012, og jeg argumenterer for, at det har konsekvenser for studerendes 
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læreprocesser i relation til tre parametre. Dels, at det koster megen tid og 

opmærksomhed, der går fra fokus på afdelingens praksisser, dels giver det studerende 

indledende erfaringer med teknologisk støtte, for eksempel at der skal investeres en 

ukendt tidsomkostning i at kontakte it-afdelingen. Sidst, men ikke mindst, sandsynliggør 

jeg, hvordan teknologi, der ikke er lige til at gå til, komplicerer læringen af afdelingernes 

handlerækkefølger. Kapitel ti sammenfatter afhandlingens konklusioner, og udpeger på 

den baggrund nye perspektiver, som analysen åbner for. 

 

AFHANDLINGENS FOKUS OG INSPIRATION 
Jeg vil indlede med at specificere, at jeg i dette projekt studerer praksisser fra de 

studerendes perspektiv for at afgrænse et bredt og komplekst felt. Det har en række 

konsekvenser for, hvad jeg ser, og implikationer af perspektivet er, at andre elementer, 

der har betydning for teknologiforståelse er i periferien af dette opmærksomhedsfelt, 

for eksempel patientjournalens mange funktioner, som Winthereik behandler (2004) 

eller de strukturlogikker i EPJ, som Bossen fokuserer på (2013). Endvidere er min 

opmærksomhed på de studerendes læreprocesser med teknologi, og det har vist sig at 

have den konsekvens, at patienter og pårørende indtager en perifer position i 

afhandlingen. Det gør de naturligvis ikke i de studerendes hverdag, hvor patienterne er 

mål for plejehandlingerne og dem, som handlinger udføres i relation til. Men det er en 

analytisk distinktion, som bidrager til at skærpe undersøgelsen. I denne tekst optræder 

patienterne derfor ofte implicit, selvom de studerendes handlinger er tæt knyttede til 

relationer til patienter og pårørende.  

I forhold til dette er det relevant at inddrage en distinktion, som Hastrup foretager. Hun 

skelner mellem det svært afgrænselige empiriske objekt, dvs. det aspekt af verdenen, 

som antropologen undersøger, og det analytiske objekt, som er den ramme, som 

antropologen selv sætter for projektet og dets betydning (Hastrup, 2003a). Hastrup 

fremhæver, at det er nødvendigt med beskæring af det empiriske for at få helhed i 

projektet og gøre felten overskuelig. Det er relevant kort at bringe op som præmis for at 

understrege, at det empiriske objekt har tråde til en lang række andre aspekter, som jeg 

i indramningen af det analytiske objekt har dømt ude af fokus for min selektive 

opmærksomhed. Det er for eksempel sygeplejerskers relationer til det øvrige 

sundhedspersonale (læger, sekretærer, sosu-assistenter, portører, laboranter, 

jordemødre mv.), kønnede forhold i relation til de forskellige professioner, eller 

inddragelse af flere uddannelsessteder og klinikforløb.  
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Min forskning bidrager til pædagogisk antropologisk teori ved at foretage en kobling 

mellem uddannelse, kulturelle læreprocesser og teknologi. Analyserammen er 

konstrueret med henblik på at få redskaber til at undersøge, hvordan studerende bliver 

til som teknologibrugende sygeplejestuderende i situerede praksisser. 

Denne undersøgelse navigerer i relation til en mængde forskningsfelter såsom 

pædagogisk antropologi, organisationsantropologi, medicinsk antropologi, 

sygeplejeforskning og tekno-filosofi. Der er en række studier fra de forskellige felter, 

som har inspireret mig undervejs i processen, men det er nødvendigt med en vis 

afgrænsning i dette afsnit for at holde fokus på det analytiske objekt. Som det vil fremgå 

i det følgende, har inspirationskilderne større eller mindre overlap til afhandlingens 

emne, metode og teorivalg.  

Fra en antropologisk vinkel er jeg metodisk inspireret af Brorholt (2012), der har 

skrevet afhandling om sundhed og sikkerhed på en anæstesiologisk afdeling. Hun viser 

med en Nicholas Rose-inspireret analyse, hvordan hospitalsansatte kropsligt 

disciplineres til at fremstå som attraktive medarbejdere. En anden antropologisk 

inspirationskilde er Ballegaard (2011), der har skrevet afhandling om, hvad der sker, 

når behandling og sundhedsteknologi flyttes ud i patienternes egne hjem. For eksempel 

anskuer hun den såkaldte egenomsorg, dvs. forventninger til, hvad patienter kan gøre i 

eget hjem, som ’hjemmearbejde’, der omfatter at skulle leve op til det sundhedsfaglige 

personales forventninger. En tredje antropologisk inspiration er Grytnes (2013), der har 

studeret, hvordan tømrerlærlinge lærer arbejdspladssikkerhed. Hun beskæftiger sig 

også i sin afhandling med, hvordan nyankomne bliver til og lærer aspekter af arbejdet i 

materielle praksisser, der kun i begrænset omfang italesættes. En postfænomenologisk 

inspirationskilde er Aaroe Clausen (2010), der har studeret jordemødre og skrevet 

afhandling om, hvordan teknologi influerer på fødsler, i en analyse, der er inspireret af 

STS, (post) ANT og postfænomenologi. Brorholt, Ballegaard og Grytnes har inspireret 

mig i forhold til, hvordan jeg metodisk kunne gå til denne forskning, og Aaroe Clausen er 

en inspirationskilde i forhold til at knytte postfænomenologi til empirisk forskning. 

Af sygeplejefaglige inspirationskilder, der beskæftiger sig med sygeplejestuderende og 

teknologi, er der for eksempel Kolbæk (2012), der i sin afhandling undersøger 

nystartede sygeplejestuderendes holdninger og forforståelser om it i uddannelse og 

klinikforløb i 1999 og 2002. Han argumenterer for, at uddannelsen ikke i praksis 

prioriterer at understøtte studerendes it-læring, før den bliver en del af 

professionshøjskolerne (Kolbæk, 2012). Elgaard Sørensen (2011) beskæftiger sig med 
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operationssygeplejersker og teknologi i en undersøgelse af sygeplejefaglige 

kompetencer i operationsassisterende funktioner. Thrysøe (2010) har lavet en 

afhandling om næsten-færdige studerendes møder med praksis. Noget af det, han 

fokuserer på, er, hvordan studerende og nyuddannede oplever, at de bliver en del af 

afdelingernes faglige praksisfællesskaber. Kragelunds afhandling (2006) omhandler 

sygeplejestuderendes kliniske undervisning i psykiatrien og fokuserer på, hvordan 

studerende lærer handlinger, der endnu ikke er rutine for dem. Hun følger elleve 

studerende og argumenterer for, at de studerende i højere grad er optagede af at følge 

afdelingernes uskrevne regler og normer, end af at følge de officielle mål for klinisk 

uddannelse (Kragelund, 2006, s. 197). De studerende i hendes studie lades i høj grad 

alene om ’pseudo-hverdagsaktiviteter’, selvom de savner at observere rollemodeller og 

at modtage feedback på deres håndtering af patienterne, hvilket resulterer i, at de 

studerende tvinges til ’trial-and-error’-handlinger eller må trække sig fra situationer. 

Heimann Hansen (2004) anvender i sin afhandling retoriske og hermeneutiske 

traditioner som grundlag for at undersøge, hvordan studerende i slutningen af 

uddannelsen udvikler faglige kompetencer. Hun behandler blandt andet, hvordan 

studerende bliver til som professionelle mellem egne faglige forståelser og økonomisk 

rammestyring. Johnsens afhandling (2003) handler om sygeplejestuderendes læring i 

praktikforløb og om sygeplejersker som praktikvejledere efter bekendtgørelsen af 1990. 

Det er en Bourdieuanalyse, der blandt andet viser, at en mængde læring ikke sker på 

forventede måder, og at studerende lærer en dobbeltlogik mellem de formelle rammer 

og forventninger samt implicit praktisk kundskab. Egerod (2003) undersøger i sin 

afhandling færdiguddannede sygeplejerskers beslutninger og handlinger i forbindelse 

med, at patienter skal trappes ud af respiratorbehandling. Hun konkluderer, at det gøres 

i en eksperimentel proces mellem læger og sygeplejersker, og at sygeplejersker mangler 

formelle kompetencer til det på trods af opkvalificering, samt at der mangler fælles 

eksplicitte procedurer blandt begge faggrupper for, hvordan denne praksis udføres 

(Egerod, 2003). Disse undersøgelser har bidraget til mit projekt ved at bistå til min 

spirende forståelse af interne kampe i feltet, samt som eksempler på, hvordan 

feltinterne forskere i sygeplejefaglige emner med teknologi bedriver forskning. 

Larsen (1999) har i sin afhandling lavet et empirisk Bourdieustudie af 

sygeplejestuderendes læring i praksis i 1996-1997 for at undersøge, hvem eller hvad 

der fungerer som læremestre for de studerende, når de skal lære afdelingernes ’tekniske 

redskaber’, som han betegner det (Larsen, 1999). Han argumenterer for, hvordan 

studerende har mange forskelligartede læremestre såsom patienter, sosu-assistenter, 
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sundhedssektorens arkitektur og artefakter. Han følger studerende fra forskellige steder 

i uddannelsen og finder frem til, at studerende i høj grad lærer ved selv at 

eksperimentere med redskaber. De eksempler, der ligger til grund for Larsens 

undersøgelse, er diverse måleredskaber (som for eksempel puls-, temperatur-, 

blodtryks-, urinmålere) og latente overvejelser om brug af creme til en patients ben:  

 

De studerende tilegner sig redskabets brug gennem en tæt eksperimenteren i 

mediering mellem redskabet, egen håndtering, patientens ’signaler og udseende 

som objekt’ og patientens signaler og udseende som ’subjekt’. Det er primært de 

studerende selv og ikke nærværet af en ’mester’ i skolemæssig udlægning, der 

’opdager fejl’ i brugen af redskabet. Der er således sjældent fysisk en anden 

’mester’ i den ideologiske mening tilstede i den konkrete relation. (Larsen, 1999, 

s. 178) (original understregning) 

 

Et af Larsens eksempler handler for eksempel om en andetårsstuderende, der skal måle 

en patients temperatur, og hvor termometret viser, at patientens temperatur er 35 

grader, hvorefter hun selv begynder at problemløse. Hun gentager målingen og får 

efterfølgende assistance af en sosu-elev og en sygeplejerske. I min undersøgelse er jeg 

optaget af andre teknologiforhold end Larsen, og en række betingelser for 

grundlæggende forudsætninger er forskellige fra Larsens studie til dette. Dels skriver vi 

fra forskellige teoretiske retninger, uddannelsen er forandret, teknologibrug har ændret 

omfang og karakter, og de studerende, som jeg følger, er længere i uddannelsen. Jeg ser 

primært på menneske-teknologirelationer, hvor det ikke er lige til for de studerende at 

skønne. Ved medicingivning, for eksempel, er det ikke muligt at prøve sig frem, som man 

kan, når man tager en patients temperatur, og målingen vækker mistanke om fejl. 

Ligeledes er det ikke ved al teknologi, at de studerende nemt kan vurdere, om de kan 

stole på en teknologis visning. Larsen konkluderer, at studerende på daværende 

tidspunkt savner de rette læremestre i deres klinikforløb, og det billede bekræftes ikke 

af mit feltarbejde i 2012, hvor jeg erfarer, at studerende har en daglig vejleder tilknyttet, 

og at denne vejleder påtager sig vejlederrollen. 
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HVAD ER TEKNOLOGI OG TEKNOLOGIFORSTÅELSE? 
Teknologiforståelse er et analytisk begreb, der er vanskeligt at afgrænse. For hvad er 

teknologi? Hvad indebærer ’forståelse’? Og ikke mindst: hvordan kan man undersøge, 

hvordan mennesker får forståelse for teknologi? Der er mange spor, man kan følge i 

dette, derfor må afklaringer og afgrænsninger ske i relation til undersøgelsens 

analytiske objekt, for teknologi anvendes af mennesker, der er situerede i praksisser, og 

både teknologier og praksisser er indfiltrede i betydningsmønstre. Hensigten med dette 

afsnit er således ikke at lave en strikt definition, men at udfolde en begrebsrefleksivitet. 

Huniche & Olesen, der forsker i teknologier i sundhedspraksisser, anfører, at ”Teknologi 

er et udtryk for så mange fænomener omkring os og i vores kroppe, at en streng 

definition enten vil favne for bredt eller blive for snæver (2014, s. 45). Huniche & Olesen 

argumenterer for, at der ikke kan laves en universel eller fuldkommen definition af, 

hvad teknologi er, og at vi i stedet må anskue teknologi i relation til de sammenhænge, 

den skal indgå i. De betegner teknologi som et ’vagt’ begreb, der er kendetegnet ved 

indbyrdes forbundne materielle, systemiske og praksisrelaterede aspekter (Huniche & 

Olesen, 2014). Sandelowski, der er amerikansk sygeplejeforsker, behandler også 

teknologis indbyrdes forbundne aspekter. Hun eksemplificerer med, at et stetoskop 

både er, hvad det er fysisk set, men i højere grad er det, hvad det bliver til i en specifik 

brugerkontekst: et diagnoseinstrument, en forlængelse af øret, et videnskabeligt symbol 

og et tegn, der indikerer status (Barnard & Sandelowski, 2000, p. 369). Sandelowskis 

eksempel understreger, hvor utrolig mange ting en enkelt teknologi er, og at den, i tillæg 

til Huniche og Olesens opmærksomhed på materielle, systemiske og praksisrelaterede 

aspekter, også kan have at gøre med symboler, signalværdier og statusmarkører. Det ses 

for eksempel ved, at noget teknologi kan signalere, at institutionen, der bruger det, er 

’moderne’, effektiv, fremtidsorienteret mv. For brugerne, eller de tiltænkte brugere, kan 

teknologi for eksempel også signalere besparelser, kontrol, effektivitet eller øget 

specialisering og professionalisme. Dette relaterer sig til teknologifilosoffen Ihdes 

begreb, multistabilitet (2008a). Det er relevante aspekter, fordi det bidrager til en 

forståelse af, at brugerne kan have ambivalente holdninger og indstillinger til teknologis 

forskellige roller og indflydelser. Huniche & Olesen fremhæver, at teknologidefinitioner 

afspejler bestemte syn på verden, fordi teknologi er kulturelt indlejrede fænomener, der 

er historisk frembragte (Huniche & Olesen, 2014). Jeg vælger, inspireret af Wallace og 

Hasse, der forsker i teknologiforståelse, at anskue teknologier som materialiteter og 

forståelsessystemer, der er indlejrede i arbejdsliv, og som noget, der medierer 

rekonfigurationer af procedurer, processer og strukturer (Wallace & Hasse, 2014). 
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Jeg vælger at udforske teknologi gennem de studerende, jeg følger i deres klinikforløb. 

Dvs. at jeg kigger på teknologier, som de studerende skal lære at indarbejde i deres 

praksisser på de afdelinger, de er på. Det er ikke teknologier, der nødvendigvis er nye 

som sådan, men de er nye eller skal bruges i nye praksisser for de studerende, og derfor 

kan jeg studere, hvordan de lærer at interagere med dem. Det drejer sig både om høj- og 

lavteknologiske teknologier såvel som elektroniske systemer, men jeg afgrænser mig fra 

en foucault’sk optik på styringsteknologier. Så når jeg her taler om teknologi, så kan det 

indeholde alt fra blærescannere, blodtryksapparater, apparater, der overvåger vitale 

værdier, til sterilhandsker, engangssprøjter og suturfjerningssæt. Kendetegn, jeg kan 

udlede fra disse, er, at de, jf. Ihde, er noget, som kræver erhvervelse af særlige evner 

eller teknikker, men yderligere er det noget, der kan gå i stykker, og som i nogle tilfælde 

kan løbe tør for strøm, og i sådanne tilfælde, hvor teknologi ’ikke er lige til at gå til’, vil 

jeg synliggøre, hvordan de blokerer for sygeplejefaglige handlerækkefølger.  

Gennem de studerendes perspektiver er der dog aspekter, som ikke er umiddelbart 

synlige, men som er yderst relevante for at udvikle teknologiforståelse, da de involverer 

multistabilitet. Her tænker jeg på, at teknologi ikke bare er indviklet i praksisser, men 

også i strukturer. For eksempel viser den danske antropolog Brit Winthereik (2004), 

hvordan den elektroniske patientjournal (EPJ) på én gang er redskab til: 

 

o Kategorisering 

o At klinikerne kan stå til regnskab for deres handlinger (accountability) 

o Informationsdeling 

o Kommunikation mellem forskellige plejeaktører 

o Klinikernes hukommelse 

o At indsamle forskningsdata 

o At demonstrere plejekvalitet 

o Intern kommunikation  

o Juridisk dokumentation 

o Administration (Winthereik, 2004, p. 8). 

 

Dette tydeliggør, at der i en teknologi som EPJ er indlejret mange organisatoriske og 

institutionelle intentioner, mål og interesser, hvilket influerer på primærbrugernes 

oplevelse af teknologiens anvendelighed og praktiske nyttefunktion. Antropologen Claus 

Bossen, der også forsker i EPJ, fokuserer ligeledes på, hvordan der er flere intentioner og 

mål indlejret i teknologi. Han viser som eksempel, at behov for administration og 

omkostningsstyring i nogle tilfælde gør, at systemer kræver en præcision, der går ud 
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over, hvad klinikerne har behov for, på trods af, at det koster dem mere tid i brug. På 

denne måde bliver et sådant aspekt relevant for studerendes udvikling af 

teknologiforståelse: 

 

For læger og sygeplejersker gør det ingen forskel, om en patient får 1 x 50 mg 

eller 5 x 10 mg, men det gør det for administratorerne af medicinbestilling og –

regnskabet, hvorved læger og sygeplejersker får mere arbejde, når de skal klikke 

sig frem til en korrekt ordination eller administrere medicin. Hvad gør en 

sygeplejerske, når der er ordineret 1 x 50 mg, men der kun er 10 mg tabletter 

tilbage i skabet? Beder lægen rette ordinationen eller trodser apotekets orden og 

ophælder 5 x 10 mg? Det er et lille eksempel, hvoraf der dog er mange. (Bossen, 

2013, s. 331) 

 

Bossens eksempel viser for det første, at en medvirkende årsag til klinisk teknologis 

kompleksitet er, at andre arbejdspraksissers meningsstrukturer kan interferere gennem 

teknologi, der bruges i sygeplejepraksis. Yderligere illustrerer eksemplet et dilemma, 

som studerende oplever, når de følger erfarne: at de skal lære at navigere 

fagprofessionelt, mellem tilskyndelser, der er indbygget i teknologi, og hvad der anses 

som effektivt tidsforbrug fra et sygeplejefagligt perspektiv. For et aspekt af 

teknologiforståelse er at lære, hvordan og hvornår man skal engagere sig på teknologis 

præmisser, og hvornår man skal fokusere på sine professionelle primæropgaver. 

Der findes mange fortolkninger af, hvad teknologiforståelse (technological literacy) 

betyder og kan være, fra aktører med diverse forskellige interesser og intentioner 

(Wallace, 2011)12. Teknologiforståelse forstås her som noget, der kontinuerligt udvikles 

gennem hverdagshandlinger på arbejdspladsen, og som må forstås i relation til de 

multible konsekvenser, de har, dvs. det anskues ikke som noget, man kan lære 

udelukkende gennem uddannelse. Men som eksemplerne her indikerer, og som Hasse & 

Brok også anfører, indebærer et fokus på faglighed en opmærksomhed på, hvordan 

teknologier og praksisser indbyrdes influerer på hinanden (2015). Teknologi og 

praksisser rekonfigurerer kontinuerligt hinanden, hvilket gør, at det bliver en vigtig del 

af professionel ekspertise at lære at håndtere og forhandle disse rekonfigurationer uden 

at miste fokus på sin handlepraksis (Wallace & Hasse, 2014, p. 154). Jeg vil derfor stille 

                                                             
12 Wallace henviser i denne forbindelse til Keirl (2006, p. 82). 
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skarpt på, hvordan studerende lærer at inkorporere hverdagsfaglige teknologier i 

arbejdspraksisser i relation til de multible implikationer, teknologi har.  

For teknologi må ses i kontekst med det sociale liv, hvori det anvendes. Det er for 

eksempel relevant at holde in mente, at studerendes primære mål ikke er at lære 

teknologier at kende eller at arbejde med dem, for teknologier er midler til at udføre 

faglige praksisser. Wallace og Hasse fremhæver, at teknologiforståelse er egenskaben til 

at lære af hverdagens indviklinger af kontinuerlige omstruktureringer af både praksis 

og teknologi uden at miste sit handlemotiv af syne. Og videre, at en kliniker med 

teknologiforståelse navigerer aktivt og reflekteret i de kontinuerligt skiftende 

meningshorisonter. De anfører, at ved at forholde sig passivt til skiftende betingelser, 

risikerer man at miste sine grundlæggende meningshorisonter og mål af syne – og for 

den læring, hvorigennem disse opnås (Wallace & Hasse, 2014, p. 162).  

Et væsentligt argument for at fokusere på professionel teknologiforståelse fra denne 

optik er, at det stiller skarpt på, hvordan teknologier er sammenfiltrede med forskellige 

logikker og interesser. Derfor må teknologi anskues som indgribende agenter, der 

påvirker arbejdsliv, handleviden og hvordan vi tænker om ting, jf. (Sandelowski, 2000; 

Dakers, 2006; Barnard, 2006; Ihde, 2009; Hasse & Wallace, 2012; Huniche & Olesen, 

2014).  
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TEKNOLOGI, DER IKKE ER LIGE TIL AT GÅ TIL 
Som nævnt må teknologi og teknologiforståelse ses i den sociale kontekst, de indgår i, og 

et aspekt, der influerer på denne empiriske kontekst og som spiller en væsentlig rolle i 

mit empiriske materiale, er teknologi, ’der ikke er lige til at gå til’. Når jeg betegner det 

på den måde og ikke skriver: ’teknologi, der er i stykker’, eller ’ukendt teknologi’, er det 

for at synliggøre, at teknologi kan forstyrre studerendes handlefokus på flere måder. For 

det, at studerende skal udføre faglige, situerede praksisser med teknologi indebærer, at 

de har fokus på den overordnede handling, de udfører, og på, hvad de kan se, tolke og 

gøre gennem teknologien. Det formål influeres af, at der er en mængde betingelser og 

præmisser indvævet i teknologibrug. Et udsnit af præmisser, jeg erfarer, er: 

 Indledende skal der investeres en mængde tid og træning for grundlæggende at 

lære en ny teknologi at kende. Teknologiens ’logikker’ skal læres, jf. (Ihde, 2009). 

 Yderligere skal der bruges ekstra tid, når en ny teknologi skal implementeres i 

en praksis, studerende skal lære at anvende den i relation til etablerede 

praksisser, de skal lære at erfare gennem teknologien og justere indarbejdede 

handlerækkefølger i relation til en ny teknologis potentiale og begrænsninger. 

 Mere uforudset skal der afsættes tid til teknologi, når den studerende kommer i 

en ny situation med en teknologi (den er inde på noget ukendt, mangler 

opladning eller melder fejl, for eksempel).  

 Ved nedbrud, i en mængde tilfælde forventes studerende og sygeplejersker at 

problemløse, før de melder en teknologi til reparation. 

 Teknologi kan blokere for adgang, for eksempel hvis studerende ikke har fået 

personlige koder, eller kan huske afdelingens fælleskoder. 

 

Et yderligere forhold i dette er, at sygeplejersker deler teknologier med afdelingens 

øvrige aktører, hvilket kan medføre, at teknologier kan være optagede af andre. 

Endvidere er det første forhold i opstillingen, at teknologis logikker skal læres; noget, 

der fungerer på flere niveauer. Dels helt kropsligt: hvor trykker man, hvad kan den og 

hvordan bruges den i praksis, men også mere overordnet, som hvilke andre teknologier 

kan den samarbejde med, hvordan passer en standardiseret teknologi til afdelingernes 

forskellige patientgrupper, hvor og hvordan melder man fejl, for eksempel. 

Jeg inddrager dette for at eksplicitere nogle af de måder, hvorpå præmisser for 

teknologibrug kan tilskynde til, at studerende bruger tid og opmærksomhed på 

teknologi fremfor på den handlerækkefølge, deres handlefokus i udgangspunktet var 

rettet mod. Med det vil jeg indledningsvist give et overblik over nogle af de elementer, 
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som studerende skal lære at navigere i for at blive professionelle teknologibrugere. Det 

tydeliggør, at det at generere forståelse indebærer at blive i stand til at vurdere en 

teknologi i relation til specifikke brugerkontekster, så præmisser for teknologibrug skal 

vurderes i forhold til den specifikke handlerækkefølges handlefokus. 
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KAPITEL 2 BAGGRUND 
For at kunne studere, hvordan studerende genererer teknologiforståelse ved at lære 

handlerækkefølger i forestillede verdener, vælger jeg at foretage tre nedslag i 

konstruktionen af dansk sygeplejerskeuddannelse. Dette kapitel udgør det ene af tre 

nedslag; de to andre er fra det levede hverdagsliv på Institut for Sygepleje og i 

klinikforløb, hvilke jeg anskuer som figured worlds, som sygeplejestuderende bliver til i 

relation til. Jeg anskuer disse perspektiver som fortolkningsrammer, der for studerende 

kontekstualiserer sygepleje i relation til, hvordan teknologier medierer 

sygeplejepraksisser.  

Kapitlet bringer først en indledende rammesætning af sygeplejerskeuddannelse i 

Danmark, dernæst et kort og grundlæggende historisk perspektiv på professionen og 

uddannelsen. Hvorefter jeg undersøger eksplicitte nationale krav til, hvad 

sygeplejestuderende skal lære om og med teknologier, som de er formuleret primært 

gennem policy-dokumenter. Fokus i kapitlet er på sygepleje i forhold til interaktion med 

teknologi, og jeg vælger her at stille skarpt på rammer for teknomedieret sygepleje-

tilblivelse, og fokuserer således ikke på teknomedierede tiltag, projekter og 

forsøgsordninger, som foregår på de forskellige sygeplejerskeuddannelser. Formålet 

med kapitlet er at skitsere den formelle fortolkningsramme, som uddannelsen navigerer 

indenfor, som grundlag for afhandlingens efterfølgende analyse, der fokuserer på 

hverdagslivets kompleksitet. 

Jeg er opmærksom på, at teknologiers udvikling i sundhedspraksis er situeret i relation 

til såvel historisk, fagprofessionel, organisatorisk, teknologisk, politisk og økonomisk 

udvikling (jf. Dupret, 2014), men disse aspekter ligger uden for denne afhandlings 

analytiske opmærksomhed på studerendes hverdagsnære læreprocesser. I dette kapitel 

præsenteres altså et historisk perspektiv sammen med policy-rammer som baggrund 

for den efterfølgende analyse. Den opmærksomhed, som mit blik på teksterne i dette 

kapitel er influeret af, er en vision, som jeg deler med Katia Dupret, der forsker i 

teknologiforståelse. Hun formulerer det vel i dette citat: 

 

På uddannelserne handler det ikke blot om at lære de studerende at blive bedre 

til at anvende teknologi eller forstå, hvordan deres profession ændres i takt med 

samfundets udvikling. Det er også væsentligt at anskueliggøre, at teknologierne 

grundlæggende er med til at forandre, hvordan noget læres, og hvad det vil sige at 

være fagprofessionel. (Dupret, 2014, s. 298) 
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Jeg inddrager dette citat for at eksplicitere, at min intention i denne afhandling er at 

argumentere for, hvordan teknologi er med til at forandre, hvordan studerende lærer at 

blive sygeplejersker, og hvad sygepleje vil sige. I takt med, at teknologier integreres i 

patientpleje, formes og omformes plejens karakter og forudsætninger, hvilket jeg 

argumenterer for fordrer, at uddannelser og arbejdspladser giver studerende og 

klinikere redskaber til at forholde sig fagligt til dette. Med det vil jeg vise et perspektiv 

på, hvad teknologier i sygepleje gør, som hidtil ikke har været taget i betragtning i 

sygeplejerskeuddannelsens bekendtgørelser. Det er relevant både at lære studerende at 

anvende teknologi, at forstå professionsændringer i relation til samfundets udvikling og 

at være bevidst om, hvordan det sygeplejestuderende lærer, er teknomedieret, hvilket 

har konsekvenser for, hvordan de lærer og for professionens karakter. Dupret-citatet 

præsenteres i indledningen til dette kapitel som et perspektiv, jeg læser historie samt 

bekendtgørelsestekster igennem. Indledningsvis skitserer jeg den formelle ramme, som 

sygeplejerskeuddannelsen er etableret indenfor13. 

 

  

                                                             
13 Det følgende kapitel er en viderebearbejdning af et arbejdspapir, jeg lavede i 2012 (Lynge 
Esbensen, 2012). 
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SYGEPLEJERSKEUDDANNELSE I DANMARK 
Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark bliver i 2001 til en 3 ½-årig 

professionsbacheloruddannelse. Professionshøjskolerne etableres af den daværende 

uddannelsesminister i 2007, med virkning fra 2008, i en vision om at udbyde flere 

videregående praksisbaserede uddannelser (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 

2014b). Uddannelserne på professionshøjskolerne betegnes vekseluddannelser, fordi de 

fokuserer på at kombinere teori og praksis, og oftest er de rettet mod en specifik 

profession (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013; Kløveager Nielsen, 2014). 

Adgangskravet til professionsbacheloruddannelser er en gymnasial uddannelse, eller 

dele af den, suppleret med relevante erhvervsuddannelser. Og de er adgangsgivende til 

relevante kandidat- og masteruddannelser. Formålet med 

professionsbacheloruddannelserne er beskrevet således:  

 

§ 3. Professionsbacheloruddannelser skal give de uddannede viden om og 

forståelse af fagområdernes praksis, anvendt teori og metode på et niveau, der 

kvalificerer til selvstændigt at kunne analysere og vurdere problemstillinger. 

Uddannelserne skal endvidere skabe grundlag for selvstændig refleksion over 

fagområdernes sammenhæng med udviklingsbaseret viden og 

erhvervsfunktioner. 

Stk. 2. Uddannelserne skal kvalificere de uddannede til at varetage praksisnære, 

komplekse og udviklingsorienterede erhvervsfunktioner. Uddannelserne skal 

endvidere kvalificere til relevant videre uddannelse, udvikle til selvstændighed, 

samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse samt udvikle interesse for og evne 

til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2014a)14 

 

Dette citat illustrerer, at det ekspliciteres, og prioriteres i professionshøjskolernes 

formål, at studerende skal kvalificeres til fagligt at analysere og vurdere 

problemstillinger gennem viden om og forståelse for praksis, teorier og metoder. 

Endvidere understreges det, at uddannelserne skal kvalificere studerende til at forestå 

praksisnære og udviklingsorienterede funktioner. Med det vil jeg tydeliggøre, at 

                                                             
14 I denne afhandling er teoricitater kendetegnede ved at være indrykkede, i en mindre 
skriftstørrelse og afgrænsede af mellemrum jf. APA- standarderne (HUC Library, 2014), 
hvorimod interviews er markerede som stærke citater, der er indrykkede, i kursiv og afgrænsede 
af en streg. Feltnoter er indrykkede og i kursiv, men uden streg omkring. 
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praksisnær viden og forståelse er et formål med professionsbacheloruddannelserne, 

som er relevant i forhold til at klargøre, at uddannelserne er forpligtede til at give 

studerende forudsætninger for at navigere i emergerende teknomedierede 

arbejdspraksisser. Som det illustreres i afhandlingens indledningscitat, sker teknologisk 

udvikling i sundhedsvæsenet i et hæsblæsende tempo, og det foranlediger, at viden om 

og forståelse for praksis ligeledes er i hastig udvikling, hvilket er en udfordring, som 

sygeplejerskeuddannelserne står overfor at håndtere. 

Sygeplejerskeuddannelsen er i 2013 én ud af ca. 85 professionsuddannelser i Danmark 

(Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2013) og kan studeres på alle landets syv 

professionshøjskoler. Den er normeret til 210 ECTS-point15 og er struktureret i semestre 

af 18-24 uger, og semestrene er opdelt i to moduler. Modulerne fungerer som afsluttede 

undervisningsenheder og indeholder teoretiske såvel som kliniske (praksis-) elementer, 

enten særskilt eller i kombination. Siden bekendtgørelsen fra 2008 består uddannelsen 

af 60 % teoretisk undervisning og 40 % klinisk undervisning - primært fra hjemmepleje, 

plejehjem, psykiatri og hospitalssektorerne.  

Sygeplejerskeuddannelsen er en af de største professionsbacheloruddannelser, både i 

relation til antal af undervisningssteder, studerende og bevillingsstørrelse (Danmarks 

Evalueringsinstitut, 2010). Gennem hele sygeplejerskeuddannelsens historie er 

uddannelsen løbende gjort mere ensartet samt akademisk, og i takt med, at 

sygeplejerskeuddannelsen bliver til en professionsbachelor, følger igen krav om øget 

videnskabeliggørelse og akademisering (Kløveager Nielsen, 2014). I studieordningen er 

uddannelsens modulers centrale fagområder og læringsudbytter fastsat, kun 

modulbeskrivelser organiseres lokalt, for eksempel kan eksterne prøver forvaltes 

forskelligt fra uddannelsessted til uddannelsessted. Sygeplejestudiet kæmper, ligesom 

de øvrige professionsbacheloruddannelser, med stort frafald blandt studerende og med, 

at der efterspørges bedre sammenhæng mellem de teoretiske og de praktiske dele af 

uddannelsen (Glasdam, 2008; Kløveager Nielsen, 2014).  

Sygeplejerskeuddannelsen har altså været præget af store organisatoriske forandringer 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2010) og er en forholdsvis ny konstruktion, som den ser 

ud i 2011, da denne undersøgelse begynder, selvom uddannelsen selvfølgelig trækker på 

traditioner fra de tidligere sygeplejerskeuddannelser. Sygeplejerskeuddannelserne i 

Herlev og København bliver for eksempel fusioneret i januar 2009, skifter navn til 

                                                             
15 ECTS står for European Credit Transfer System. 
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sygeplejerskeuddannelsen Metropol (Lassen, 2011). De bliver geografisk sammenlagt og 

får fælles studieoptag fra september 2010 (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009). 

 

ET KORT HISTORISK BLIK 
Selvom fokus i afhandlingen er på uddannelsen, finder jeg det relevant med en ganske 

kort start ved professionens begyndelse for at situere sygepleje med teknologi. På den 

måde bliver det klarere, hvilken historisk kontekst uddannelsen er blevet til i.  

 

PROFESSIONEN 
En udbredt forestilling er, at den faglærte sygepleje bliver til i 1860 med Florence 

Nightingale som foregangskvinde. Hun grundlægger ’The Nightingale Training School’ 

på St. Thomas’ Hospital i London (Malchau, 2005). Nightingale argumenterer blandt 

andet for, at god sygepleje indebærer at sørge for, at patienters omgivelser er 

veludluftede, de har lys, varme, er hygiejniske, fredelige og for, at patienterne får god 

ernæring (Nightingale, 1860). Indeholdt i disse betingelser er en mængde brug af 

artefakter, der kan defineres som teknologier, for eksempel lamper, sæbe, klude, 

håndklæder og tæpper. Om omgivelsernes betydning for sygepleje anfører Nightingale: 

 

Bad sanitary, bad architectural, and bad administrative arrangements often make 

it impossible to nurse. But the art of nursing ought to include such arrangements 

as alone make what I understand by nursing possible. (Nightingale, 1860, p. 3) 

 

Dette indikerer, at der allerede i 1860 er opmærksomhed på, at kunsten at udøve 

sygepleje forudsætter understøttende arkitektur og ’administrative arrangementer’. 

Omend både artefakter og betingelser for at udøve sygepleje er radikalt forskellige fra 

Nightingales betingelser til nutidens sygehusvæsen i Danmark. Også den amerikanske 

sygeplejeforsker Sandelowski argumenterer overbevisende for, hvordan sygepleje og 

teknologi har været knyttet sammen fra slutningen af det nittende århundrede (2000). 

Nightingales arbejde inspirerer den udvikling, der kommer til at ske inden for faget på 

internationalt plan, og hendes bidrag til sygepleje er endnu en del af fagets historiske 

selvforståelse.  



38 
 

Sygeplejehvervet i Danmark har eksisteret siden 1863, hvor kvinder bliver fastansat på 

hospitalerne for at bidrage til behandlingen af syge (Jørgensen, 2007). I denne periode 

ændres sygepleje fra at have været udført af fattige, uforsørgede borgerenker, til at blive 

et hverv for ugifte borgerdøtre med idealer om ro, renlighed og regelmæssighed 

(Larsen, 1999, s. 63)16. I Tidsskriftet for Sygepleje indikeres, at der også i Danmark i 

1910 er problemer med teknologi, der indgår i plejen på hospitalerne:  

 

Den, som konstruerer Inventaret til Hospitalerne burde selv først prøve at 

arbejde en Tid på Sygestuerne for derved af praktisk Vej lære, hvad der er 

hensigtsmæssigt og tidsbesparende for den der udfører den daglige Gerning på 

Stuerne”… TSF 19: 1910.p242. (Minnasdatter, 2011, s. 12) 

 

Denne udtalelse indikerer, at vanskeligheder med inventar eller teknologi, også i 

Danmark, historisk set er en velkendt udfordring inden for faget. Dels på den måde, at 

artefakter fungerer mere eller mindre hensigtsmæssigt i en praksis, hvilket antyder, at 

der allerede i 1910 er sygeplejersker, der oplever vanskeligheder med, at udviklere af 

teknologi ikke har lavpraktisk forståelse for de praksisser, som teknologierne skal indgå 

i. Endvidere afslører citatet, at det, at teknologiers design influerer på tidsforbruget ved 

brug, langtfra heller er en ny udfordring.  

 

  

                                                             
16 Larsen henviser her til Sigvaldsen (1993). 
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UDDANNELSEN 
Sygeplejerskeuddannelsen begynder som praktisk oplæring i midten af 1870’erne 

(Sigvaldsen, 2007). De første sygeplejeskoler bliver til på religiøse initiativer, og fra 

1876 ansætter Kommunehospitalet elever. I 1913 bliver der indrettet en 

demonstrationsstue til undervisning af elever på Bispebjerg Hospital, så sygeplejersker 

kan undervise elever i praktisk forberedende arbejde (Jørgensen, 2007, s. 131). Af dette 

kan udledes, at der i 1913 er opmærksomhed på at lære at anvende datidens teknologi i 

sygeplejepraksisser. Indtil 1933 er sygehusene alene ansvarlige for oplæring af nye 

sygeplejersker, og uddannelsen oprettes med henblik på at dække de enkelte sygehuses 

behov for sygeplejersker (Johnsen, 2003).  

Den første lov om sygeplejerskers uddannelse og arbejde udgives i 1933, og her 

klargøres det, at uddannelsen skal være 3-årig, samt at man skal have studeret ved et 

uddannelsessted, som Sundhedsstyrelsen har godkendt, for at opnå autorisation som 

sygeplejerske (Sigvaldsen, 2007). Siden er der udgivet love og bekendtgørelser for 

sygeplejerskeuddannelsen i 1957, 1979, 1990, 2001, 2006 og 2008 

(Indenrigsministeriet, 1957; 1979; Uddannelses- og Forskningsministeriet, 1990; 2001; 

2006; 2008) ud over mindre ændringer i de mellemliggende år. Teoriundervisning 

bliver indregnet i elevernes arbejdstid fra 1958, ligesom det er på dette tidspunkt, at 

uddannelsen begynder at blive løsrevet fra hospitalerne på den måde, at hospitalerne 

bliver praktiksteder, hvorimod sygeplejeskoler varetager andre aspekter af 

uddannelsen (Sigvaldsen, 2007). 

Sygeplejerskens rolle specialiseres i 1960’erne, fordi sundhedssektoren ekspanderer, 

der bliver arbejdskraftmangel og derfor også mangel på erfarne sygeplejersker, der kan 

oplære elever (Petersen, 2003). Det er også i denne periode, at private og religiøse 

aktører udgrænses fra markedet (Sandholm Larsen, 2010). Dansk Sygepleje Råd 

arbejder for at højne faget til en videnskabelig disciplin, og i en evaluering af 

uddannelsen synliggør de, at ”en kvalificeret sygeplejerske er en sygeplejerske, der kan 

forvalte lægens tekniske hjælpemidler, som bruges under diagnostik og behandling” 

(Glasdam, 2008, s. 114). Dette er relevant at hæfte sig ved, da formuleringen dels 

synliggør, at der er forventninger til sygeplejerskers teknologikendskab og 

teknologiforståelse, men endvidere fremhæves det, at sygeplejefaget er knyttet til 

udviklingen på det medicinske område. Dette aspekt ligger dog, som tidligere nævnt, 

uden for afhandlingens analytiske objekt. 
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I 1971 hæves og opdateres adgangskravene til uddannelsen, og i 1978 øges den 

teoretiske undervisning og koordinationen mellem teoretisk og praktisk undervisning. 

Endvidere kommer der her undervisning i primær sektor (jf. Glasdam 2008). I tiden 

hertil har studerende trænet, hvad der emisk betegnes ’praktiske færdigheder’ i 

demonstrationsstuer forud for deres praktikforløb, men i løbet af 1980’erne og 

1990’erne nedtones brugen, og nogle steder forsvinder det helt fra uddannelsen  

(Mikkelsen & Maindal, 2002, s. 33). Praktiske færdigheder har at gøre med handlinger, 

intentioner og faglig forståelse (Bjørk, 1999), og kropslig læring af teknomedierede 

handlinger er indlejret i dette begreb. Dette indikerer, at det hidtidige fokus på, at 

studerende skal lære at anvende sygeplejefaglige teknologier på uddannelsesstedet, 

nedtones til fordel for det, der betegnes teoretisk undervisning. 

I bekendtgørelsen af 1990 sker en akademisering af uddannelsen, hvor der bliver lagt op 

til, at den i højere grad kommer til at ligne andre videregående uddannelser (Sigvaldsen, 

2007). Man bibeholder uddannelsen som en generalistuddannelse, og de kommende 

sygeplejersker betegnes nu som ’studerende’, hvor de tidligere betegnedes ’elever’, og 

uddannelsen forlænges til at vare 3 ¾ år. Studiestrukturen karakteriseres nu som et 

studie med indlagt mesterlæreprincip i praktikperioden, og det specificeres, at 

studerende er i praktik for at lære at udføre klinisk praksis og ikke for at studere praksis 

(Glasdam, 2008, s. 116). Endvidere er det i denne forbindelse, at der oprettes kandidat- 

og ph.d.-studier i sygepleje på Danmarks Sygeplejehøjskole (Malchau, 2005). Mikkelsen 

og Maindal (2002) angiver, at interessen for demonstrationsstuer igen stiger i 

slutningen af 1990’erne. Det skyldes, at en evalueringsrapport fra 1996 vurderer, at der 

ikke har været nok fokus på uddannelsesaspekter i klinikforløbene, og rapporten 

anbefaler, at basale færdigheder trænes i skolernes demonstrationsstuer i det første år 

af uddannelsen (Evalueringscentret, 1996). Disse aspekter bliver til argumenter for 

bekendtgørelsen af 2001, hvor uddannelsen bliver til en 

professionsbacheloruddannelse. I denne forbindelse afkortes den igen til at vare 3 ½ år, 

dvs. et semester mere end en universitetsbachelor, sådan at der er plads til 

klinikperioderne. Det er yderligere her, at uddannelsen bliver adgangsgivende til 

relevante kandidatuddannelser.  
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KLINISK UNDERVISNING 
Studieordningen ekspliciterer, at det er uddannelsesinstitutionens ansvar at forberede 

de studerende på hvert af de kliniske undervisningsforløb samt at inddrage de 

studerendes erfaringer i den teoretiske undervisning efterfølgende (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2008, §9). Det er relevant for denne undersøgelse, for det kan 

tolkes som, at uddannelsesinstitutionerne har ansvar for at forberede studerende på 

kliniske, teknomedierede praksisser, og videre at reflektere over teknomedieringers 

indflydelse efter klinikforløb. Denne tolkning er dog kontekstualiseret til afhandlingens 

emne, for hvad der anses som relevant forberedelse og efterbehandling, forbliver et 

tolkningsspørgsmål. De kliniksteder, studerende skal i forløb i, er primært i 

hospitalssektoren, hjemmeplejen og i socialpsykiatrien, og de studerende gennemgår 

følgende kliniske forløb: 

 

1) Modul 1 1 uges introforløb 

2) Modul 2 2 ugers introforløb 

3) Modul 4 10 uger på hospital  

4) Modul 6 8 uger i hjemmeplejen   

5) Modul 8 8 uger i psykiatrien   

6) Modul 11 10 uger, frit valg hvor  

7) Modul 12 10 uger, frit valg hvor   

 

Dette fremhæves, fordi det ekspliciterer den mængde praktiske erfaring, studerende 

genererer i forhold til tid og antal steder i professionelle praksisser, hvor de lærer lokale 

teknomedierede handlerækkefølger. Det er dels relevant i forhold til, at Larsen skelner 

mellem erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige konstruktioner af sygepleje, der har 

lighedstegn, men også forskelle. Den erhvervsmæssige konstruktion har at gøre med, 

hvad studerende skal kunne, og at de skal godkendes for at indgå i det sygeplejefaglige 

erhverv, og den uddannelsesmæssige konstruktion vedrører, hvad studerende skal lære 

af teori og faglige refleksionsfærdigheder for at leve op til uddannelsen og 

studieordningens krav og forventninger (Larsen, 1999, s. 56). I dette perspektiv 

illustrerer oversigten over klinikforløbene det antal steder og den mængde tid, 

studerende har til at erfare erhvervsmæssige konstruktioner af sygepleje, og det viser 

endvidere det antal steder, hvor de får praksiserfaringer med kropslige, 

teknomedierede relationer. Denne distinktion synliggør, at det er velkendt, at der er 
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forskellige forventninger og krav til, hvordan studerende kan positionere sig som 

kompetente, fra forskellige, og dog overlappende sociale betydningsrum.  

Med det vil jeg dels vise, at de forskellige betydningsrum, som studerende bliver til i, har 

forskellige forventninger og mål, som studerende skal navigere i relation til.  Jeg vil 

yderligere gennem afhandlingen illustrere, at der ikke blot er tale om en dualisme, men 

at det, Larsen kalder den erhvervsmæssige konstruktion, er situeret i specifikke figured 

worlds, altså specifikke betydningsrum, med egne logikker og forståelser. Det er 

relevant, fordi det viser, at hvis læring af og om kropslige teknomedierede praksisser 

ikke sker i undervisning, man sikrer sig, at alle studerende får, afgrænses studerendes 

læring af, hvilke teknomedierede praksisser der er i de klinikforløb, de kommer i. Her er 

det relevant at indskyde, at teknomedierede praksisser selvsagt læres trinvist, da de 

tilrettelægges med stigende sværhedsgrad og yderligere struktureres gennem 

fagområder og læringsudbytter. Studerende genererer altså indledningsvist erfaringer 

med klinikkernes mere basale teknomedierede handlerækkefølger, såsom for eksempel 

det, der skal til for at udføre ’grundlæggende medicinsk og kirurgisk sygepleje’ på modul 

4 i deres første længerevarende klinikforløb (Professionshøjskolen Metropol, 2008). 

Hvorimod de mere specialiserede sygeplejefaglige, teknomedierede handlerækkefølger 

først introduceres i studerendes praksisser senere i uddannelsen. For eksempel er 

temaet for modul 11 ’medicinadministration’, og det er først på dette modul, at 

studerende formelt forventes at få erfaring med at anvende EPM (Elektronisk Patient 

Medicinering). Så på trods af, at studerende har været i fem tidsvarierende klinikforløb 

forud for modul 11, har de ikke nødvendigvis haft lejlighed til at gøre erfaringer med 

EPM. Det indskriver sig i min fortælling ved at specificere, at den erhvervsmæssige 

konstruktion af sygepleje, med de mere specialiserede teknomedierede 

handlerækkefølger, læres i sidste del af uddannelsen. Det har den konsekvens, at 

studerendes læreprocesser af specialiserede teknomedieringer er koncentrerede på få 

steder, hvilket kan gøre disse læreprocesser sårbare for praksisser, der ikke har 

implementeret teknologier, studerende forventes at lære. Det er et argument for, at det 

er yderst relevant, at uddannelsesinstitutioner forbereder og efterbehandler med 

henblik på at lære grundlæggende funktioner og forståelser bag teknomedierede 

handlerækkefølger. I næste afsnit undersøger jeg, hvad der er skrevet frem i 

bekendtgørelsen og studieordningen fra 2008 i forbindelse med at lære studerende at 

indgå i teknomedierede praksisser. 
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EKSPLICITTE NATIONALE KRAV TIL TEKNOLOGIKENDSKAB 
I 2008 gøres sygeplejeuddannelsens studieordning national, hvilket medfører, at langt 

flere aspekter af uddannelsen skrives frem, hvilket ses afspejlet i teksten. Tiden inden da 

beskrives kun ud fra bekendtgørelserne, da jeg afgrænser mig fra lokale 

studieordninger17. I anordning om sygeplejerskeuddannelsen af 1957 fremgår det kort, 

at eleven skal erhverve ’tekniske færdigheder’, og på forskole18 forud for selve studiet 

skal elever gennemgå demonstrationer og øvelser (Indenrigsministeriet, 1957). I 

anordningen fra 1979 indgår det ligeledes, at eleverne gennem praktikuddannelsen skal 

opøve tekniske færdigheder (Indenrigsministeriet, 1979), og i Sundhedsstyrelsens 

cirkulære af 1979 står endvidere, at elever skal opøve praktiske færdigheder 

(Sundhedsstyrelsen, 1979). Dette viser, at der i uddannelsens begyndelse er fokus på 

erhvervelse af kropslige færdigheder med de anvendte teknologier i sygepleje. I 

Kolbæks afhandling gennemgår han udførligt it’s vej ind i sygeplejeskolerne, og både 

studerende og underviseres tilvænningsprocesser til elektroniske systemer. Han 

angiver, at sygeplejeelever i løbet af 1970’erne så småt begynder at få lidt erfaring med 

administrativ it i deres praktikforløb, fordi flere amter udvikler elektroniske 

hospitalsinformationssystemer i denne periode (Kolbæk, 2012). De danske 

sygeplejeskoler får it-udstyr i midten af 1980’erne, i første omgang til administrativ 

brug, og derfor er computerundervisning til studerende afhængig af, hvorvidt de enkelte 

hospitaler anvender computere på denne tid (Kolbæk, 2012, s. 31)19.  

I bekendtgørelse for sygeplejerskeuddannelsen af 1990 er ordene ’tekniske 

færdigheder’, eller blot ’færdigheder’, udgået, og teknologi omtales ikke eksplicit 

(Uddannelses- og Forskningsministeriet, 1990). Det kan ses som, at hvor der i 

uddannelsens unge år fokuseres på, at elever genererer kropslig erfaring med 

artefakter, der anvendes i sygepleje, er det elementer, der nedtones på bekostning af 

andre uddannelsesrelaterede aspekter, i takt med at uddannelsen bliver mere 

akademisk. I bekendtgørelsen af 1990 angives under formål og struktur, at: ”Den 

studerende erhverver forudsætninger for at samarbejde, for at forny sig fagligt i takt 

                                                             
17 Som nævnt har uddannelserne gennemgået flere fusioner, og Metropols aktuelle uddannelse er 
derfor resultat af en mængde forskellige uddannelser. Senest blev sygeplejerskeuddannelserne i 
Herlev og København lagt sammen. I begyndelsen af 1990’erne blev Sygeplejeskolerne 
Bispebjerg, Hvidovre og Fensmarksgade sammenlagt og Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet blev 
lagt til de øvrige i 1996 (Danmarks Evalueringsinstitut, 2009, s. 9).  
18 I 1957 består grunduddannelsen af ’sygeplejeforskole’ og tre års uddannelse med ’forkursus’. 
Forskole kan foregå på sygeplejeskoler eller sygeplejehøjskoler, og den treårige uddannelse 
foregår på sygeplejeskoler. Undervisningen på sygeplejeforskoler er tilrettelagt sådan, at den kan 
gennemføres uden patientkontakt eller kontakt med sygdomme (Indenrigsministeriet, 1957). 
19 Kolbæk trækker her på Sermeus & Alaerts (1996), der afrapporterer fra Nightingale-projektet, 
som havde til formål at udvikle undervisningsmaterialer til faget Sundhedsinformatik. 



44 
 

med den videnskabelige og samfundsmæssige udvikling samt for at udvikle 

sygeplejefaget” (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 1990, §1). På denne måde 

erstattes de tidligere mere specifikke formuleringer om, at studerende skal lære 

tekniske eller praktiske færdigheder med den mere overordnede formulering om, at den 

studerende skal erhverve forudsætninger for at forny sig og sit fag i takt med 

udviklingen. Bekendtgørelsen af 2001 afløser 1990-udgaven, og her bliver teknologi 

eksplicit omtalt for første gang under uddannelsens formål og varighed: 

 

Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, 

videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje, 

kvalificere de studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber. 

(Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2001, §1)20 

 

Dette viser, at uddannelsen, i tillæg til det tidligere fokus på at kvalificere studerende 

inden for videnskabelig og samfundsmæssig udvikling, nu endvidere eksplicit forventes 

at forholde sig til den teknologiske udvikling. I 2001-bekendtgørelsen introduceres faget 

’sundhedsinformatik’21, der beskæftiger sig med it inden for sundhedssektoren, ligeledes 

som et centralt sundhedsvidenskabeligt fag, blandt syv andre, ligesom erhvervelse af 

’praktiske kundskaber’ fremhæves i en beskrivelse af fagene (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2001, bilag 1). Under uddannelsens tilrettelæggelse og indhold 

specificeres det, at studerende skal opnå både praktisk og personlig handlekompetence 

gennem deltagelse, øvelse i og refleksion over sygepleje (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2001, §4, stk. 3). Et væsentligt aspekt er, at der her endvidere 

stilles krav om, at studieordningerne ekspliciterer, hvordan it anvendes i 

undervisningen. Det sker under henvisning til en passage, der anviser, at uddannelsen 

skal tilrettelægges, så der ”indgår studieformer, der understøtter den studerendes 

udvikling af kompetencer i forhold til læring, selvstændighed og samarbejdsevne samt 

til at skabe faglig fornyelse” (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2001, §4, stk.4).  

                                                             
20 Denne sætning står uændret frem til den aktuelle bekendtgørelse fra 2008. Den eneste 
ændring er, at man i 2008-bekendtgørelsen skriver ”den studerende” i stedet for ”de 
studerende”. 
21 Ifølge Kolbæk findes der mindst otte forskellige definitioner af Sundhedsinformatik (Kolbæk, 
2012, s. 15). Professionshøjskolen VIA beskriver faget således: ”Sundhedsinformatik beskæftiger 
sig med informationsbehandling, dvs. indsamling, bearbejdning, opbevaring, kommunikation og 
anvendelse af information i sundhedsvæsenet” Jf. (VIA University College, 2014). 
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Det understreges, at den kliniske undervisning skal ”tilrettelægges med progression fra 

det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende i forbindelse med 

træning af grundlæggende kompetencer, således at generelle faglige færdigheder 

beherskes, og at evnen til samt ansvarlighed for at vurdere og træffe kvalificerede valg 

opøves” (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2001, § 11). Denne læringsstrategi ser 

jeg afspejlet under feltarbejdet blandt studerende i klinikforløb i 2012. Under 

beskrivelse af fagene er der yderligere specificeret, at ’standarder for dokumentation, 

evaluering og kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje’ er et centralt område blandt mange 

andre (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2001, bilag 1). I denne bekendtgørelse 

spirer forventninger til kendskab til teknomedierede praksisser altså frem på en række 

områder, klarest i forhold til it og dokumentationsstandarder. Det kan ligeledes tolkes 

indeholdt i de mere overordnede formål om, at studerende skal kvalificeres til kliniske 

sygeplejekundskaber i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Ligesom 

citatet om, hvordan klinisk undervisning skal tilrettelægges fra observation til refleksion 

mod det selvstændigt udførende, indeholder teknomedierende handlerækkefølger, om 

end de ikke er ekspliciterede. 

I bekendtgørelsen af 2006 er ovennævnte passager uændrede, og i udgaven fra 2008 er 

nogle af de ovenstående passager lettere omformulerede, udbyggede og nuancerede22 

(Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2006; 2008). For eksempel udbygges det 

tidligere omtalte mål med klinisk undervisnings progression i 2008-bekendtgørelsen til 

nu at indeholde, at ”Teoretisk og klinisk undervisning kombineres i en vekselvirkning 

med stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem uddannelsesforløbet med henblik 

på at sikre praksisnærhed og udvikling af professionsrettet kompetence” (Ibid. § 5). 

Dette kan ses som en understregning af, at distinktionerne mellem teoretisk og klinisk 

undervisning skal tilstræbes udjævnet, da det ekspliciteres, at uddannelsen skal 

tilrettelægges med henblik på at sikre praksisnærhed, og at studerendes kompetencer 

skal professionrettes. Hermed tolker jeg det som, at vekslen mellem undervisning på 

Institut for Sygepleje og i klinikforløb tilstræbes understøttet i uddannelsen, som det 

også fremhæves i § 9, der angiver, at uddannelsesinstitutioner skal forberede 

studerende på klinikforløb og efterbearbejde kliniske erfaringer efterfølgende 

(Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2008). Det ligger dog implicit, hvorvidt 

                                                             
22 Jeg erkender, at ord og formuleringer kan have større betydning fra et professionshøjskole-
fagligt perspektiv, end jeg som udefrakommende tillægger dem. Mit motiv er at læse 
dokumenterne gennem en optik der fokuserer på, hvordan teknologibrug og refleksioner over 
teknologibrug prioriteres, fremskrives og antydes praktiseret i uddannelsen. 
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teknomedierede plejeaspekter er særligt indtænkt i forhold til professionsrettethed og 

praksisnærhed i dette.  

Det understreges ligeledes, at uddannelsen kontinuerligt skal tilrettelægges funderet på 

den nyeste viden, ligesom der skal være samspil mellem kundskaber og værdier i 

uddannelsen og i professionen. Dette anses at skulle ske gennem ”deltagelse og øvelse i 

samt refleksion over sygepleje”, hvorigennem studerende skal generere praktisk og 

personlig kompetence i forhold til at udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje 

(Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2008a, § 5).  

Således er ét niveau af brug af samt refleksioner over teknologibrug indeholdt i mere 

overordnede formuleringer, men ved at søge mere specifikt efter ordet teknologi, for at 

spore fokus på teknologibrug og teknologiforståelse, ses det eksplicit anvendt i relation 

til ’den teknologiske udvikling’ og i relation til informationsteknologi. For eksempel til 

modulet om tværprofessionel virksomhed, hvorunder faget Sundhedsinformatik hører, 

hvor ét af flere læringsudbytter lyder: ”At forklare/forstå hvordan kommunikation og 

informationsteknologien kan anvendes i forhold til sundhedsprofessionelles arbejde 

med dokumentation og kvalitetssikring” (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2008, 

bilag 2, stk. 4.5). Her er fokus på, hvordan informations- og kommunikationsteknologi 

kan anvendes, men i relation til Duprets tilgang, jævnfør citatet ved kapitlets 

begyndelse, er det ligeledes relevant at stimulere refleksion over andre aspekter. For 

eksempel om, hvad dokumentation og kvalitetssikring gør ved plejen, hvilke muligheder 

og begrænsninger, der er ved aktuelle systemer, samt hvordan sådanne systemer 

tilskynder til fokus på nogle aspekter af pleje frem for andre.  

Aspekter af forventninger til teknologibrug og teknologiforståelse er ligeledes indeholdt 

i begrebet ’instrumentelle sygeplejehandlinger’, der ligeledes optræder i denne 

bekendtgørelse. Det beskriver en del af de færdigheder, studerende skal lære at foretage 

og beherske gennem det kliniske modul 4, ’Sygepleje, grundlæggende klinisk 

virksomhed’, og på det kliniske modul 11, hvis tema er ’Kompleks klinisk virksomhed’. 

Gennem erfaringer under feltarbejdet på Institut for Sygepleje er jeg bekendt med, at 

instrumentelle sygeplejehandlinger dækker over, hvad jeg vil betegne som et meget 

kropsligt fokus på teknomedierede handlinger, dvs. hvordan handlinger, medieret af 

teknologi, udføres i praksis. For eksempel hvordan studerende opstiller og klargør 

dråbetællere. Skejby Sygehus ekspliciterer, hvad man lægger i betegnelsen 

instrumentelle sygeplejehandlinger, i sin introduktion til nye sygeplejersker, hvor man 

eksemplificerer med ”medicinudregning og blanding af medicin (dvs. have det i 



47 
 

hænderne), iv. medicinering, sygepleje ved CVK, pumper osv.” (Århus 

Universitetshospital - Skejby, 2007, s. 3). Dette fokus på instrumentelle 

sygeplejehandlinger er en årsag til, at jeg vælger at udføre feltarbejde på modul 11. 

Sundhedsinformatik får i 2008 tildelt to teoretiske ECTS-points, hvilket svarer til en 

arbejdsindsats på 50-60 timer, jf. EU’s brugerguide til ECTS (Education and Culture DG, 

2009, p. 11) på det tværprofessionelle modul 5, og to kliniske ECTS-point på modul 12, 

der handler om selvstændig professionsudøvelse. På modul 5 er der endvidere krav om, 

at it-baseret kommunikation og samarbejde indgår i den fastlagte studieaktivitet på 

modulet (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2008 b), ligesom at der på modul 12 

stilles krav om, at et læringsudbytte er at ’beherske gældende dokumentationspraksis 

og administrative procedurer samt at forholde sig kritisk til kvaliteten af den udførte 

sygepleje’ (ibid.).  

Forventninger til, hvordan uddannelserne skal kvalificere de studerende inden for den 

teknologiske udvikling, fremskrives i 2008-bekendtgørelsen, omend det er spredt ud 

over mange områder og svært at lede ud af mere overordnede termer. Bilaget 

’læringsudbytte’ kommer krav til teknologiforståelse lidt nærmere. Her er 41 punkter, 

opdelt i viden, færdigheder og kompetencer - som specificerer overordnede formål, der 

ikke har været skrevet frem i de tidligere bekendtgørelser, der som nævnt ikke har 

indeholdt studieordninger. De færdighedsrelaterede læringsudbytter specificerer blandt 

andet, at sygeplejersker skal kunne: 

 

 ”Søge, sortere, anvende og vurdere viden [... om en række forskellige faglige forhold]  

 Anvende dataindsamlingsmetoder, der knytter sig til professionen  

 Beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder 

 Mestre lægemiddelregning og medicingivning 

 Beherske almindelig dokumentationspraksis og administrative procedurer 

 Anvende it i sygeplejerskens virksomhed                        

 Beherske læse- og studieteknikker som forudsætning for fortløbende faglig ajourføring 

og udvikling  

 Beherske grundlæggende akademiske metoder.” (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2008, bilag 1) 

 

Læringsudbytterne udtrykker en forventning om, at studerende skal lære at mestre it, 

kunne søge, forholde sig til og vurdere viden, anvende dataindsamlingsmetoder, 
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beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder, samt 

mestre medicingivning. Der er flere læringsudbytter, som teknologibrug og 

teknologiforståelse kan tolkes under, men som udefrakommende vurderer jeg, at det 

forudsætter et vist oversættelsesarbejde at læse, i hvilke grader mere kropslige og 

kognitive forventninger til teknologibrug og teknologiforståelse intenderes i disse. For 

eksempel noteres det som et videns-relateret læringsudbytte, at en professionsbachelor 

i sygepleje ”kan redegøre for og reflektere over metoder og procedurer, der anvendes i 

vurderinger, handlinger og evalueringer i professionsudøvelsen” (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2008, bilag 1, pkt. 6). Hvorvidt der tilstræbes refleksion i relation 

til teknomedierede metoder og procedurer eller andre sygeplejerelaterede refleksioner, 

bliver et fortolkningsspørgsmål. 

Informationsteknologi har ligeledes fået et særskilt afsnit under ’undervisnings- og 

arbejdsformer’ i studieordningen:  

 

5.4 Informationsteknologi (it) 

Gennem uddannelsen arbejdes der med it dels som redskab til læring dels som 

genstand for læring. 

Som redskab i undervisningen medvirker integrering af it til at opbygge 

studierelevante kompetencer, der kan udvide den studerendes muligheder for 

aktivt at deltage, kommunikere, dele viden og samarbejde i uddannelsesmæssige 

sammenhænge. It indgår i undervisning og læreprocesser på lige fod med andre 

medier, der generelt understøtter og udvider forskellige former for interaktion. 

I forhold til den studerendes aktuelle og fremtidige betingelser for faglig udvikling 

anvendes it-værktøjer til at støtte den studerende i at opbygge 

informationskompetence. Ved hjælp af it udvikler den studerende evne til at søge 

information, til kritisk at udvælge, vurdere, organisere og anvende information 

fra forskellige relevante kilder. 

It som genstand for undervisning henviser til, at der i klinisk praksis 

implementeres it med det formål at optimere administrative og sundhedsfaglige 

processer, herunder dokumentation og samarbejde på tværs af professioner, 

sektorer og instanser. It medvirker til at styrke sammenhæng og koordinering 

mellem personer og instanser rettet mod sammenhængende patientforløb. 

Muligheden for at anvende forskellige it-værktøjer i studiearbejde og 

undervisning medvirker til udvikling af fortrolighed med forskellige it-

funktionaliteter. Undervisnings- og studieformer, der støtter opbygning af 
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relevante it-kompetencer, medvirker til at kvalificere opbygning af relevante 

professionsrettede kompetencer, herunder indsigt i hvordan it kan kvalificere 

administrative og sundhedsfaglige processer og forståelse for, hvilke krav der 

stilles til en kritisk reflekteret anvendelse af it. 

Anvendelse af it i uddannelsen til planlægning, gennemførelse og evaluering af 

undervisning skal bidrage til innovation, variation, fleksibilitet og alsidighed i 

undervisnings- og studieformer. (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2008, 

bilag 2 stk. 5.4) 

 

Som det kan læses ud af dette afsnit, er it-kompetencer klart fremskrevet i 

studieordningen, og som dette i sammenhæng med det forrige citat indikerer, vedrører 

it majoriteten af de aspekter, hvorunder teknologi kan tolkes at høre. It fremskrives 

endvidere her som et emne, der både hører til på uddannelsesstedet såvel som i de 

kliniske læringsrum. Øvrige elektroniske artefakter (apparater, for eksempel), som de 

færdige sygeplejersker kommer til at beskæftige sig med i deres faglige 

hverdagspraksisser, omtales i enkelte sætninger. Som at sygeplejersken skal ”beherske 

centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder”, og i målsætningen 

om, at studerende skal kvalificeres til kliniske sygeplejekundskaber i overensstemmelse 

med den teknologiske udvikling. Yderligere forventninger til teknologiforståelse kan 

tænkes indeholdt i en lang række mere overordnede formuleringer såsom: en 

professionsbachelor i sygepleje ”kan redegøre for og reflektere over metoder og 

procedurer, der anvendes i vurderinger, handlinger og evalueringer i 

professionsudøvelsen”, for eksempel (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2008, 

bilag 1). Men citatet kan endvidere antages at kunne tolkes under en mængde andre 

faglige aspekter. 

Fra 1970’erne er der iværksat flere tiltag for at øge uddannelsens it-aktiviteter, og disse 

har jeg ingenlunde til hensigt at underkende. For mere om de historiske tiltag omkring 

it, se Kolbæk (2012). Denne afhandlings analytiske objekt er dog anderledes og bredere, 

selvom it-aktiviteter er en del af den teknologi, studerende genererer forståelse af og 

med.  

I de kliniske forløb lærer de studerende en mængde situeret og praktisk kropsligt 

arbejde med og om teknologier. Det sker gennem kliniske introduktioner og 

undervisningsforløb, samt i situeret sidemandsoplæring. Der findes eksplicitte krav, der 

sigter mod at sikre fælles fundament. For eksempel skal de studerende beherske 
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specialiserede dataindsamlingsmetoder og medicinadministration med de systemer, der 

knytter sig til det. Endvidere er ”centrale instrumentelle sygeplejehandlinger”, 

dokumentations- og standardsikrende teknologier og det at kunne inddrage kliniske 

retningslinjer mv. forudsætninger, som de studerende skal lære i deres kliniske 

undervisning, og som omtalt klargør § 9, at uddannelsesinstitutioner også skal inddrage 

disse erfaringer. De studerende stifter bekendtskab med teknologier, der er nødvendige 

for at kunne varetage de opgaver, der konkret er i spil på de afdelinger, hvor de kommer 

i klinikforløb. Det betyder, at det afhænger af, hvilke teknologier, der er implementeret i 

dagligdagen på de specifikke arbejdspladser, som den studerende møder under sit 

studie, hvilke teknologier hun/han introduceres til. Derfor er der stor variation i, hvilke 

praktisk-kropslige erfaringer med teknologi de studerende får under deres studie. For 

eksempel kan en studerende principielt gennemgå hele studiet uden at prøve at lægge et 

kateter. En bidragende årsag til disse variationer kan være et forhold, som Mikkelsen og 

Maindal23 angiver: at der ikke er enighed blandt sygeplejeundervisere og sygeplejersker 

om, hvilke praktiske færdigheder, der er relevante at lære under grunduddannelsen 

(Mikkelsen & Maindal, 2002). 

 

  

                                                             
23 De henviser i denne forbindelse til Gilje & Mjølnerød (1994). 
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SAMMENFATNING 
Dette kapitel repræsenterer ét af tre perspektiver på sygeplejeuddannelse på den måde, 

at jeg her læser uddannelsens historie og formelle rammer fra en opmærksomhed på, 

hvordan teknologibrug og teknologiforståelse er skrevet frem, forud for den følgende 

analyse af hverdagslivets kompleksitet. Her undersøger jeg, hvordan forventninger til 

studerendes teknologiske kendskab og færdigheder rammesættes, hovedsageligt i 

anordninger og bekendtgørelser, fra sygeplejerskeuddannelsens start til den gældende 

bekendtgørelse fra 2008, suppleret med lidt yderligere litteratur om emnet. 

Sygeplejerskehvervet har været forbundet med teknologi siden Nightingales tid, og 

allerede i Danmark i 1910 tydeliggøres problematik med, at ’hospitalsinventar’ kan være 

uhensigtsmæssigt og tage tid fra plejen. Det indikerer, at udfordringer med at integrere 

teknologi hensigtsmæssigt i sygepleje langtfra er nye, omend mængden af teknologier, 

deres indflydelse på mulighedsbetingelser samt hastigheden, hvormed de ændrer 

hverdagspraksisser, ikke i øvrigt er sammenlignelige fra dengang til nu.  

Det forhold, at studiet er en vekseluddannelse, er særligt, fordi studerende således 

bliver til som teknologibrugende sygeplejestuderende i forskellige verdener, på Institut 

for Sygepleje og i forskellige klinikforløb, med forskellige specialiseringer. Det gør dels, 

at jeg som forsker ikke kan studere kulturelle læreprocesser med teknologi på bare ét 

sted, fordi studerende lærer om teknologibrug samt om, hvordan teknologi indgår, eller 

netop ikke indgår, på flere forskellige steder. Larsen skelner mellem en erhvervsmæssig 

og en uddannelsesmæssig konstruktion af sygepleje, hvormed han understreger, at der 

er forskellige betingelser og forudsætninger for at positionere sig som kompetent i 

uddannelsesinstitutionen og i klinikforløb (Larsen, 1999). 

Bekendtgørelserne viser, at der i 1957-1979 er fokus på erhvervelse af ’tekniske 

færdigheder’, og at der gennem uddannelsens historie er foregået en trinvis 

akademisering med skiftende opmærksomhed på og holdninger til, hvor i uddannelsen 

studerende har været forventet at skulle erhverve ’praktiske færdigheder’. For eksempel 

nedtones anvendelsen af demonstrationsstuer, hvori der har været fokus på træning af 

praktiske færdigheder, i 1980’erne og 1990’erne, for at blive opjusteret igen i slutningen 

af 1990’erne, efter at en evalueringsrapport anbefaler, at studerende træner ’basale 

færdigheder’. I bekendtgørelsen fra 1990 udgår betegnelsen ’tekniske færdigheder’, men 

forventninger i relation til teknologier omtales som, at studerende skal forny sig fagligt i 

takt med den videnskabelige og samfundsmæssige udvikling. I bekendtgørelsen fra 

2001 fremskrives teknologisk udvikling for første gang eksplicit, og det specificeres, at 

studerende skal kvalificeres i overensstemmelse med denne. I denne bekendtgørelse 
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kommer sundhedsinformatik endvidere på som fag. I 2008 tilføjes it i en ny national 

studieordning, der endvidere understreger, at uddannelsen skal have et 

professionsorienteret sigte og være orienteret mod den udvikling og de ændringer, som 

sker inden for sygeplejeprofessionen, sundhedsområdet og det sociale område. Det 

understreges, at det er uddannelsesinstitutionens ansvar at forberede de studerende på 

hvert af de kliniske undervisningsforløb samt at inddrage de studerendes erfaringer i 

den teoretiske undervisning efterfølgende (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 

2008a § 9). Den nationale studieordning er tilknyttet en mængde læringsudbytter, der 

kommer forventninger omkring teknologi nærmere. Flere af dem relaterer sig til it, der 

hører under sundhedsinformatik, og en enkelt pind beskriver desuden, at studerende 

skal lære ’centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder’.  

Dette kapitel argumenterer for, at sygepleje altid har været knyttet til teknologi, og at 

der tidligere har været fremskrevet forventninger om, at studerende lærer praktisk-

instrumentelle færdigheder i skolens læringsrum, men at dette aspekt af uddannelsen 

har været lettere omstridt. Endvidere argumenterer jeg for, at med hensyn til teknologi 

og teknologiforståelse er fokus i bekendtgørelse og studieordning langt overvejende på 

it og dokumentationsstandarder. Hvorimod kendskab til, brug af, og forståelse for, 

hvordan andre teknologier indvirker på plejepraksisser, fremstår underbelyst, selvom 

det kan tolkes indeholdt i en overordnet formulering om, at studerende skal kvalificeres 

i overensstemmelse med den teknologiske udvikling og lære om ’centrale 

instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder’. Dette kan relatere sig til 

Larsens distinktion på den måde, at det kan ses som, at det i overvejende grad er en 

uddannelsesmæssig konstruktion af sygepleje, der er repræsenteret i policy-

dokumenter, hvorimod den mere erhvervsmæssige konstruktion fremstår mere 

uspecificeret. 

På denne baggrund vil jeg sammendrage, at den viden om kropslig såvel som kognitiv 

teknologibrug og teknologiforståelse, der ligger ud over it og 

dokumentationsstandarder, og som er formaliseret gennem bekendtgørelser og 

studieordning, er begrænset og uklar i forhold til den rolle, som teknologier spiller i 

sundhedsvæsenet i dag. Det er fremskrevet, at det er uddannelsesinstitutionens ansvar 

at forberede studerende på klinikforløb og efterbehandle deres erfaringer i 

undervisningen bagefter, om end teknomedierede praksisser ikke er specificerede i 

forhold til denne hensigt. Dupret, som jeg indledte dette kapitel med, anfører, at 

konsekvenser af de uklare rammebetingelser på den ene side er, at uddannelserne har 
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forholdsvis frie rammer, men også, at implementering bliver usystematisk, mangler 

formelle rammer og kvalificeret vidensdeling (Dupret, 2014). 

Kapitlet bidrager til afhandlingen ved at belyse, hvordan teknologi og 

teknologiforståelse fremskrives/behandles inden for uddannelsens formelle 

institutionelle struktur. Derved bliver dette kapitel en indramning af den 

forståelseshorisont, som udviklere af moduler på uddannelsen arbejder indenfor.  
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KAPITEL 3 METODEVALG & METODOLOGI 

HVORDAN KAN TEKNOLOGIFORSTÅELSE STUDERES? 
I dette kapitel vil jeg eksplicitere og argumentere for, hvordan og hvorfor jeg vælger at 

tilgå de centrale spørgsmål i denne undersøgelse, som jeg gør. Teknologiforståelse er et 

område, der er mere kropsligt indlejret, følt, mærket og fornemmet, end det er italesat, 

hvilket vil blive synligt gennem afhandlingen. Selvfølgelig kan der til en vis grad tales om 

teknologiforståelse, men det er i høj grad indlejret som noget, aktører har indstillinger 

og selvforståelser i relation til, eller som noget, der enten ’bare er’, eller ikke er. I 

interviews har jeg for eksempel tilstræbt at få informanter til at fortælle, hvad de tænker 

på, når jeg spørger til teknologi. En af de studerende i begyndelsen af uddannelsen, 

Bianca, fortæller, at hun synes, at det er et svært at svare på, hvad teknologi er. Hun 

spørger, om jeg tænker på computere og elektronik, og siger ved interviewets afslutning, 

at hun aldrig har tænkt på teknologi på den måde før, fordi det bare er noget, der er der 

for hende (Interview med modul 3-studerende, Bianca 2012). En anden studerende, 

Nanna fra modul 5, svarer følgende: 

 

Når du siger teknologier, så tænker jeg robotter og sådan noget. Det er 

sådan noget, jeg tænker. Det ved vi jo ikke så meget om, når vi bliver 

uddannet, men vi ved rigtig meget i forhold til, hvordan man skal vaske 

[patienter] og sådan noget. Altså det er jo det, vi ved med teknologier, 

som jeg forstår dit spørgsmål. Og så ved vi selvfølgelig om EPJ. Altså det 

er ikke noget, vi bliver undervist i, men ude på praktikstederne viser de 

os altid systemerne, og hvordan det foregår - Opus, Labka og alt det der. 

(Interview med studerende, Nanna, 2012)24 

 

Dette citat inddrages som et eksempel på associationer, studerende får, når jeg 

indledningsvist spørger dem om, hvordan de lærer om teknologier og får 

teknologiforståelse. Bianca fortæller, at hun primært tænker på computere, ligesom 

                                                             
24 Alle navne fra empirien er anonymiserede. Empiricitater er lettere sprogligt redigerede for 
stammen, små udtalefejl og for sætninger, der påbegyndes uden at afsluttes. Skråstreger i 
interviewcitater indikerer, at den, der taler, afbryder sin sætning. Fire prikker mellem sætninger 
indikerer, at jeg har udeladt dele mellem to sætninger, jf. Apa-standarden (HUC Library, 2014). 
Tre prikker i slutningen af en sætning indikerer, at sætningen ’hænger i luften’, om man så må 
sige, dvs. at den ikke afsluttes, men ebber ud. Firkantparenteser markerer, at jeg indsætter et ord 
af forståelseshensyn. 
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Nanna her fortæller, at hun primært tænker på robotter, når jeg spørger. Nanna 

henviser dernæst vagt til, at der kunne være teknologi involveret i at vaske patienter, for 

til sidst at komme ind på sundhedsinformatik, som er et af temaerne i det modul, hun er 

i gang med. Eksemplet illustrerer teknologis diffuse karakter, og at emnet tilsyneladende 

ikke er noget, de studerende er vant til at tale om. 

Fordi emnet er så diffust og ikke bliver talt om som et felt, er det relevant at konstruere 

en metodisk tilgang, der kan indfange tavse og komplekse komponenter af hverdagens 

arbejdspraksis. Dels for at udforske, hvordan teknologiforståelse gøres, men endvidere 

for at kunne tage udgangspunkt i konkrete situationer i samtaler med studerende og 

sygeplejersker for at søge at få indtryk af deres rationaler og bevæggrunde. Denne art 

objektkonstruktion studeres bedst med kvalitativ forskning, der netop er designet til at 

rumme hverdagslivets uklarhed og kompleksitet (Bourdieu, Chamboredon, & Passeron, 

1991). I antropologisk forskning er empiri det bærende element, og på den baggrund 

har jeg valgt feltarbejde i kombination med etnografiske interviews til at generere 

empiri. Det kvalitative perspektiv repræsenterer, ifølge Baarts, den samlede 

vidensproduktion, der påbegyndes allerede ved forskerens indledende tanker og idéer 

om sit projekt – og det konstrueres løbende i samspil med videnskabsteoretiske og 

metodiske valg, i såvel praktiske overvejelser, genereringen af det empiriske materiale, 

igennem det analytiske arbejde, såvel som i skriveprocessen (Baarts, 2005, s. 4)25. 

Styrken ved feltarbejde er, at det giver forskeren et dybtgående helhedskendskab til 

aktørers empiriske virkeligheder jf. (Bundgaard, 2003)26. For at få greb om 

teknologiforståelse og for at udvikle strategier for at komme til viden om 

teknologiforståelse er det relevant at studere relationelle arbejdspraksisser. Det er 

primært de studerendes arbejdspraksisser, der er i fokus, men sekundært 

sygeplejerskers og sygeplejeunderviseres. For nyankomne lærer om fagforståelser og 

handleviden i relation til de erfarne idet arbejde udføres på baggrund af både kropslig 

viden og praktisk erfaring, jf. Hastrup (2005). 

 

Relationer kan ikke ses og derfor heller ikke dokumenteres i simpel forstand. 

Deres virksomhed kan derimod erfares i praksis; denne erfaring passerer oftest 

udokumenteret i al sin selvfølgelighed, men ved at udsætte sig fordomsfrit for 

andres selvfølgeligheder har man mulighed for at forstå, hvad der er på spil. 

(Hastrup, 2003a, s. 25) 

                                                             
25 Baarts henviser i denne forbindelse til Nørgaard 2003. 
26 Bundgaard henviser i denne forbindelse til Geertz. 
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På denne baggrund vælger jeg at studere selvfølgeligheder og praksisser i feltet, dels for 

at få greb om relationer, der ikke nødvendigvis italesættes, men endvidere for at få 

indtryk af handleviden og fagforståelser, som de erfarne formidler til 

sygeplejestuderende. Jeg prioriterer at udføre feltarbejde to forskellige steder, dels fordi 

sygeplejerskeuddannelsen er organiseret som en vekselvirkning mellem teoretiske 

forløb og klinikperioder inden for forskellige sygeplejefaglige felter, men endvidere fordi 

teknologibrug og teknologiforståelse har uudtalte og implicitte karakterer, som jeg kan 

få greb om ved at være til stede og studere arbejdspraksisser i udførelse.   

Mit første feltarbejde er på Institut for Sygepleje på Metropol, og formålet med dette 

feltarbejde er at udforske elementer af arbejdspladskultur ved at fremanalysere stedets 

selvfølgeligheder og logikker i relation til teknologi, fordi disse både regulerer og 

opretholdes gennem praksis, jf. Gulløv (2004, s. 55). Ved at fokusere på, hvad der 

tilskrives mening fra undervisernes perspektiver, samt på hvilke attituder og tilgange 

om forholdet mellem sygepleje og teknologi, der influerer i felten, får jeg mulighed for at 

opleve, formelle såvel som uformelle, enigheder og uoverensstemmelser på instituttet. 

Formålet med dette fokus er at skabe viden om elementer af aktuelle og historiske 

forståelser af professionel identitet på instituttet, og om hvordan disse aspekter spiller 

ind på undervisere og studerendes forhandlinger og meningsskabelser i relation til 

teknologi. Uoverensstemmelser i forhold til teknologi er relevante for min 

erkendelsesinteresse, fordi de illustrerer forskellige faglige interesser og mål inden for 

felten. Yderligere illustrerer de undervisernes meningshorisonter, motivation og 

handlefokus, hvorved interne logikker og forståelser synliggøres. 

Når jeg i denne kontekst taler om logikker og forståelser, betegner begreberne den 

hverdagsagtige, fornuftsbetonede- eller selvevidente viden, som vi i mange tilfælde 

handler og anskuer verden på baggrund af. Den amerikanske professor i antropologi 

Geertz argumenterer for, at det kan være frugtbart at anskue denne type selvevidente 

viden som en relativt organiseret størrelse af overvejelser, snarere end blot hvad enhver 

fornuftig person ved, selvom det kontrasterer de latente præmisser for det, der netop er 

selvfølgeligt (Geertz, 2009, s. 772). Han eksemplificerer med, at vi ved, at regn er våd, og 

at man derfor skal søge ly for den, eller at ild brænder, og at man derfor ikke skal lege 

med den. Men som i disse eksempler bliver viden og implicitte refleksioner, eller 

fortolkninger, sammenblandet til én sfære af det givne og uanfægtelige, og på denne 

måde virker selvevident viden så bydende, at vi let blot tager den til os, selvom 
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fortolkningerne kunne være anderledes. Han argumenterer videre for, at det 

selvevidente trækker sin autoritet fra uudtalte præmisser, at ’det bare er livet i en 

nøddeskal’. Geertz konkluderer, at selvevident viden, eller selvfølgeligheder, er 

fortolkninger af aktuelle erfaringer og derfor historisk konstruerede samt genstand for 

historisk situerede vurderingsstandarder. Geertz kalder det et kulturelt system27 og 

argumenterer for, hvordan det tydeligst ses af udefrakommende, hvilket netop er 

intentionen med, at jeg som udefrakommende laver denne undersøgelse. Logikker og 

forståelser fremtræder i hverdagen gennem kryptiske udsagn såsom talemåder, 

henkastede bemærkninger, vittigheder, anekdoter og små moralske historier (Geertz, 

2009, s. 774). 

Mit andet feltarbejde udføres på et dansk hospital blandt studerende på 11. modul, i 

gang med deres ti ugers klinikforløb. Her er jeg først og fremmest optaget af de 

studerendes læreprocesser omkring teknologi og af social interaktion mellem 

studerende, sygeplejersker og teknologi. Et andet fokusområde er, hvordan studerende 

lærer blandt andre professionelles formelle og uformelle tilgange og strategier med 

hensyn til teknologi. Et tredje fokusområde er, hvordan de oplever deres egen 

interaktion med teknologi – hvordan de lærer at blive professionelle med teknologi, for 

eksempel i forhold til at prioritere professionelt. 

Ved begge feltarbejder lader jeg det være frivilligt for aktørerne i felten, hvorvidt de 

ønsker at tale med mig, dvs. jeg understreger frivilligheden, da jeg er klar over, at 

medarbejderne på Institut for Sygepleje såvel som sygeplejerskerne på afdelingerne 

ikke personligt har haft indflydelse på min tilstedeværelse. I min søgning efter 

informanter på Institut for Sygepleje understreger jeg, at jeg er interesseret i at høre 

forskellige perspektiver på teknologi, både fra dem, som er meget positive, såvel som de 

mere skeptiske eller udfordrede. Jeg er optaget af at høre, hvilke overvejelser, 

bekymringer og vurderinger forskellige undervisere har – på fagets vegne, men også i 

relation til deres egne selvvurderede forudsætninger for at inddrage mere teknologi i 

deres daglige undervisning. I forhold til de studerende understreger jeg også, at jeg ikke 

leder efter mønstereksempler på gode teknologibrugere, men at jeg snarere leder efter, 

hvordan studerende ’med almindelige forudsætninger’ eller dem, der føler sig 

teknologisk udfordrede, lærer. Jeg bestræber mig på at understrege, at det er 

                                                             
27 Kulturelle systemer henviser til noget ganske andet end for eksempel it-systemer. Ifølge Geertz 
er kulturelle systemer historisk konstruerede bedømmelsesstandarder, der kan anfægtes, 
bestrides, bekræftes, udvikles, formaliseres, overvejes og læres. Geertz fremhæver, at de baseres 
på, at dem, der besidder dem, er overbevist om deres værdi og validitet (2009, p. 773). Han 
anskuer blandt meget andet common sense, kunst, religion og ideologi som kulturelle systemer. 
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læreprocesserne, der er vigtige for mig at opleve, fordi det er i tilblivelsesprocesserne, at 

det ekspliciteres, hvordan teknologi bruges, og hvilke barrierer, der er hvor.  

 

AT STUDERE MARGINALE AKTØRERS ARBEJDSPRAKSIS 
Aull Davies beskriver28, hvordan marginale aktører ofte er gode informanter, fordi de, 

ligesom antropologen, er på kanten af et givent fællesskab og derfor ser verden fra en 

genkendelig position, hvor de er opmærksomme på forventninger og grundantagelser 

(Aull Davies, 2008). Ved at studere nyankomne får jeg således mulighed for at observere 

socialiseringsprocesser i tilblivelse, og derigennem lærer jeg, sammen med de 

studerende, hvordan man ser, taler, og føler som medlemmer af den givne praksis. 

I min metodiske tilgang er jeg inspireret af Nicolini, der har udviklet metoder til at 

studere sygeplejersker og telemedicin i Italien. Nicolini forundres over, hvordan 

sygeplejersker, blot ved at se, hvem der ringer ind, kan vurdere, om det er et rutinekald 

eller en nødsituation (2009). Han foreslår at fokusere på hverdagspraksisser ved at se 

praksis som epistemisk objekt, og han fremhæver den processuelle forståelse, at 

praksisser anskues som aktuelle, altid dynamiske præsentationer af en objektorienteret 

aktivitet, der er af en vis varighed og udbredelse, og som bliver opretholdt af en social 

gruppering og indskrevet i materielle eller symbolske mellemled. Nicolini fremhæver, at 

når han taler om praksis, så refererer han til det at praktisere, altså til det, der siges og 

gøres specifikt i tid og sted, hvilket dels indeholder nogle former for agens, materialitet 

og historik – dels afhænger af andre praksisser, som sker – og som foranlediger en form 

for effekt i verden. Han fremhæver videre, at praksisser hverken er objekter, noget, der 

udelukkende er i menneskers bevidstheder, eller noget, der er indlejret i rutiner og 

planer. Praksisser eksisterer kun i den udstrækning, at de gøres og gentages. Nicolini 

fastslår, at man ved at fokusere på praksisser gør det sociale og materielle til 

undersøgelsens hovedfokus (2009, pp. 121-122). Han understreger ligeledes, at man for 

at studere arbejdspraksisser må begynde med at zoome ind på handlingerne i det 

sociale rum. Han foreslår, at antropologen benytter sig af praktisk sensitivitet til at 

generere opmærksomhed på følgende aspekter: 

 

o De specifikke handlinger og deres temporale flow 

o De interagerende mønstre, der gøres i praksis 

                                                             
28 Med henvisning til Rabinow, 1977, p.73-5. 
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o Meningshorisonter, forståelser, og anliggender inden for den praksis, der udfoldes 

o Det aktive bidrag fra artefakter og andre praksisser i udførelsen af praksis.  

(Nicolini, 2009, pp. 122 min oversættelse) 

 

Jeg finder denne måde at se hverdagspraksisser på, men også den etnografiske 

sensitivitet relevant og frugtbar til at undersøge, hvordan teknologiforståelse 

fremtræder i arbejdspraksisser. Nicolini lægger netop vægt på et empirinært fokus på 

hverdagspraksisser, tid, interaktioner, meningshorisonter, forståelser, interagerende 

mønstre og ikke mindst på teknologier og andre praksissers indflydelser på specifikke 

handlinger. Nicolini angiver, at konsekvenserne af at studere praksisser på denne måde 

er at udvikle en overbevisende og meningsfuld beskrivelse af, hvad praksis er, hvorfor 

den er, som den er, og hvorfor en given praksis ikke udføres anderledes. Hermed mener 

hverken Nicolini eller jeg, at praksisser ikke kan gøres på andre måder. Praksisser er, 

som de er, uddyber Nicolini, fordi de er relaterede til omhyggeligt varetagne 

interessemønstre, der har at gøre med fortidige begivenheder. Dette forudsætter 

forståelse for de handlecyklusser, associationer og gensidige afhængighedsgreb, der 

opretholder praksis gennem forskellige tid og rum  (Nicolini, 2009, p. 122). Denne 

handleanvisning finder jeg eksemplarisk for dette studie, idet det gør det muligt for mig 

at få analytisk greb om, hvordan aktører handler i relation til særlige 

meningshorisonter. Gennem at studere nyankomne får jeg adgang til at studere denne 

slags socialiseringsprocesser i deres tilblivelse, hvorved ellers tavse elementer af 

praksis ekspliciteres. 
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FORSKEREN SOM UNDERSØGELSESREDSKAB 
I antropologisk forskning bruger forskeren sig selv som redskab til at erhverve indsigt i 

andres hverdag ved at studere, hvordan meninger bliver til i sociale rum. Dette gøres 

ved at tage plads i felten, blive en del af den og udvikle relationer til menneskene i felten 

(Gulløv & Højlund, 2003). I et sådant perspektiv er det relevant at anerkende, at 

relationen mellem forsker og undersøgelsesfelt er en del af de valgte metoder (Hastrup, 

2005). Her vil jeg kort indskyde en distinktion. Inspireret af Hastrup og Rubow skelner 

jeg mellem felten som det fysiske område af aktiviteter, forskeren observerer og 

deltager i, og feltet som det analytiske genstandsfelt, der er konstitueret på baggrund af 

min vidensinteresse (Rubow, 2000, s. 14; Hastrup, 2010, s. 57). Det subjektive kropslige 

engagement er en vej til objektiv viden, og forskeren må være bevidst om, at hendes blik 

er styret af grundantagelser og forforståelser, ud fra hvilke hun anskuer verden og 

konstruerer viden (Baarts, 2005). For eksempel kan det influere på mit fokus, at jeg selv 

af personlighed er én, der følger regler, og derfor har udviklet en vis sensitivitet over for 

følgevirkninger og konsekvenser af regler, der gør, at det netop er handlerækkefølger, 

der bliver synlige fra min position. Grundantagelser influerer også på andre måder, som 

Baarts behandler: 

 

Disse grundantagelser kan komme til syne som forskerens forståelse af, hvordan 

mennesket er i og erkender verden, forskerens metodiske udgangspunkt, den 

teoretiske vidensinteresse eller eksempelvis forskerens erfaringer med eller 

forestillinger om det konkrete forskningsfelt. Disse forudsætninger for viden og 

erkendelse anlægger i sig selv et perspektiv. (Baarts, 2005, s. 3)  

 

Jeg får for eksempel øje på det, jeg betegner som ’handlerækkefølger’ i begyndelsen af 

feltarbejdet blandt de studerende, hvor de studerende og jeg følger en sygeplejerske i 

hendes daglige arbejde. På de afdelinger, hvor jeg følger studerendes introduktioner, har 

sygeplejersken med vejlederfunktionen et antal patienter, hvoraf den studerende enten 

får ansvaret for nogle af patienterne, eller i starten får ansvar for nogle af 

plejeopgaverne. Dvs.: den vejledende sygeplejerske har også andre patienter og opgaver 

end den studerende, og udfører derfor andre handlinger ved siden af at introducere den 

studerende. Det er, mens jeg kæmper med at finde orden i alle de små eller større 

handlinger, sygeplejerskerne udfører, at begrebet tegner sig for mig. Nogle gange 
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spørger jeg sygeplejersken, hvad hun29 laver og hvorfor, fordi hun ofte udfører små 

handlinger, mens hun er i gang med andre handlinger. For eksempel ser jeg én, der 

forbereder et lille lager af vatrondeller på plaster i et hjørne af depotet, så hun hurtigt 

kan tage én, når hun skal bruge den. Det er det, jeg betegner som, at de arbejder i 

multible time-/space-sekvenser, eller som når sygeplejersken skal i gang med at give en 

patient medicin, og lige går forbi en anden patient for at forberede vedkommende på en 

handling, der skal ske, før hun går tilbage til medicingivnings-handlingen. Jeg formoder, 

at det er i denne indledende måde at skabe orden i sygeplejerskernes handlinger, at min 

indledende opmærksomhed pirres, og det tydeliggøres yderligere, da de studerende skal 

i gang med at udføre plejehandlinger på egen hånd, fordi alle sekvenser i disse 

handlerækkefølger italesættes, eller vises af de erfarne til de nye. Gennem min 

opmærksomhed på handlerækkefølger får jeg blik for, hvordan sygeplejerskers arbejde 

på én gang er meget regelbundet og højrisikofyldt. Samt at kvaliteten af sygeplejerskers 

arbejde er dybt afhængig af, hvordan hun formår at være struktureret og have overblik 

over alle de forskellige sekvenser, hun skal navigere i for at udføre sine plejehandlinger 

hurtigst, sikrest og med mest mulig ro og venlighed over for patienterne. 

Under feltarbejdet på Institut for Sygepleje udfordres mine grundantagelser derimod af, 

at jeg har vanskeligt ved at finde eksempler på, hvordan studerende stifter 

introducerende kendskab med kliniske teknologier. Jeg leder efter moduler eller temaer 

i uddannelsen, hvor studerende lærer kropslig erfaring med basale kliniske teknologier, 

får undervisning i kliniske teknologiers implikationer, eller som for- eller efterbehandler 

studerendes kliniske erfaringer med teknologi. Jeg taler med undervisere, der laver 

enkeltstående forløb for studerende, men jeg finder ikke undervisning, som alle 

studerende får. Dette aspekt er til dels omtalt i kapitel to og vil mere empirinært blive 

udfoldet i kapitel seks under afsnittet om Institut for Sygepleje som figured world. 

Forskerens grundantagelser kontrasteres, når hun undres over andres måder at gøre 

eller rationalisere på, idet hun tolker verden ud fra sine allerede erhvervede 

tolkningsrammer og undres, når hun møder noget, hun ikke har forventet. Min 

indledende undren i feltarbejdet blandt de studerende pirres af, hvad de sygeplejersker, 

der haster rundt på afdelingerne, mon specifikt laver. Deres handlinger fremstår fra mit 

udefrakommende perspektiv som indflettede i hinanden. Her er det relevant at 

indskyde, at de former for undren, der er relevante i en antropologisk forbindelse, er 

                                                             
29 Jeg omtaler sygeplejersker / vejledere som hunkøn, for enkelthedens skyld, da langt de fleste 
sygeplejersker og vejledere jeg har fulgt, har været kvinder. Jeg har kun oplevet to mandlige 
sygeplejersker vejlede studerende under forløbet, og de omtales med det rigtige køn, hvis jeg 
henviser til dem. 
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dem, der har metodologiske implikationer, for teorier og hypoteser influerer på 

antropologens iagttagelser i og refleksioner over praksis (Hasse, 2011). Hasses 

perspektiv om ’kulturelle læreprocesser’ søger, med inspiration fra Hastrup (1992), svar 

på, hvilke processer, der ligger bag, at vi undres, når vi fra et eksternt perspektiv møder 

en kulturel praksis (Hasse, 2011). Når vore grundantagelser udfordres, gennemgår vi 

nye kulturelle læreprocesser, hvilket åbner for nye refleksioner, opmærksomhedsfelter 

og handlemuligheder (ibid.). Ved at gøre vore egne kropslige erfaringer i den fysiske felt, 

erfarer vi forskelle mellem vores egne tolkningsrammer og praksisdeltagernes 

tolkningsrammer, hvilke vi kan forstå gennem teoretiske optikker (ibid.).  

 

AT LÆRE AT SE 
Ved at tage plads i de studerendes verden lærer jeg den undervejs at kende indefra. 

Forskeren skal, ligesom andre nyankomne, ’lære at se’ for at kunne vurdere, hvad der 

tæller, hvad der anses for at være vigtigt (Bundgaard, 2003). For den nyankomne på en 

hospitalsafdeling kan det for eksempel umiddelbart se ud, som om sygeplejersker hele 

tiden haster rundt og laver en masse småting. Bundgaard fremfører, i tråd med Hasse 

(2002; 2011), at det kulturelle blik må læres, og at det kræver indsigt i den kulturelle 

verden, der er udgangspunkt for den kulturelle produktion: 

 

Antropologens og informanternes forskellige opfattelser er ikke i sidste ende 

afgørende, men det er derimod deres udgangspunkt i et fælles erfaringsrum som 

en betingelse for indsigt i den etnografiske virkelighed. (Bundgaard, 2003, s. 65) 

 

Det erfaringsrum, som den empiriske virkelighed udgøres af, består dels af umiddelbart 

observérbare processer, af betydningsproduktionen mellem antropolog og informant og 

af den bevidstgørelsesproces, som informanterne gennemgår, samt af deres reaktioner 

på den (ibid.). En af de måder, hvorpå jeg lærer at se, er, som Hastrup30 foreslår, ved at 

anskue samtalen som forståelsesredskab, der kan skabe generel og holdbar viden om 

menneskelige værdier og om menneskelig væren (Hastrup, 2005, s. 27). Jeg samtaler 

med studerende, undervisere og sygeplejersker, der har tid og lyst til at tale med mig. 

Jeg stiller mange spørgsmål såsom: hvorfor gør du sådan? Hvordan lærte du at gøre det? 

Hvorfor skal I gøre...? Herigennem får jeg viden om og forståelse for studerendes og 

                                                             
30 Med henvisning til Rubow (2003). 
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erfarnes meningshorisonter, prioriteringer og for strukturelle betingelser ved arbejdet. 

Van Maanen31 (2007), argumenterer for, at antropologen, ved at være med ved 

hverdagssamtalerne på arbejdspladsen, erfarer informanternes betragtninger gennem 

deres udtalelser. Dette giver information om, hvordan de givne informanter anskuer 

arbejdspladsens sociale strukturer. Det kan for eksempel give viden om relationerne 

mellem de ansatte, graderne af indbyrdes konkurrence, og hvad der opfattes som mere 

eller mindre vigtigt i de ansattes hverdagspraksis. For de ansatte i fællesskab er det 

elementer, der er dybt indlejrede i selvfølgeligheder, forståelser og tavse logikker. Van 

Maanen anfører, at de er, hvad Cicourel32 betegner ’baggrundsforventninger’. De må 

gøres til genstand for etnografisk interesse, netop fordi de anses som værende 

selvfølgeligheder og dermed accepteres ukritisk og uproblematisk (Van Maanen, 2007, 

p. 295). Van Maanen hævder, at sådanne koncepter både er noget af det mest 

besværlige, men også det mest interessante mål for etnografer. 

 

INSTITUT FOR SYGEPLEJE 
Metropols sygeplejerskeuddannelse er som nævnt senest konstrueret af 

sygeplejerskeuddannelserne i København og i Herlev33. De bliver fusioneret i januar 

2009, og fra september 2010 får instituttet fælles studerende-optag (Lassen, 2011). Så 

instituttet, som det ser ud i 2011, er en forholdsvis ny konstruktion, der nyligt er flyttet 

til nye lokaler, hvor de to tidligere uddannelser nu er samlet. I 2011 har instituttet 

omkring 100 undervisere ansat og ca. 2500 studerende indskrevet.  

Jeg begynder ph.d.-projektet med at lave fire måneders feltarbejde på instituttet. Min 

projektstart, feltarbejde og start på ny arbejdsplads foregår således samtidigt. Jeg 

begynder d. 1. oktober 2011 og får en kontorplads i et såkaldt ’kompetencefællesskab’ 

sammen med seks af instituttets undervisere.  

 

  

                                                             
31 Van Maanen er professor i organisationsetnografi. 
32 Han henviser til Cicourel 1967. 
33 Der har været foretaget en del sammenlægninger af sygeplejerskeuddannelser forud for, at de 
bliver en del af professionshøjskolerne. 
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RAMMERNE FOR SOCIAL INTERAKTION 
Instituttets fysiske rammer er en fire-etagers bygning, der er L-formet, og de ansattes 

kontorer er fordelt på alle fire etager. Det udgør min arbejdsplads i de fire måneder, og 

mit syns-punkt (Hastrup, 2004) er fra anden sal i et kompetencefællesskab i den lange 

del af L-formen, blandt fire naturfaglige undervisere og to sygeplejeundervisere. De 

underviser alle studerende i begyndelsen af uddannelsesforløbet ligesom underviserne 

på nabokontorerne. Mine kontorkolleger er venlige og villige til at svare på alle mine 

mange spørgsmål og afklare sammenhænge og historiske aspekter fra deres 

perspektiver. Jeg erfarer tidligt i forløbet, at ikke alle undervisere på instituttet endnu 

kender hinanden, og at fællesskaber på instituttet er lokale. Derfor er det ikke helt lige 

til at få undervisere til at anbefale mig andre, hvem det vil være relevant at tale med om 

specifikke emner.  Min kontorplads ligger tæt på et fælles tekøkken med frokostrum, der 

ligger bare én etage højere oppe i bygningen. Nogle af medarbejderne på instituttet 

spiser frokost sammen og bruger rummene som sociale nøglepunkter, men der er 

langtfra plads til alle, og kollegerne fra mit kontor spiser ofte alene på kontoret. Da jeg 

spørger til det, forklarer én, at hun ikke rigtig er ’nået til’ det endnu. To andre siger, at de 

nogle gange spiser deroppe, og atter to siger, at de aldrig spiser i frokostrummet, fordi 

de foretrækker at spise på kontoret. Efter den første uges feltarbejde beslutter jeg mig 

for at tilstræbe at spise i frokostrummet dagligt og på tidspunkter, hvor jeg erfarer, at 

der er mange undervisere til stede. Jeg gør dette i en bestræbelse på at udvide min 

bekendtskabskreds ved at interagere med flere forskellige af instituttets medarbejdere.  

Jeg søger aktivt at interagere med undervisere og andre ansatte, når det er muligt, så 

derfor prioriterer jeg at gå hen til kontorer for at lede efter folk i stedet for at ringe eller 

maile, når jeg vil arrangere møder eller aftaler. Denne strategi bliver dog udfordret af 

stedets orden, for ofte er kontorerne tomme, når jeg kommer forbi. Jeg erfarer, at 

instituttets fysiske rammer gør, at mange undervisere er på deres kontorpladser 

umiddelbart før undervisning, i pauser og når de skal planlægge, vidensudveksle 

strategier mv. Men jeg erfarer også, at mange forbereder sig hjemme for at få arbejdsro, 

hvilket har den virkning, at bygningen ofte er sparsomt befolket efter kl. 14. Dette har 

konsekvenser for mine undersøgelsesbetingelser, da det vanskeliggør kontakt til 

underviserne, da deres tid på instituttet primært bruges på undervisning og 

mødedeltagelse. De fysiske rammer gør endvidere, at en del interaktion foregår i 

kompetencefællesskaberne, men på tidspunkter, der for mig er uforudsigelige. Det 

medfører, at jeg kun har adgang til den sociale interaktion i det kompetencefællesskab, 

som jeg er del af.  Kompetencefællesskabernes funktion afstedkommer på én side, at mit 

kompetencefællesskab er et godt sted at lave feltarbejde, fordi der foregår megen 
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interaktion mellem lektioner, ligesom studerende kommer til vejledning og telefoner 

ringer. På den anden side gør det dog også, at stedet er mindre velegnet til fordybelse af 

samme årsager.  

 

FAKTUELLE HANDLINGER UNDER FELTARBEJDET PÅ INSTITUT FOR SYGEPLEJE  

I dette feltarbejde er mit fokus primært på underviserne, som formidlere af 

fagforståelser og indstillinger i relation til teknologi. Men jeg er også opmærksom på, 

hvordan studerende udtrykker og italesætter forståelser af kliniske teknologier, og af, 

hvordan de udtrykker deres selvforståelse af egne teknologiske kompetencer.  

Jeg tilbringer min dagligdag på instituttet fra kl. 8,30-16/17 i perioden fra oktober 2011 

til marts 2012, hvor jeg deltager i undervisernes hverdag på instituttet: i samtalerne på 

gangene, i tekøkkenet og over frokostbordet. Jeg deltager på institutseminarer, 

institutmøder, på to sygeplejekonferencer og ved forskellige sociale arrangementer på 

instituttet såsom et julearrangement og en sommerfest. Endvidere sidder jeg med til 

samlet set 19 timers undervisning på forskellige hold, primært førsteårsstuderendes, 

men også ved et it-kursus for studerende, ligesom jeg observerer fem timer på en 

øvelsesdag på Hvidovre Hospital34, hvor studerende træner i skills labs. I tillæg til dette 

interviewer jeg syv undervisere og fem studerende. De første to interviews med 

undervisere er af en bred, eksplorativ karakter, hvorimod de efterfølgende interviews 

har fokus på stedet og undervisernes logikker, attituder og opfattelser af faglige 

teknologier, professionsidentitet – og af, hvordan og hvor underviserne anskuer, at 

studerende bør lære teknologiforståelse.  

Flere undervisere giver udtryk for, at de ikke føler sig sikre på, hvordan de skal gribe 

teknologibrug an, eller at de ikke synes, at teknologiforståelse er relevant for deres 

undervisningsfag. Undervisernes perspektiver på teknologi behandles mere indgående i 

kapitel seks, hvor Institut for Sygepleje ses som figured world. I min spirende 

fornemmelse af undervisernes rationaler erfarer jeg, at der er noget omsorgstænkning i 

uddannelsen, som er grundlæggende skeptisk indstillet over for klinisk teknologi, fordi 

det ses som fremmedgørende og som udslag af vores ’videnskabeliggjorte tilværelse’. 

Dette perspektiv er bl.a. repræsenteret af den norske sygeplejeteoretiker og filosof Kari 

Martinsen, der taler for ’det kliniske blik’, og som er af den overbevisning, at 

sygeplejerskers kliniske blik ødelægges af teknologi og objektiverende holdninger 

                                                             
34 Denne aktivitet er arrangeret i Technucation-regi og er ikke en del af Institut for Sygeplejes 
aktiviteter. 
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(Martinsen, 2010, s. 55). Martinsens ærinde står i modsætning til videnskabeliggørelse 

og effektivitetstænkning: 

 

Den instrumentelle tidsbruk, når klokken er blitt lik med tiden, presser 

sykepleieren mot et strengt skjema- og prosedyrebestemt arbeid, der det faglige 

skjønnet får vanskelige kår. Et skjøn fordre oppmerksomt nærvær, sansende 

tilstedeværelse, overblikk over situasjonen, innsikt i å kunne vurdere kunnskaper 

og prosedyrer får å kunne handle best muligt for og sammen med pasienten, der 

effektivitet og hurtighet også kreves. (Martinsen, 2011, s. 7) 

 

Jeg finder Martinsens idealer interessante i relation til mængden af teknologi i 

sygeplejefaget og i forhold til, hvor meget teknologiske satsninger fylder i den offentlige 

diskurs om sundhedsvæsenet. På baggrund af denne diskrepans mellem 

omsorgsforståelse og teknologi bliver jeg optaget af, hvilken rolle denne 

omsorgstænkning spiller i Institut for Sygepleje-verdenen. For at få indtryk af historie, 

logikker og opfattelser på instituttet vælger jeg at udføre en lille undersøgelse i 

december 2011-januar 2012. Her spørger jeg 30 undervisere, hvilke faglige teoretikere 

de oplever som værende de top-tre mest indflydelsesrige inden for sygeplejefaget. 

Resultatet bliver: 

 

1. Kari Martinsen udvælges af 25   

2. Virginia Henderson udvælges af 18  

3. Aaron Antonovsky udvælges af 1035 

 

For at give et ganske kort indtryk af, hvilke indflydelser underviserne vurderer, 

dominerer, bringer jeg en ganske kort beskrivelse af de to øvrige personer. Virginia 

Henderson var en amerikansk sygeplejeunderviser, og hun var en af de første, der 

                                                             
35 Her er det relevant at understrege nogle forbehold i min undersøgelse, som undervisere gjorde 
mig opmærksom på undervejs: 
o Jeg har ikke har skelnet mellem teoretiske- og kliniske rum i mine spørgsmål 
o Jeg har spurgt om teoretikere, der har størst indflydelse på faget, men ikke specifikt efter 

sygeplejeteoretikere 
o Jeg har mundtligt specificeret, at jeg mener dansk indflydelse 
o Nogle svarer ud fra uddannelsen her, og andre inddrager deres nationale censorerfaringer i 

deres svar 
o Jeg har ikke skelnet mellem faget og uddannelsen, så derfor har jeg holdt fast i, at jeg spørger til 

faget 
o Nogle undervisere har fremhævet, at de svarer på, hvem der har/har haft størst indflydelse, 

men ikke hvem de synes det burde være 
o Hvis jeg havde spurgt til, hvilke teoretikere der ses afspejlet i praksis, havde svarene været 

anderledes.  
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formulerede en teori om sygepleje (Overgaard, 2007b). Henderson er bl.a. kendt for en 

behovstilgang, hvor hun opstiller fjorten punkter til fokus for grundlæggende pleje og 

omsorg (Henderson, 2002, s. 23). Aaron Antonovsky var amerikansk professor i 

medicinsk sociologi og var kendt for at fokusere på, hvad der skaber sundhed i stedet for 

at søge efter årsager til sygdom. Han interesserede sig for emner som sundhed, 

socialklasser og stress. Han ræsonnerede, at kaos og stress er naturlige livsbetingelser, 

og at det interessante er, hvordan mennesker klarer sig på trods af disse betingelser 

(Lindström & Eriksson, 2006). Martinsen, Henderson og Antonovsky repræsenterer 

altså tre forholdsvist forskellige perspektiver på sygepleje, og som det ses af resultatet, 

vurderer underviserne Martinsen til at være meget indflydelsesrig, men også som blot 

én af flere indflydelsesrige tilgange. Både Sandelowski (2000) og Obstfelder & 

Lotherington (2014) behandler også det forhold, at nogle sygeplejersker opstiller 

distinktioner mellem sygepleje og teknologi. Obstfelder & Lotherington angiver, at i 

dette perspektiv ses professionel sygepleje som noget andet end teknologi, der ses som 

teknisk sygepleje, hvilket kan skabe dilemmaer for sygeplejersker i kliniske praksisser 

(2014).  

Undersøgelsen er interessant, da den synliggør, at i uddannelsesmæssige konstruktioner 

af sygepleje spiller omsorgstænkning, der anskuer teknologi som noget 

fremmedgørende, en vis rolle. Det er interessant i forhold til, at nogle undervisere 

endvidere er usikre på, hvordan teknomedieret sygepleje kan og skal gribes an i 

institutdelen af uddannelsen. Det indikerer diskrepanser mellem erhvervsmæssige 

konstruktioner af sygepleje og de forestillinger om sygeplejepraksisser, som gøres i 

institutverdener. 

Undersøgelsen viser sig yderligere at være en velegnet måde at udvide og forbedre mine 

relationer til flere af instituttets undervisere på, lige så vel som det positionerer mig som 

forsker i deres hverdag. Jeg er optaget af Martinsens dualistiske perspektiv under 

feltarbejdet på instituttet, da denne distinktion viser forskellige grundlæggende 

perspektiver på sygepleje, der har implikationer for undervisernes meningshorisonter. 
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POSITIONERING - INSTITUT FOR SYGEPLEJE  
I mine første dage på instituttet arbejder jeg på at møde folk og skabe kontakter i et hus, 

hvor mennesker bevæger sig hastigt gennem gange, på trapper, eller igennem 

tekøkkenet for at snuppe en kop kaffe eller te på vej til dagens gerninger. Nogle 

undervisere, og andre ansatte, præsenterer sig selv for mig, som jeg møder dem, og når 

jeg ser en mulighed, præsenterer jeg mig selv og mit projekt. På denne måde er de 

mennesker, jeg indledende kommer til at tale med, dels dem, jeg deler 

kompetencefællesskab med, deres ’besøgende’ og dem, der benytter tekøkkenet med 

frokoststue36. Af dem taler jeg mest med de undervisere, der optræder 

imødekommende, hvilket mange heldigvis gør. En del af de undervisere, jeg møder, er 

høflige, men har travlt, nogle virker ligeglade eller ignorerer mig, og i enkelte tilfælde er 

jeg blevet mødt med, hvad der kan karakteriseres som en uhøflig attitude. Jeg vælger at 

respektere, at nogle ikke ønsker at deltage i min undersøgelse, da jeg erfarer, at min 

tilstedeværelse af nogle ses som udtryk for uddannelsespolitiske beslutninger, der 

skaber utryghed, for eksempel en satsning fra Metropols ledelse om at få flere 

undervisere med ph.d.-grad. 

 

ADGANG - ANSAT SOM DEL AF NYE POLITISKE SATSNINGER 
Mit projekt har en særlig struktur, idet det hverken er en erhvervs-ph.d. eller et 

traditionelt stipendium. Mit stipendie er knyttet til og finansieret af 

Technucationprojektet, som jeg er ansat i, og parterne i projektet har indledningsvist 

valgt at understrege det tætte tværfaglige samarbejde37 i projektet ved at knytte 

Technucations to ph.d.-stipendier til professionshøjskolernes del af Technucation38. 

Således er jeg indskrevet på Arts, AU, men ansat i Metropols del af 

Technucationprojektet. Jeg er ikke ansat på professionshøjskolen forud for mit ph.d.-

forløb, så jeg er nyankommen, som antropologer ofte er, men mere usædvanligt er det, 

at jeg er ansat til at lave feltarbejde i det institut, hvorunder min ansættelse hører, 

hvilket gør, at mine roller både er som antropolog, ansat og kollega. Det forhold, at jeg 

bliver ansat af den felt, jeg er ansat til at undersøge, foranlediger udfordringer, men også 

                                                             
36 Der er andre tekøkkener, der dog ikke bruges i nær så høj grad, de var næsten altid tomme, når 
jeg kom forbi. 
37 Technucationprojektet er et samarbejde mellem Institut for Uddannelse & Pædagogik, Aarhus 
universitet – Teknologisk Institut, RUC og Professionshøjskolerne Metropol og UCC. Mit projekt 
er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd gennem dets støtte til Technucation. 
38 Den andet stipendiat undersøger teknologiforståelse på læreruddannelsen og har ansættelse i 
professionshøjskolen UCC. 
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viden og en adgang, jeg ikke ellers ville have fået, hvilket Lex beskriver i sine 

refleksioner om at være ansat antropolog i erhvervs-ph.d.-ordningen (Lex, 2013).  

Min ansættelse i Metropols del af Technucationprojektet sker som led i 

professionshøjskolernes ambitioner om at styrke andelen af ansatte med en ph.d.-grad 

for at få flere undervisere, der forsker; en vision, der ekspliciteres klart i Metropols 

Strategi 2020  (Professionshøjskolen Metropol, 2013). Efter ønske fra Institut for 

Sygepleje begynder jeg mit projekt på instituttet i stedet for, som planlagt, på Institut for 

Uddannelse og Pædagogik, og således begynder jeg mit projekt ved at lave feltarbejde.  

Min ansættelse og projektstart foregår i en turbulent periode, hvor der sker 

udskiftninger i forskellige ledelseslag på Metropol: både prodekan, institutleder og 

udviklingsleder udskiftes i perioden, så det at skulle modtage og vise mig til rette 

tilfalder en leder, der er uerfaren med ph.d.-studerende. At jeg begynder i en turbulent 

periode, har en række konsekvenser for initieringen af min undersøgelse og for min 

ansættelse. Det opdager jeg allerede fredagen før min start om mandagen, hvor jeg får 

besked om, at medarbejderne ikke er informerede om min ansættelse, mit feltarbejde 

eller undersøgelse, men at de bliver det samme eftermiddag, jeg starter. På min første 

arbejdsdag viser det sig, at jeg ikke kan få en arbejdscomputer i de første to til tre uger. 

Jeg får derfor først computer og mailadresse efter tre uger, og indtil da må jeg logge på 

nettet med et midlertidigt gæste-login, hvor login-sessionen jævnligt udløber, og jeg kan 

ikke printe, men skal have andre til at gøre det for mig. Et andet aspekt, der bidrager til 

at rammesætte min undersøgelse og mit tilhørsforhold, er, at jeg fra begyndelsen bliver 

gjort opmærksom på, at instituttet ikke har været en del af beslutningsprocessen om 

min ansættelse eller undersøgelse, da det er besluttet ’højere oppe i systemet’. Jeg 

anskuer det, som at jeg, i tillæg til de øvrige roller, også får en position som 

forandringsagent på et institut, hvor medarbejderne, endnu ikke har indstillet sig på 

eller oplevet ejerskab til de nye visioner for institutionen.  

En sådan position er særlig og genererer viden om institutionens logikker og forståelser, 

for eksempel fremstår det tydeligt for mig, at Institut for Sygepleje, ligesom 

sygeplejersker i øvrigt, følger regler og procedurer meget tæt. Yderligere har indsigten 

vist mig, at der blandt nogle undervisere eksisterer en usikkerhed, der betyder, at mit 

studie, eller måske blot mit udefrakommende blik, ses som en trussel. For eksempel har 

ansættelsen givet mig adgang til at se, at nogle på Institut for Sygepleje i perioden 2011-

2012 har en forståelse af, at kun undervisere med sygeplejebaggrund virkelig forstår, 

hvad sygepleje vil sige, hvorfor det er dem, der er fuldt kvalificerede til at undervise og 
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eksaminere sygeplejestuderende. Denne forståelse genkender flere af de biologer, der i 

mange år har arbejdet på sygeplejerskeuddannelsen, og de fortæller, at det for eksempel 

har været debatteret, hvorvidt biologer, selv med solid erfaring fra 

sygeplejerskeuddannelsen, anses for at være tilstrækkeligt kvalificerede til at bedømme 

bacheloropgaver, uden at en sygeplejeunderviser er inde over. Jeg finder dette aspekt 

yderst interessant. Yderligere forbinder jeg det med et andet forhold, jeg har erfaret, da 

jeg også under feltarbejdet oplever, at enkelte undervisere meget eksplicit positionerer 

mig som en ’ikke-sygeplejerske’. Én gør det på den måde, at hun ofte eksplicit omtaler 

mig som udefrakommende og flere gange i samtaler med mig understreger, at min 

ansættelse og undersøgelse er besluttet uden for instituttet. En anden understreger ofte, 

som noget af det første, når hun præsenterer mig for nogen, eller blot omtaler mig og 

min undersøgelse, at jeg ikke er sygeplejerske. Yderligere oplever jeg flere gange i løbet 

af min undersøgelse, at én af de to fortæller mig, at hun nu godt kan se, at jeg får øje på 

nogle andre ting, fordi jeg ikke har sygeplejefaglig baggrund. Jeg finder disse 

positioneringer af mig yderst interessante, fordi de underbygger, at der i uddannelsen 

eksisterer særlige identitetsgenererende forhold, der gør, at nogle har forestillinger om, 

at der er særlig viden, betingelser og forståelser, som man skal være sygeplejerske for at 

kunne forstå. Det bliver ikke mindre interessant, da jeg i mit andet feltarbejde på 

hospitalsafdelinger slet ikke støder på undren over, at jeg ikke er sygeplejerske. Enkelte 

sygeplejersker spørger, om jeg har baggrund som sygeplejerske, men jeg får indtryk af, 

at de spørger for at vide, om jeg observerer de studerende som én, der kan holde øje og 

supervisere sygeplejefagligt. 

Dette er omstændigheder, der influerer på mine betingelser for at indgå i personalets 

dagligdag og arbejdspladskultur, fordi jeg gennem min tilstedeværelse bliver en del af 

nogle igangværende kampe i felten. Det får betydning for min tilgang, at jeg 

indledningsvist begynder på instituttet uden at være blevet introduceret og på egne ben, 

for det gør, at det er op til mig at skabe kontakter og begynde den første positionering. 

Som en konsekvens af sådanne betingelser, og fordi min forskning forudsætter velvilje 

fra underviserne, gør jeg en ekstra indsats for, hvad Bisaillon & Ranking (2013) 

betegner at ’kultivere samarbejdsrelationer’, dvs. at etablere tillidsforhold, ikke fremstå 

krævende og at positionere mig i retning af mit projekt og ikke blive en del af interne 

kampe, som jeg kan undgå. Jeg understreger ofte over for kollegerne, at jeg respekterer, 

hvis nogen ikke ønsker at tale med mig, i henhold til AAA’s anbefalinger (American 

Anthropological Association, 1998).  
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ANSAT OG FELTFORSKER I SAMME INSTITUTION 
Som andre antropologer, der laver feltarbejde i eget hjemland også oplever, har de 

mennesker, jeg studerer, en social og kulturel kontekst, der til en vis grad overlapper 

med min. I forhold til opdragelse og uddannelse mv. er jeg lig dem på mange måder. Vi 

taler i høj grad det samme sprog, vi har en mængde tolkningsrammer til fælles, jeg 

skiller mig ikke visuelt ud fra de øvrige (hverken studerende eller undervisere – da der 

er stor aldersspredning i begge grupper). Endvidere er jeg af samme køn som 

majoriteten på stedet. Derfor er både min person og min rolle på den ene side 

forholdsvis identificérbar blandt dem, jeg studerer. Alligevel bliver jeg tidligt 

opmærksom på min særlige position som både forsker på feltarbejde og som ansat i 

organisationen. Jeg kommer til at forstå Cerwonka & Malkkis betegnelse af feltforskeren 

som en ’weird, out-of-category person’ (Cerwonka & Malkki, 2007), fordi jeg ikke passer 

ind i de etablerede kategorier. Jeg oplever på nogle måder at blive behandlet som en 

ansat, men også som en nytilkommen, udefrakommende, og det forekommer mig 

mærkbart, at min agenda og rolle adskiller sig fra de øvrigt ansatte på instituttet på flere 

niveauer. For eksempel er jeg ansat og laver feltarbejde på en uddannelsesinstitution 

blandt undervisere, men jeg underviser ikke, jeg har heller ikke hverken sygeplejefaglig 

eller biologisk baggrund, hvilket majoriteten af underviserne har. For nogle af de 

undervisere, jeg lærer at kende, er min rolle identificérbar som akademiker, hvilket også 

Hastrup oplever, influerer på hendes rolle under hendes feltarbejde i Island (1987, p. 

103). Min rolle er dog til en vis grad også genkendelig som ansat på 

professionshøjskolen som en slags underviser, da det er planlagt, at jeg skal undervise 

sygeplejestuderende senere i forløbet. Endvidere positionerer jeg mig som studerende, 

når jeg laver undervisningsobservation. For mig og min undersøgelse interagerer disse 

forhold på måder, der kalder på refleksion. De positioner, jeg behandler i det følgende, 

er analytiske kategorier, som overlapper hinanden, og en del af disse aspekter er også 

velkendte i mange andre antropologiske studier. Jeg hævder således ikke, at de er 

partikulære for dette feltarbejde.  
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FORSKEREN 
Min formelle position som udefrakommende forsker giver mig fysisk adgang, også til 

undervisningsobservation, og legitimerer, at jeg laver interviews og stiller mange 

spørgsmål. Til en vis grad spørger jeg, som mange andre nyankomne ville gøre det, men 

yderligere har jeg, qua denne position, yderligere legitimitet til at spørge til og få svar på 

stedets logikker og selvfølgeligheder, der er mere eller mindre uartikulerede. Fra et 

andet perspektiv gør det, at jeg er udefrakommende forsker, som bliver ansat, at 

instituttets ansatte ikke er blevet spurgt, og derfor ikke har givet mig tilladelse til at lave 

feltarbejde iblandt dem. Det foranlediger, at jeg er meget opmærksom på at gøre alle 

opmærksomme på, at det er frivilligt for dem, om de vil tale med mig og deltage i mit 

projekt, jf. Forskningsetiske komitéer (2006, del 9). Yderligere positionerer mit 

forskningsobjekt mig i relation til teknologi, hvilket gør, at det er relevant for mig at 

understrege, at jeg er interesseret i alle perspektiver på teknologi og ikke blot på de 

teknologisk optimistiskes perspektiver. Min afhandling drejer sig bl.a. om indstillinger 

til teknologi blandt underviserne på instituttet, hvilket er et emne, der er i proces, og 

som der ikke er konsensus om på instituttet. 

Sidst, men ikke mindst, erfarer jeg, at min undersøgelse af nogle forbindes med utryghed 

i kraft af den definitionsmagt, den potentielt kan have. Dette element kan være 

forstærket af usikkerheder, grundet den omstændighed, at jeg ikke er skolet inden for 

feltet. Jeg oplever mig positioneret som en ikke-sygeplejerske, hvilket er en rolle, jeg 

vælger at forstærke for at undgå fejlslutninger, for aktivt at forhandle min position, og 

for at tydeliggøre, at min intention ikke er at bedrive sygeplejeforskning, men 

pædagogisk antropologisk forskning og STS (Science and Technology Studies). Denne 

position og det, at jeg, qua min vidensinteresse, er lydhør over for undervisernes 

perspektiver, gør, at jeg bliver en person, som underviserne kan ’læsse af på’, dvs. at 

mange deler dagligdags struktur- og teknologiudfordringer med mig. 

 

DEN ANSATTE 
Som ansat på professionshøjskolen er mine relationer til menneskene i felten langvarige 

på den måde, at de varer ved efter feltarbejdets afslutning og transcenderer de 

velkendte roller, både som informanter og venner, som menneskene i felten ofte er 

kendt for at antage, jf. Hannerz (2010) og Hastrup (1987). For i mit tilfælde er 

medarbejderne yderligere kolleger, og jeg er ansat og dermed også i en arbejdsgiver–

medarbejder-relation til ledelseslaget. Både venrollen og kollegarollen har klare fordele, 

dels ved at det i hverdagen kan være ’behagelige’ roller at have, men også med hensyn til 
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at få adgang til informationer og perspektiver. Kollegarollen betyder, at jeg på nogle 

måder bliver en del af det ’vi’, som jeg studerer, og mine forpligtelser er ikke blot felt-

etiske, men også kollegiale. Det kan for eksempel øge sandsynligheden for at blive 

blandet ind i eller blive en del af lokale kampe på stedet. Det erfarer jeg elementer af ved 

et par lejligheder, hvor jeg oplever samtaler forstumme, og/eller blikke blive udvekslet, 

når jeg træder ind i tekøkkenet eller frokostrummet. Ved en lejlighed når jeg at overhøre 

diskussionsemnet, før de bemærker mig. Emnet er deres bekymringer over topledelsens 

beslutning om, at undervisere med ph.d.-grader skal prioriteres i fremtiden, ligesom 

Metropol vil investere i uddannelse af flere ph.d.-studerende. Da samtaleparterne ser 

mig, ’beroliger’ en af dem mig hurtigt ved at sige, at de ikke har et problem med mig, 

fordi jeg ikke er finansieret af instituttet.  

Et andet forhold er, at mine positioneringsforhold kompliceres ved, at mit synspunkt 

ikke blot, som traditionelt i antropologisk forskning, er den udefrakommende forskers 

blik på logikker og forståelser i felten, fordi jeg samtidig bliver en del af instituttets ’vi’ 

qua min ansættelse. Bisaillon & Ranking påpeger, at det er normalt i antropologisk 

forskning i institutioner, at antropologen vælger et perspektiv som udgangspunkt for sin 

forskning, og at det perspektiv har indflydelse på, hvad forskeren kommer til at se 

(Bisaillon & Rankin, 2013). Min intention er, i tråd med dette, at fokusere på, hvordan 

studerende indlejrer teknologiforståelse, og for eksempel ikke på, hvad undervisere 

eller klinikere oplever, at de formidler til studerende. Denne ambition kompliceres af, at 

jeg er ansat i felten og dermed er kollega med underviserne, hvis forståelser og logikker 

jeg undersøger. Som kollega forventes jeg implicit at være en del af undervisernes ’vi’ og 

dermed også at anskue verden og problemstillinger fra et ’Institut for Sygepleje-

perspektiv’. 

Et yderligere aspekt af ansættelsesforholdet er, at jeg ikke forlader min felt efter 

feltarbejdets afslutning. Min ansættelse er treårig, hvilket gør, at min tilknytning til 

felten er langvarig, og det har betydning for eksempel for den måde, jeg, qua min 

ansættelse, forventes at deltage i møder og andre begivenheder som ansat på. 

Muligheden for at distancere mig fra feltets logikker og bibeholde det udefrakommende, 

undrende blik, i hvad Hasse betegner en tranedans mellem den empiriske og den 

analytiske felt, udfordres på denne måde af kollegiale forpligtelser (2011). Jeg har dels 

løsrevet mig fra dette forhold ved at se mig nødsaget til at have arbejdsplads i 

forskningsprogrammet, som jeg er en del af på AU, fremfor at veksle mellem 

kontorplads på AU og i et kompetencefællesskab på Institut for Sygepleje. Jeg har 

yderligere løsrevet mig ved at prioritere min forskningstid over mange af disse møder 
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og arrangementer efter feltarbejdets afslutning, for at få ro til at forholde mig analytisk 

til min empiri. 

Det sidste forhold, jeg behandler fra den ansattes perspektiv, er, at jeg, qua min 

undersøgelses karakter, som nævnt også er positioneret i relation til teknologi, og derfor 

bliver en del af de kampe om teknologi, der latent foregår på instituttet. Nogle 

undervisere udtrykker, som omtalt, en holdning om, at teknologi og teknologiforståelse 

hører til på den kliniske del af uddannelsen og ikke på instituttet. Andre advokerer for 

en tættere forbindelse mellem teoretisk og praktisk baseret viden, og for en højere grad 

af praksisbaseret kontekstualisering af akademiske perspektiver. Dette finder jeg yderst 

interessant, og det gør mig nysgerrig på, hvorvidt idealer for, hvad der er god sygepleje, 

er forskellig på de to forskellige institutioner (Institut for Sygepleje og klinik). Hvis det 

er tilfældet, er det interessant i forhold til, at de studerende bliver til, i forhold til de 

specifikke kontekster, de indgår i, og således skal forholde sig til forskellige kontekster 

med forskellige idealer for god sygepleje. 

POSITIONEN SOM DEN STUDERENDE (I UNDERVISNINGSOBSERVATION) 
I mindre grad end de øvrige positioner indtræder jeg i positionen som studerende. For 

jeg vælger at lave undervisningsobservation blandt fem hold, mens de er på deres første 

modul på uddannelsen, og på to hold på modul elleve. Jeg er både med ved 

holdundervisning, gruppearbejde og til klyngeundervisning. Her får jeg indtryk af, 

hvordan man gør positionen som sygeplejestuderende i feltet, og hvordan interaktioner 

mellem underviser og studerende foregår. Hvordan de studerende taler til og om 

underviserne, hvordan de er i rummet, tager noter, lærer sygeplejens fagtermer, 

positionerer sig som engagerede/mindre engagerede studerende mv. I min daglige gang 

på instituttet, hvor studerende arbejder i grupper rundt omkring på gangene og i små-

rum, bemærker jeg forskelle mellem nye studerende og dem, der er længere i 

uddannelsen – både i kropslig fremtræden og i sprog. Jeg lærer at skelne studerende, der 

er i slutningen af uddannelsen fra de nyere studerende ved at overhøre, i hvilken grad 

de har adapteret fagudtryk og faglige måder at anskue deres verden på. Jeg bemærker 

endvidere, at nogle også gennemgår en fysisk læreproces, hvorved de med 

kropsholdning, smil og hygiejneidealer begynder at ligne, hvad jeg forstår ved 

sygeplejersker. 

Denne position giver mig indtryk af, hvad der er let, svært, sjovt og kedeligt fra 

sygeplejestuderendes vinkel, hvilket giver mig små indtryk af, hvordan det er at være 

sygeplejestuderende. Fra den studerendes position erfarer jeg, at sygeplejepraktisk 
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teknologibrug eller teknologiers medierende rolle i 2011 ikke er integreret eller 

indlejret i den daglige sygeplejeundervisning på Institut for Sygepleje. Med dette mener 

jeg, at teknologis rolle ikke er et givent element, når der tales om sygeplejerske– 

patientrelationer. Der er moduler, hvor teknologibrug indgår, for eksempel modulet om 

’akut kritisk sygepleje’, og der er nogle sim labs/ skills labs på instituttet. Sim labs 

betegnes også ’det tredje rum’, og der er uenighed blandt underviserne om effekterne af 

læring i dem. For nogle undervisere vækker det konnotationer til gammeldags 

sygeplejeundervisning i ’demonstrationsstuer’, og når jeg spørger studerende, er det 

begrænset, hvilken erfaring de har med dem, om nogen.  

I det følgende præsenterer jeg mit andet feltarbejde, som jeg begynder ca. 11 måneder 

efter starten på det første. 
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BLANDT STUDERENDE I KLINIKFORLØB 
Jeg planlægger at begynde feltarbejdet blandt studerende i slutningen af august 2012 og 

at følge studerende på deres 11. modul ud af 14. De har ved modulets start kliniske 

erfaringer fra fem forskellige kliniske forløb af én til ti ugers varighed, fordelt mellem 

hospital, hjemmepleje og psykiatri. Deres modul 11 og 12 er begge kliniske forløb, og 

efter dem skal de skrive bacheloropgave. I det følgende behandler jeg det indledende 

forløb for at få adgang til at studere studerendes kliniske læringsforløb. 

 

ADGANG TIL AT FØLGE STUDERENDE I KLINIK 
Jeg indleder processen med at søge adgang i marts 2012 ved at tale med en klinisk 

koordinator på Metropol om, hvordan og hvor jeg kan få adgang til studerende i klinik, 

og hun henviser mig til kliniske vejledere39, hun finder relevante. De studerende får først 

meget sent besked om, hvor de skal i klinik, så jeg kan ikke få adgang gennem de 

studerende, hvilket jeg ellers indledningsvist overvejer. Jeg begynder i stedet med at 

undersøge, hvilke hospitaler, der har afdelinger, som tager et større antal studerende i 

klinik. På den måde begynder jeg at bede om adgang til afdelinger, for derefter at bede 

studerende, der skal på de afdelinger, om lov til at følge dem i deres læreprocesser. Jeg 

får anbefalet at kontakte uddannelsesansvarlige på tre forskellige hospitaler, og allerede 

da jeg ringer til den første på listen, er hun positivt indstillet og beder mig formulere en 

side om mit projekt, som hun kan sende ud til afdelingerne. En afdeling melder positivt 

tilbage uden om resten af sin enhed, og en anden enhed giver samlet samtykke. Jeg 

vælger at planlægge feltarbejde både på den enkeltstående afdeling og i enhedens 

afdelinger, da der er forskel på, hvilke teknologier de har på forskellige afdelinger, og 

fordi jeg gerne vil have flest mulige eksempler på, hvad studerende møder. Jeg træffer 

også dette valg for at have flere studerende at vælge imellem, da de skal følges 

forholdsvis tæt af mig. Det, at studerende skal følges tæt, i samspil med, at jeg ikke har 

garanti for, hvor mange studerende, der ønsker at deltage, gør feltarbejdet sårbart, så 

derfor vil jeg gerne have mange afdelinger at vælge imellem. Jeg får adgang til at lave 

feltarbejde på følgende afdelinger: 

~ Et neurokirurgisk afsnit, inklusiv to semiintensive afsnit 

~ To gynækologiske afsnit 

~ En børnekirurgisk afdeling 

~ Et barselsafsnit 

                                                             
39 De kliniske vejledere på Metropol, varetager kontakten mellem kliniske afdelinger og 
instituttet. På hospitalerne er der også kliniske vejledere, som vejleder de studerende, mens de er 
i klinikforløb. 
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~ En neonatal klinik 

 

Da jeg aftaler adgang, fortæller en afdelingssygeplejerske, at der kan være tilladelser, jeg 

skal indhente før start, for eksempel fra Datatilsynet, og hun beder mig endvidere have 

en skrivelse klar til de patienter, der bliver involveret. Yderligere skal jeg søge om at få 

et gæste-id-kort, og jeg skal bære uniform. Jeg mødes ligeledes med nogle af hospitalets 

kliniske vejledere for at fortælle om mit projekt og få input fra dem. 

Allerede i den indledende kontakt bliver det tydeligt for mig, at jeg er på vej ind i en 

verden med andre logikker og forståelser, end dem jeg kommer fra. Jeg er forberedt på, 

at jeg skal skrive under på erklæringer om tavshedspligt, men hvad de øvrige tilladelser 

vedrører, kan jeg ikke gennemskue, da jeg ikke har i sinde at indsamle persondata. Det 

viser sig, at der er en række handlinger, jeg skal foretage for at få adgang til feltet. Vores 

forskellige forståelser bliver endvidere synlige, fordi jeg tilbyder, at jeg kan gå til hånde i 

det omfang, det kan lade sig gøre, som mange antropologer før mig har gået til hånde 

under feltarbejde, men den tilgang bliver blankt afvist, ’for jeg skal jo observere’, som 

det bliver formuleret. Den reaktion undrer mig indledningsvist, indtil jeg får erfaring 

med den meget klare rollefordeling, som hersker i denne verden, og under feltarbejdet 

oplever jeg mig eksplicit positioneret som forsker. Forskellene viser sig igen under en 

indledende samtale med en afdelingssygeplejerske, hvor hun gør mig opmærksom på, at 

jeg ikke skal bede de studerende om tilladelse alt ’for åbent’, for i princippet skal de have 

gode grunde til at takke nej, da hospitalet er en uddannelsesinstitution. Jeg 

argumenterer for, at jeg kommer fra en anden forskningstradition, hvor det er en etisk 

forpligtelse, at studerende og sygeplejersker har mulighed for at vælge, hvorvidt de 

ønsker at deltage, jf. (Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 2002, s. stk. 4). 

Mit næste skridt er at finde og få tilladelser fra de studerende, der skal i klinikforløb på 

de afdelinger, hvor jeg har fået adgang. Jeg deltager på et intro-møde for de kommende 

modul 11-studerende på Institut for Sygepleje kort før sommerferien begynder. Her 

præsenterer jeg kort mit projekt, og de studerende får mulighed for at stille spørgsmål. 

På dette tidspunkt ved de studerende stadig ikke, hvilke afdelinger de kommer i 

klinikforløb på, så jeg kan ikke bede om endelig tilladelse på mødet. De studerende får 

besked om kliniksted i sommerferien, og jeg skriver ud til dem, der skal ud på de 

afdelinger, jeg har fået tilladelse fra, og seks ud af 22 svarer positivt på min mail i 

sommerferien. Da de studerende begynder i klinikforløbet, møder jeg op til introdagene, 

hvor jeg igen fortæller om projektet, og her opsøger endnu seks studerende mig med 

tilladelser. Jeg aftaler med de studerende, at jeg kontakter dem i forvejen og beder om 
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tilladelse til at følge dem på pågældende dage, så de har mulighed for at sige nej til 

perioder, hvor det ikke passer dem. Alle berørte afdelinger, der jo indledningsvist har 

accepteret, får en kort beskrivelse af mit projekt, hvor jeg igen understreger, at det er 

fuldt ud legitimt at sige nej, hvis det ikke passer ind, at jeg er med en dag. Jeg spørger de 

studerendes daglige vejledere om tilladelse på dagen, da det ofte ikke på forhånd er 

planlagt, hvem de skal følge. Jeg rådfører mig med kliniske vejledere, daglige vejledere 

og afdelingssygeplejersker om, hvordan jeg bedst beder patienterne om tilladelse til at 

følge de studerende, mens de er ved patienterne. Oprindeligt har jeg udfærdiget et 

patientbrev som anbefalet, men flere af de sygeplejersker, jeg rådfører mig med, 

vurderer, at det kan skabe unødig forvirring, da mit fokus ikke er på patienterne, men på 

de studerende. Ploug Hansen har ligeledes erfaret, at skriftlige samtykkeerklæringer til 

patienter kan skabe forvirring på hospitalsafdelinger (Tjørnhøj-Thomsen & Ploug 

Hansen, 2009). Derfor vælger jeg at bede patienter og pårørende om tilladelse mundtligt 

og på dagen, hvor de studerende plejer dem. 

 

FORMALIA OMKRING ANMELDELSE AF DATA 
På opfordring kontakter jeg Datatilsynet for at sikre mig, at jeg får de nødvendige 

tilladelser. Datatilsynet henviser mig til Region H, der sender mig en generel 

tavshedspligtserklæring og forslag til, hvordan jeg kan håndtere tilladelser fra patienter. 

Yderligere henviser de mig til Region Midtjylland, da mit projekt hører under Aarhus 

Universitet. Videnskabsetisk komité under Region Midtjylland oplyser, at mit projekt 

ikke skal meldes til dem, da det ikke er et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, og 

de henviser i øvrigt tilbage til Region H, for at en jurist kan svare på mere generelle 

regler om tavshedspligt ifølge Sundhedsloven. Jeg kontakter derefter 

Forskningsstøtteenheden på Institut for Uddannelse og Pædagogik/ AU, der medgiver, 

at dette er et uklart område, men tilbyder at forhøre sig for mig. Jeg spørger endvidere et 

team af hospitalets kliniske vejledere, der opfordrer mig til at spørge 

uddannelseslederen på Metropol, der heller ikke kan svare, men viderehenviser mig til 

to andre, hvoraf den ene heller ikke kan svare. Jeg orienterer mig i Persondataloven 

(Justitsministeriet, 2000), da det er den, de fleste henviser til, men den handler om brug 

og registrering af personfølsomme oplysninger, hvilke jeg ikke indsamler, ligesom jeg 

anonymiserer studerende og klinikere. Min kontakt fra Forskningsstøtteenheden vender 

tilbage uden en endelig afklaring, men med et forslag om at bruge tavshedserklæringen 

og Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (2002), da min forskning 

tilsyneladende ikke hører under de dataindsamlingstilladelser, som 
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sundhedsvidenskabelige projekter skal have. Jeg anskuer det, som at jeg her får en 

praksisintroduktion til feltets struktur, ved at jeg skal gennemgå en udførlig 

handlerækkefølge for at få adgang.  

I det følgende bringer jeg en introduktion af feltarbejdet blandt studerende på hospitalet 

for at præsentere rammerne for dette feltarbejde. 

 

FORSKERENS TILBLIVELSESPROCES OG POSITIONERING 
Ved at vælge at følge de studerende er jeg positioneret på en særlig måde i det sociale 

rum. Dette perspektiv giver mig adgang til at studere studerendes kulturelle 

læreprocesser, men det giver meget lidt indsigt i mere subtile sociale samarbejds- og 

hierarkiske strukturer på afdelingerne. Den verden, jeg begiver mig ind i, er endvidere 

både kendt og fremmed. Jeg har erfaring med idéen og konceptet om hospital og 

hospitalsafdelinger, samt i mindre grad personlig erfaring med positionerne patient og 

pårørende på et hospital, og jeg er bekendt med de øvrige positionsmuligheder i den 

verden. Endvidere er min mor sygeplejerske, min søster er sygeplejestuderende i 

perioden, og min far er ortopædkirurg, hvilket gør, at jeg er vokset op med indefra-

perspektiver på sundhedsfeltet. Da jeg indtræder på min første dag af feltarbejdet, er det 

således på én gang en kendt og fremmed verden, jeg er på vej ind i: 

 

Jeg parkerer min cykel blandt et utal andre, efter at have cyklet gennem byens travle 

og velkendte hverdagstrafik på en solskinsdag. Jeg kan høre trafikstøjen, idet jeg 

træder ind ad glasdørene på hospitalet, indtil dørene lukker, og jeg oplever mig som 

i en helt anderledes verden. Stilheden er påfaldende efter at have bevæget sig 

gennem byens trafik; her virker lidt mørkt og meget roligt. Mens jeg går søgende ad 

de lange gange, møder jeg mennesker i forskellige typer hvide kitler, og de går med 

hurtige, målrettede skridt. Andre er i hverdagstøj, hvoraf nogle af dem, ligesom jeg, 

går søgende rundt – nogle med en lap papir, som de skæver til, i hånden. Andre igen 

går meget langsomt i hvidt patienttøj, og jeg ser et barn i kørestol med patienttøj og 

sparsomt, forpjusket hår. Jeg tager en elevator op i huset, og jeg træder ud i en 

mellemgang med flere elevatorer. Der er glasdøre med gange bag i hvert af 

mellemrummets hjørner. Jeg vælger en dør at gå ind ad, og kort efter kommer en 

smilende, hvidklædt sygeplejerske og spørger, om hun kan hjælpe mig – det er 

åbenbart helt tydeligt, at jeg er ny i denne verden. (Feltdagbog 2012) 
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Denne verden virker især ny på mig fra det perspektiv, at jeg skal tilbringe min hverdag 

her i de næste ti uger, fra en ny og ukendt position. Hvad kommer jeg til at se og opleve, 

når jeg ser afdelingerne indefra? Et af de første indtryk, jeg erindrer, er, hvordan 

sygeplejersker haster rundt hele tiden. De er der i ét øjeblik, og i det næste er de væk. 

Jeg følger Ulrikke de første dage efter introdagene, og jeg oplever det, som om vi bruger 

en stor del af tiden på at prøve at finde hendes daglige vejleder40, som suser rundt. Et 

andet indtryk, jeg noterer, er, at jeg bliver overvældet af, hvor mange vejledninger til 

problemløsning, der hænger alle vegne, hvor sygeplejersker kommer – selv mange 

computerskærme er klistret til med små anbefalinger såsom: ‘Husk, at den gule bog og 

belægningsliste ikke må åbnes i ESA’.  

 

FAKTUELLE HANDLINGER 
Forud for min start på dette feltarbejde skal jeg bestå prøver i håndhygiejne og 

brandslukning, ligesom de studerende skal. På hospitalet deltager jeg i 35 dage, hvor jeg 

følger otte forskellige studerende fire dage ugentligt på fem forskellige typer41 

afdelinger. Jeg deltager i den del af den kliniske undervisning, der er teknologirelateret: 

en eftermiddags undervisning i EPM – Elektronisk Patient Medicinering, og to dages 

klinisk undervisning i medicinadministration. Jeg møder omklædt på afdelingerne kl. 7 

ligesom de studerende, og ’shadower’ dem i deres hverdag på afdelingerne indtil ca. kl. 

13.30 (bortset fra wc-besøg, intimpleje af patienter og gynækologiske undersøgelser). I 

perioden taler jeg med studerende, daglige vejledere, andre sygeplejersker, patienter og 

pårørende, sosu’er og læger i det omfang, de har lyst til at tale med mig. 

Forud for feltarbejdet har jeg planlagt, at jeg ville følge forskellige studerende hver dag i 

de første par uger, for så at finde steder, jeg kan følge nærmere. Jeg opdager dog hurtigt, 

at én dag er alt for lidt til at danne sig indtryk af arbejdspraksisser i fremmede verdener, 

hvilket afdelingerne i dette tilfælde udgør. Derfor tilstræber jeg i stedet en uge på hver 

afdeling, før jeg fordyber mig i udvalgte afdelingers arbejdspraksisser. Dog spiller 

lavpraktiske omstændigheder ind såsom undervisningsdage, studiedage, om den 

studerende svarer på mails eller sms, sygdom og to dage, hvor jeg ikke får lov til at 

                                                             
40 Når jeg i det følgende skriver ’vejleder’ i denne form, henviser det til den sygeplejerske fra 
afdelingen, der vejleder den studerende den pågældende dag. Det er således ikke nødvendigvis 
den formelt knyttede vejleder, men kan være en hvilken som helst erfaren sygeplejerske fra 
afdelingen, den studerende er på. 
41 Nogle afdelinger har forskellige afsnit i afdelingerne, som de studerende får erfaringer med. Jeg 
vælger at skelne sådan, at jeg tæller en afdeling som en enhed, når den har en studerende 
tilknyttet. Så afdelinger, der har semiintensive afsnit knyttet til afdelingen, eller afdelinger, der 
både har et ambulatorium og et sengeafsnit, tælles som én. 
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deltage, fordi den studerende skal deltage i meget følsomme forløb. Det medfører, at jeg 

i praksis også må slå til, hvor jeg kan få adgang. Det resulterer i, at jeg på én enkelt 

afdeling kun deltager én enkelt dag, på tre andre typer afdelinger deltager fem til syv 

dage, og på én af de mere teknologiske type afdelinger deltager 13 dage. De forskellige 

steder giver mig et indtryk af forskellige arbejdspraksisser og hvilke tematikker, der er 

gennemgående på tværs af de forskellige afdelinger med meget forskellige 

patientgrupper. De længerevarende forløb giver mig større mulighed for at følge 

læreprocesser i praksis, fra den første usikre og spæde leden efter remedier i de mange 

forskellige skabe på afdelingen til mestring af konkrete plejehandlinger på egen hånd. 

De studerende er i klinikforløb på én afdeling i de ti uger, forløbet varer, og den afdeling 

danner rammen om deres arbejdsliv i perioden. De bliver oplært til at håndtere 

afdelingens særlige patientgruppe. Kun en enkelt afdeling af de fem typer, jeg følger, har 

to semiintensive afsnit i afdelingen, hvilket gør, at sygeplejerskerne på afdelingen nogle 

gange har vagter i de afsnit, hvor de er isolerede fra den øvrige afdeling. De studerende 

på den pågældende afdeling har også perioder i det semiintensive afsnit, og dér følger 

jeg dem særligt intenst, fordi afsnittet har meget teknologibrug.  

 

RAMMER FOR SOCIAL INTERAKTION 
Når sygeplejersker, studerende og jeg møder klokken lidt i syv, går vi ind i tøjdepotet og 

finder vores tøj, hvilket består af hvide bukser og en hvid kortærmet overdel eller kittel 

(på nogle afdelinger får man, mig inklusive, sit eget arbejdstøj med navn i, og andre 

steder er der fællestøj, hvor man blot tager sin størrelse). På nogle afdelinger klæder 

personalet om sammen inde i depotrummet, og andre steder klæder de om på wc’et. 

Afdelingerne har aflåste skabe til personalets ejendele. Forud for dette feltarbejde har 

jeg et ønske om ikke at bære kittel for derved visuelt at understrege min position som 

feltarbejder. Jeg ønsker at understrege min position som udefrakommende, og her er jeg 

dels inspireret af Van der Geest & Finkler (2004). De argumenterer for, at når 

antropologer følger ansatte på hospitaler, iklæder de sig kitler, hvilket resulterer i, at de 

positionerer sig på personalets side og ses som dem. På den måde har man som forsker 

en tendens til at fokusere på de ansatte frem for patienterne (Van der Geest & Finkler, 

2004). Dette ønske er det dog ikke muligt for mig at fastholde på flere af afdelingerne, da 

en vejleder argumenterer for, at det dels er problematisk af hygiejnehensyn, og dels 

fordi jeg følger de studerende ind i rum, hvor kun personale kommer. Endelig fortæller 

hun, at det også kan skabe uro hos uklare patienter, hvis der står en ukendt ikke–

kittelklædt person inde på stuen. Jeg accepterer disse argumenter, for det er alligevel 
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ikke inden for denne undersøgelses rammer at fokusere på patienter. For at skabe 

klarhed for patienter og pårørende præsenterer jeg mig for alle og beder om tilladelse til 

at følge den studerende, mens hun/han udøver sin pleje. Jeg understreger her, at mit 

fokus er på den studerendes læreprocesser og ikke på patienterne som sådan. 

Som tidligere nævnt har jeg søgt efter afdelinger, der tager flere studerende, og de 

studerende jeg følger, går én til fire modul 11-studerende sammen på hver afdeling. På 

en enkelt af afdelingerne har de samtidig to modul 4-studerende i klinikforløb, så de er 

seks studerende på afdelingen i alt. En betingelse som sygeplejestuderende, som de får 

indskærpet fra begyndelsen, er, at de ikke har krav på frokost, men at de kan spise når, 

og hvis, der er tid. Det medfører, at det ikke er muligt for de studerende til daglig at 

aftale at spise sammen med studerende fra andre afdelinger. Det er en relevant præmis, 

fordi den implicerer, at studerendes muligheder for indbyrdes vidensudveksling i 

klinikforløbet er begrænset. Hospitalets kliniske vejledere arrangerer nogle 

undervisningsgange samt et antal vejlednings- og refleksionsmøder med andre 

studerende, hvorved studerende hører lidt om, hvad andre studerende oplever, men 

dem, jeg følger, ser ikke meget til deres holdkammerater i dagligdagen under forløbet, 

med mindre det er i privat regi. Hovedparten af den sociale interaktion blandt 

sygeplejerskerne på afdelingerne sker i frokoststuen, hvor de starter dagen med et kort 

morgenmøde, hvor nattevagten overleverer beskeder, og dagen organiseres. De fleste af 

de studerende, jeg følger, spiser frokost blandt kollegerne på afdelingen. Jeg nævner det 

som en betingelse for at understrege, at studerende har begrænsede muligheder for 

indbyrdes erfaringsudveksling med medstuderende under forløbet, så derfor er deres 

daglige samarbejdspartnere overvejende afdelingens øvrige personale. 

 

SHADOWING 
Under feltarbejdet blandt studerende er mit fokus på, hvordan studerende lærer 

hverdagens plejepraksisser med teknologi. Jeg erfarer tidligt i forløbet, at viden om 

teknologi ofte ikke er italesat, og at det ikke er ligetil at få de studerende til at tale og 

reflektere over teknologibrug, for den viden, de allerede har erhvervet, virker for 

selvfølgelig og indlejret i praksis. Da jeg ikke har fulgt uddannelsens første ti moduler, 

har jeg ikke mulighed for fuld deltagerobservation, så jeg kan for eksempel ikke deltage i 

klinikforløbet som sygeplejestuderende og dermed mærke læreprocesserne fuldt ud på 

egen krop. Grunden til, at jeg vælger at følge studerende, der er langt henne i studiet, er, 

at de har væsentligt mere teknologi i brug end studerende på de tidlige kliniske 

moduler. De studerende på modul elleve har for eksempel medicingivning som et tema. 
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Det gør, at de lærer at anvende teknologierne til medicingivning, og et yderligere forhold 

er et alvors-aspekt, for fejl kan have alvorlige konsekvenser, hvilket nødvendiggør, at de 

handler præcist og korrekt.  

For at erfare tavse praksisser og alvors-aspekter vælger jeg metoden, der kaldes 

shadowing. Ifølge Czarniawska (2014) bliver selve termen ’shadowing’ første gang 

omtalt af Wolcotts informanter. Wolcott er pædagogisk og antropologisk forsker, og han 

følger skoleinspektører omkring i 1970’erne, og det er hans informanter, der finder på 

at kalde ham deres ’shadow’ (Wolcott, 2003, p. 2)42. Czarniawska fremhæver, at 

shadowing er en måde at studere arbejdslivet for mennesker, der er i kontinuerlig 

bevægelse. Metoden indfanger hverdagens samtidige organisering i al dens særegenhed 

og med dens multible handlinger (Czarniawska, 2014, p. 92). Også Nicolini vurderer, at 

shadowing er en yderst relevant metode til at belyse sociale praksisser, og han 

fremhæver, at især nyankomne er en velegnet indgang til at studere praksisser, fordi 

erfarne ofte føler en moralsk forpligtelse til at forklare, vise og lære nyankomne stedets 

hverdagspraksisser, og dermed ekspliciterer de hverdagslogikkerne. På denne måde kan 

man få erfaringer med stedets meningshorisonter, forståelser og bekymringer (Nicolini, 

2009). Dupret har, ligesom jeg, anvendt metoden på et hospital, og ligesom hun er jeg 

også opmærksom på, at min note-tagning ikke forstyrrer rummets interaktion (Dupret 

Søndergaard, 2009). Jeg har min lille grå feltdagbog med mig allevegne, men jeg er 

opmærksom på at tage noter på en måde, så det ikke forstyrrer, når den studerende 

introduceres til opgaver, er inde ved patienter eller i ophedede øjeblikke.  

Jeg møder ind på afdelingerne med de studerende og følger dem i seks–syv timer af 

deres dag. Om det at have mig med sig bemærker jeg, at de færreste virker nervøse ved 

det; jeg har dog også understreget, at jeg ikke selv er sygeplejerske, og at jeg derfor 

hverken kan eller vil lede efter fejl i deres handlinger. Enkelte kommenterer 

efterfølgende, at de synes, det gør en forskel. Første dag jeg følger Nikolaj, i forløbets 

første uge, påtager han sig, hvad jeg vil karakterisere som, en guiderolle over for mig. 

Han fortæller mig, hvad han skal og hvorfor, og han taler mig igennem de ting, han 

møder og gør, ligesom han yderligere fortæller mig om sine erfaringer fra tidligere 

praktikker. De andre studerende, jeg følger, påtager sig ikke en så tydelig rolle, men vi 

småsnakker mere undervejs, når der er tid, og jeg noterer flere gange, at jeg synes de 

studerende virker, som om de synes, at det er ganske hyggeligt at have mig med. Både 

Ulrikke og Ditte nævner over for mig, at de i starten synes, det er lidt mærkeligt at have 

mig med. Ulrikke fortæller mig lidt senere i forløbet, at hun hurtigt bliver så vant til at 

                                                             
42 1. udgaven er fra 1973. 
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have mig med, at hun må gribe sig i at tale over skulderen til mig på dage, hvor jeg ikke 

følger hende. Ditte fortæller i den 7. uge af forløbet, at hun næsten ikke tænker over, at 

jeg er med mere. Hun tilføjer, at hun synes, det er sjovt med de spørgsmål, jeg stiller 

hende, for de er slet ikke nogle, hun selv har tænkt over. Hun kan desværre ikke komme 

på et eksempel på dette. Beklageligvis kan jeg heller ikke huske, hvilke spørgsmål jeg har 

stillet, blot at jeg selv syntes, at de var banale. Jeg finder dog bemærkningen meget 

interessant, fordi den indikerer, hvor forskelligt vi ser verden, selvom jeg har fulgt 

hendes og andres verden i et stykke tid. På trods af, at jeg begynder at lære stedets 

tolkningsrammer at kende, er vores meningshorisont, fokus og mål tydeligt forskellige.  

 

INTERVIEWS 
Jeg har valgt at supplere feltarbejdet med interviews for herigennem at få uddybet 

observationer, baggrunde og perspektiver fra aktørerne i felten. Etnografiske interviews 

er karakteriserede ved, at etnografen til en vis grad er bekendt med informanternes 

tolkningsrammer og deler viden og erfaringer fra felten – og ikke mindst, at etnografen 

har udviklet relationer til informanterne (cf. Aull Davies, 2008). Jeg vælger at bruge 

interviewtermen i en bred forståelse, som Aull Davies også gør. De første interviews, jeg 

foretager på Institut for Sygepleje, er af uformel, ustruktureret og afsøgende karakter, 

hvor jeg spørger og bliver ledt ind i feltens tolkningsrammer, til en vis grad på samme 

måde, som andre nyansatte bliver. Herigennem skitserer jeg taktikker for, hvilke emner 

jeg ønsker mere viden om ved at starte med at undersøge, hvilke spørgsmål der er 

relevante at stille i denne særlige felt. Efterfølgende arrangerer jeg to semistrukturerede 

basal-udforskende interviews med to undervisere, der arbejder med teknologi til daglig. 

Den ene er en 60-årig lektor, der har været sygeplejeunderviser i 30 år. Hun er en af 

skolens it-eksperter. Den anden er en forholdsvis nyansat person i trediverne, der 

udtrykker interesse for at debattere emnet med mig. Disse to indledende interviews er 

baseret på en interviewguide, jeg udvikler på baggrund af de første uformelle 

interviews. Den viden, jeg genererer, retningsangiver min opmærksomhed og giver 

mulighed for at udvikle mere specifikke interviewguides til både undervisere og 

studerende. På denne måde anskuer jeg, med inspiration fra Aull Davies, det 

etnografiske interview som en kontinuerlig, dynamisk og interaktiv proces, hvor 

forståelser og erkendelser udvikles, og hvor hypoteser og andres forståelser kommer i 

spil i forhold til at få yderligere perspektiver på de specifikke aspekter.  



86 
 

Dernæst interviewer jeg undervisere, der underviser på de første moduler i 

uddannelsen, efterfulgt af undervisere fra nogle af de senere moduler (dog med 

overvægt af undervisere fra tidligt i forløbet). Jeg træffer dette valg, fordi jeg udvikler en 

interesse for, hvordan professionsforståelse i forhold til teknologi implicit og eksplicit 

formidles i begyndelsen af uddannelsen – og hvordan professionsforståelser influerer på 

holdninger til teknologi. Grundet størrelsen af instituttet som arbejdsplads og 

feltarbejdssted kan mine egne forbindelser ikke skaffe mig adgang til alle dele af 

uddannelsens moduler. Derfor beslutter jeg at bede om råd til, hvem jeg kan tale med, 

dels lader jeg informanter anbefale andre, men jeg spørger også undervisere, som jeg 

har etableret relation til. Jeg understreger, at kriterierne er, at jeg ønsker at tale med fok 

fra forskellige dele af uddannelsen, og gerne med nogle med stærke meninger om 

teknologi – både for og imod. Men vigtigst af alt søger jeg forskellige perspektiver. Jeg får 

anbefalet tre undervisere ud fra kriterierne. Alle de syv undervisere, jeg interviewer, er 

kvinder af den årsag, at der er meget få mandlige undervisere på instituttet. Jeg 

prioriterer at få informanter i forskellige aldersgrupper og med forskelligt omfang af 

undervisningserfaring. Den sidste, jeg interviewer, bliver for eksempel valgt, fordi hun 

kommer til mig og præsenterer interessante perspektiver, hvilket resulterer i, at jeg 

beder hende uddybe dem i et interview. 

Jeg interviewer endvidere fem studerende under mit feltarbejdet på instituttet. De er 

karakteriserede ved, at jeg ikke har relationer til dem, bortset fra at jeg i nogle tilfælde 

har undervisningsobserveret på deres hold. For at give et eksempel på, hvad det har af 

konsekvenser for interviewet, præsenterer jeg her et citat fra mit første interview med 

en studerende. Bianca er modul 3-studerende, og hun har erfaring som sosu-assistent. I 

den første del af interviewet anvender jeg Technucationprojektets spørgeguide, hvori vi 

afdækker, hvad informanterne lægger i begrebet teknologi, og derfor spørger jeg 

indledningsvist:  
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GLE: Hvilke teknologier opfatter du som de mest nødvendige i dit 

arbejde? Og her tænker jeg både som studerende, men også som 

kommende sygeplejerske. 

Bianca: Jamen teknologier det er vel / Er det sådan noget som 

computere og sådan noget, du tænker på? …. Det synes jeg faktisk / Jeg 

tænker jo, at teknologier er sådan noget / Altså elektronik er jo også en 

vigtig del af uddannelsen, og når man er færdiguddannet. Men jeg synes 

egentlig, det er et svært spørgsmål. Kan du prøve at uddybe teknologier 

som/ …. Altså det kan være brug af elektronik på kontoret, altså med 

undersøgelser og apparater? På hospitalet er der vel også teknologi, der 

er vigtig for mig at have viden om, inden jeg kommer ud …. Jeg ved ikke 

om jeg svarer korrekt på det der teknologi, der. (Interview med 

studerende, Bianca 2012. s. 2) 

 

Jeg inddrager Biancas refleksioner og vanskeligheder med at definere begrebet 

teknologi som et eksempel på, hvad der sker i interviewet, fordi jeg anvender et begreb, 

hun er ubekendt med, og fordi vi ikke har en fælles forståelsesramme at tale ud fra. 

Citatet viser, at hun bruger meget energi på at forstå, hvor jeg taler fra. I 

mellemrummene i citatet søger jeg at bekræfte hendes forsøg og opmuntre hende til at 

give sit bud på, hvad der ligger i begrebet teknologi. Hendes refleksioner afdækker, at 

hun har nogle idéer om betydningen, for hun nævner computere, elektronik og 

apparater, men det, at jeg vil have hende til at byde på, hvad begrebet kan indeholde, gør 

hende usikker. Med citatet vil jeg vise, at jeg spørger til et aspekt, hun ikke er vant til at 

forholde sig til, og at vi taler inden for forskellige tolkningsrammer. Det indskriver sig i 

min fortælling som eksempel på sprogvanskeligheder i mine første interviews med 

studerende. Hun har svært ved at forstå, hvad jeg mener, når jeg taler om teknologi, og 

jeg har svært ved at forstå de specifikke hverdagspraksisser, hun taler fra, efter at vi får 

etableret en forståelse af begrebet, som for eksempel i denne passage: 
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”Altså hvis vi skal tale om teknologi og tage udgangspunkt i noget 

specielt, som jeg synes er rigtig spændende for tiden. Det er for eksempel 

patienter, der er i NIV.  

GLE: Hvad betyder det? 

Bianca: Jamen, det er lungepatienter, der ophober CO2, og så får de 

sådan en udvendig respirator på, som gør, at der er øget modstand ved 

indåndingen, som gør at alveolerne de bliver større, og der er bedre 

diffusions / eller gasudvikling i lungerne… Det har været ude på 

afdelingen i lang tid, men det er sådan først nu, at jeg føler mig 

kompetent, – eller ikke / altså at jeg føler mig mere kompetent til at 

være med om den patient. Det er ikke én jeg kan varetage alene, men jeg 

kan være med til at tage blodprøver og observere patienten og sørge for, 

at patienten har det godt. Og det tænker jeg også, er en / og det laver 

man jo også handle- og plejeplaner ud fra. Men det synes jeg faktisk er 

en af de store ting lige nu, der sådan lærer mig noget.” (Interview med 

studerende, Bianca 2012. s. 5) 

 

I dette citat taler Bianca fra en specifik forståelsesramme, som bliver så konkret, at jeg 

ikke oplever, at jeg er i stand til at gå konstruktivt ind i denne samtale, da jeg endnu ikke 

har været ude og opleve hverdage på afdelinger. I stedet forklarer Bianca for mig, og jeg 

lærer om hendes tolkningsramme. Med dette illustrerer jeg karakteren af de interviews, 

jeg foretager med studerende forud for feltarbejdet. I interviewsituationen oplever jeg 

det som markant, at vi stammer fra forskellige verdener og har vanskeligt ved at forstå 

hinanden. På denne måde bliver de første interviews med studerende i høj grad en 

læreproces i studerendes tolkningsrammer. Den viden, jeg har fået i de interviews, 

handler om, hvilke teknologier de møder i deres klinikforløb, om det sprog, klinikere 

taler, og om de opgaver, de udfører. Den viden, jeg genererer fra disse fem interviews, 

anvendes som baggrundsviden i højere grad end den fremtræder eksplicit i 

afhandlingen. 

Jeg interviewer endvidere seks sygeplejersker for Technucationprojektet, før jeg til sidst 

interviewer nogle af de studerende, som jeg har lavet feltarbejde iblandt. Jeg vælger 

også at interviewe én studerende fra den gruppe studerende, jeg ikke har fulgt, fordi jeg 

bliver interesseret i at høre perspektiver fra én, der har været iblandt en meget 

anderledes patientgruppe. Dette interview lærer mig, ligesom interviewet med Bianca, 
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at handlerækkefølger skal observeres for at kunne forstås i interviews. Ligeledes viser 

de forskellige informantvalg mig, at det er meget svært at få studerende, som jeg ikke 

har fulgt, til at italesætte og udpensle den kropslige viden, som jeg er interesseret i. Det 

kan dels skyldes, at de har svært ved at gennemskue, hvad det er, jeg vil have dem til at 

fortælle om, men jeg oplever også, at det gør en forskel, at vi begge ved, at jeg var til 

stede og så specifikke situationer. Så jeg kan henvise til konkrete situationer eller ting, 

som jeg observerer, at de har lært undervejs, og jeg kan få dem til at gå i detaljer, fordi 

jeg ved, hvad jeg skal spørge til. Ofte oplever de studerende det blot som umærkelige 

detaljer, fordi de lærer det, mens de er i gang med større handlerækkefølger.  

Larsen interviewer også sygeplejestuderende efter at have lavet feltarbejde blandt dem, 

og han bemærker ligeledes, at de selv har glemt mange af de episoder, han spørger til 

(Larsen, 1999). Et eksempel på en situation, der er bemærkelsesværdig fra mit 

synspunkt, men ikke fra den studerendes, er da jeg følger Thora, mens hun er ved at 

forberede medicin. Vi står i medicinrummet, da hun undres over, at tastaturet til 

computeren pludselig bipper, når hun trykker på tasterne. Hendes vejleder fortæller, at 

det er en advarsel om, at tastaturet skal renses. Vejleder fortæller endvidere, at hvis man 

har travlt, kan man bare tørre sensoren af, og at sensoren i tastaturet automatisk beder 

om at blive renset med et vist tidsinterval. Da Thora tager en spritswap og tørrer 

tastaturet, siger vejleder, at det er tydeligt, at det trængte til at blive renset, for hun kan 

lugte medicinresterne, da de bliver tørret op. I dette eksempel får Thora en lektion i 

logikker bag noget så ’simpelt’ og ’almindeligt’ som et tastatur, mens hun er i gang med 

at øve sin handlerækkefølge i medicingivning. 

For at runde interviewdelen af vil jeg opsummere, at denne afhandling, ud over 

feltarbejdet, er baseret på følgende interviews: 

 

Interviews Tidspunkt Antal 

Undervisere fra Institut for Sygepleje  Nov. 2011–feb. 2012 7 

Modul 5-studerende (og én modul 3-studerende) Feb.-marts 2012 5 

Sygeplejersker Juni 2012 6 

Studerende, der skriver bachelorprojekt April 2013 5 
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Alle interviews er optaget på diktafon, ti er fuldt transskriberet af 

studentermedhjælpere (det er interviewene med de bachelorstuderende og de fleste af 

underviserne), og de øvrige har jeg selv del-transskriberet. Jeg har ikke anvendt 

kodningsprogrammer, men jeg har gennemlæst og gennemlyttet interviewene flere 

gange for at få helhedsindtryk af kontekster for udsagn, og jeg har på denne baggrund 

analyseret og kategoriseret tematikker.  
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SAMMENFATNING AF METODEDELEN 
I dette kapitel argumenterer jeg for, hvordan jeg går til denne undersøgelse, og jeg 

redegør for min kulturelle læreproces til sygeplejerskeuddannelsesfeltets 

tolkningsrammer. Jeg begrunder endvidere min antropologiske tilgang og viser, hvordan 

jeg i interaktion med felten lærer at se, hvad der tæller i den særlige felt. Jeg fremskriver 

metodeovervejelser over min indgang til de to feltarbejder, hvordan jeg erfarer 

stedernes forståelser og selvfølgeligheder om teknologis rolle i sygepleje, samt hvordan 

jeg oplever stedernes kontekster. Med Nicolinis forslag til at studere arbejdspraksisser, 

prioriterer jeg at zoome ind på specifikke handlinger, der udføres i et temporalt flow, på 

interagerende mønstre i praksisser, meningshorisonter og forståelser i praksisser samt 

på, hvordan teknologier aktivt influerer på udførelse i praksis. 

Jeg introducerer kort, at jeg erfarer, at studerende, jeg taler med på Institut for 

Sygepleje, har svært ved at forstå, hvad jeg mener, når jeg spørger til, hvordan de rustes 

til at arbejde med teknologier i deres fremtidige virke. Ligeledes præsenterer jeg min 

indledende oplevelse af, at teknologi og teknologiforståelse ikke spiller en mærkbar 

rolle i hverdagen blandt flertallet af underviserne på instituttet, og at det dermed heller 

ikke her er noget, der tales meget om i 2012. Disse aspekter bekræfter for det første, at 

teknologis praksisnære rolle i vores hverdag er et emne, der ikke tales meget om, men at 

det er noget, der må studeres i praksis. Ligeledes beskriver jeg min erfaring af, at der 

blandt nogle sygeplejeteoretikere er indstillinger til sygepleje, der latent anskuer, at 

professionel omsorgsfuld sygepleje forhindres af teknologibrug og af teknologiske 

rationaler. 

Jeg reflekterer over mine forskellige positioner i forskellige relationer, for eksempel i 

forhold til mit ansættelsesforhold på Metropols Institut for Sygepleje, hvordan det har 

givet nogle særlige betingelser for min undersøgelsesproces. Samt hvordan jeg erfarer, 

at sygeplejefeltet er stringent og regelret opbygget. For eksempel beskriver jeg, hvordan 

jeg må udføre en detaljeret handlerækkefølge for at undersøge, om der er nogen, jeg skal 

have tilladelse af til at lave feltarbejde på hospitalet, dvs. få legitim adgang til 

sygeplejefeltet. 

Det materiale, som er kommet ud af denne proces, er yderst forskelligt for de to 

feltarbejder. I en undervisningskontekst, hvor det er en udfordring for mig at spore 

specifik undervisning i og om fysisk teknologibrug, har jeg ikke set en mulighed for at 

studere specifikke handlinger, men jeg har i stedet sporet forståelser, logikker og 

meningshorisonter, ligesom jeg har fokuseret på, hvad der ligger bag udtalte hindringer. 
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Det spor, der rejser sig af, at jeg er gået til undersøgelsen på denne måde, er, at jeg ved 

ikke kun at fokusere på teknologiske ildsjæle, har fået en mængde viden om, hvad der 

hindrer bredere opbakning til fokus på mere teknologibearbejdende undervisning. 

I det andet feltarbejde blandt de studerende i klinik ser jeg derimod, at teknologi er dybt 

indflettet i praksishandlinger, og i første omgang er det en udfordring blot at udflette 

handlingerne fra hinanden, da erfarne sygeplejerskers handlinger er indfiltrede i tid og 

sted. Jeg erfarer ligeledes her, at der ikke tales meget om, hvordan specifikke 

teknologiske handlinger udføres; det vises og praktiseres kropsligt. Det, der tales om i 

relation til teknologi, er det, der volder problemer, og i enkelte tilfælde noget, der er nyt 

og smart. Det, jeg har fået ud af at gå til felten på denne måde, er en mulighed for at 

zoome tæt ind på sygeplejehandlinger og på, hvordan studerende kæmper med at lære 

at udføre dem på kompetent vis. Fordi jeg har fulgt de studerende, har jeg et grundlag at 

interviewe dem ud fra efterfølgende, hvorimod vi i de første interviews med studerende 

på Institut for Sygepleje oplever udfordringer i forhold til at forstå hinandens 

tolkningsrammer. Derfor finder jeg ikke kvaliteten af interviewene tilfredsstillende som 

mere end baggrundsmateriale. 

Med dette datagrundlag kan jeg sige noget om logikker og forståelser i begge felter. I 

forhold til feltarbejdet på hospitalet kan jeg sige noget om, hvordan studerende ganske 

langsomt og omhyggeligt lærer kropsligt at indarbejde elementer af handlerækkefølger 

til rutinerede handlinger. Kapitlet relaterer sig til mine forskningsspørgsmål ved at 

redegøre for og sandsynliggøre mit empiriske grundlag for den efterfølgende analyse. 

For eksempel er begrebet ’handlerækkefølger’ vokset frem i mit empiriske felt gennem 

deltagerobservation blandt de studerende i klinikforløb. 

 

I det næste kapitel vil jeg reflektere over min inspiration fra postfænomenologi. Min 

ambition er ikke at begå en stilren postfænomenologisk analyse, men blot at anvende 

denne retnings interessante perspektiver på teknologi.  
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KAPITEL 4 POSTFÆNOMENOLOGI & TEKNOLOGIFORSTÅELSE  
Postfænomenologi er en retning inden for teknologifilosofien, der beskæftiger sig med, 

hvad teknologi gør i specifikke praksisser (Olesen, 2006; Aaroe Clausen, 2010). I forhold 

til kliniske teknologier ændrer teknologi for eksempel på hvilke informationer klinikere 

kan få af patienters kroppe, ligesom det giver nye valg og beslutninger klinikere skal 

forholde sig til (Lauritzen & Hýden, 2007). Den amerikanske teknologifilosof Don Ihde 

er en central tænker inden for postfænomenologi, og han bygger videre på den sene 

Husserl samt på Heidegger og Merleau Ponty (Ihde, 2009). Ihde er optaget af kropsligt 

indlejrede praksisser med teknologi og fokuserer på, hvordan mennesker indgår 

kropsligt i deres omverden, på måder, der inkluderer brug af teknologi. Han betegner de 

roller, som teknologi spiller i relation mellem aktører og deres omverden, for 

teknologisk mediering (Verbeek, 2007). 

Et hverdagseksempel, Ihde præsenterer, er bilkørsel, og hvordan vi under kørslen 

erfarer vejen og landskabet gennem bilen, ligesom vi fornemmer, om vi kan komme forbi 

noget. På den måde bliver vores fornemmelse af ’krop’ udvidet, sådan at vi inddrager 

bilen i vores kropslige erfaring. På samme måde udvides vores perception også 

kropsligt, når vi ser gennem briller eller kontaktlinser (Ihde, 1990). Teknologi medierer 

på denne måde vores kropslige erfaring med verden og former de måder, verden 

fremtræder for os på.  

Ihde argumenterer for, hvordan videnskab er teknologisk kropsliggjort gennem sine 

instrumenter på den måde, at videnskabelig viden er blevet til i teknomedierede 

relationer. For eksempel var Galileos syn i sin tid medieret af et teleskop, da han 

opdagede månens kratere og bjerge. Det er et eksempel på, at mange videnskabelige 

opdagelser gøres gennem teknologi, hvilket muliggør nye måder at anskue verden på 

(Ihde, 2011). Det er relevant i forhold til denne undersøgelse på den måde, at det 

knytter vidensgenerering sammen med teknologi. For jeg vil gennem afhandlingen 

argumentere for, at fra denne optik er et aspekt af at lære teknologiforståelse, 

læreprocesser, hvorved nyankomne lærer at erfare gennem teknologisk mediering i 

specifikke kontekster. Dvs. at sygeplejestuderende i høj grad lærer at anskue og 

praktisere sygepleje gennem eller uden om teknomedierede relationer. 

I modsætning til en klassisk fænomenologisk forståelse ser det postfænomenologiske 

perspektiv ikke nødvendigvis teknomediering som fremmedgørende for os, men snarere 

som noget, der på én gang forstærker og formindsker vores sanser (Olesen, 2011, p. 

358). Derved ændrer teknomedieringer på, hvordan vi perciperer verden, fordi den 
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helkropsoplevelse, vi erfarer i ikke-medierede relationer43, har andre betingelser i 

teknomedierede relationer (Ihde, 2011). Det indebærer, at ikke-medieret perception 

aldrig vil være helt identisk med teknomedieret perception (Verbeek, 2001, p. 128). 

Ihde eksemplificerer det med den måde, vi gennem en kikkert ser ting, vi ikke kunne 

have set uden kikkerten, og på den måde forstærkes vores visuelle indtryk ved brug af 

kikkerten. Det sker dog uden, at vores hørelse, lugte- eller følesans forstærkes, så derfor 

reduceres perceptionen samtidig til det visuelle (Verbeek, 2001). Ændringerne i 

perception sker i forskellige grader, fordi der er forskellige kontrastgrader mellem 

teknomedieret og ikke-medieret perception. Verbeek vurderer for eksempel brille-

eksemplet til at være et lavkontrasteksempel på teknomediering, idet den seende ikke 

kommer til at se bedre end før, personen behøvede briller, så den mest væsentlige 

forskel er, at synet er indrammet af briller (Verbeek, 2001, p. 128). I andre relationer er 

der større kontrast, som ved målinger af iltmætning i blod, hvor sygeplejersker sætter 

en saturations-måler, oftest på en finger, og så gennem en monitor kan læse et tal, der 

indikerer procenten af iltmætning af blodet. Kontrastforholdet er relevant, fordi 

teknomedieringer influerer på betingelser for, hvordan vi fortolker vores omverden, og 

er således influerende på, hvordan sygeplejersker og studerende fortolker 

plejesituationer.  

En anden af Ihdes væsentlige pointer er, at teknologi ikke er i sig selv, men altid i 

relation til mennesker og menneskellige praksisser, fordi mennesker altid kun kan indgå 

i relationer med teknologi i en kontekst. Her argumenterer Ihde mod dikotomien, hvor 

teknologi enten anskues som neutrale redskaber eller som indeholdende uafhængige 

kræfter, der i sig selv kan forårsage drastiske ændringer i kulturer (Verbeek, 2001, p. 

133). Perspektivet med, at teknologier er tæt forbundne til situerede praksisser, 

implicerer, at teknologi ikke har essens i sig selv, men kun eksisterer i kraft af, hvad det 

er i brug, hvilket Ihde betegner ’multistabilitet’ (Ihde, 2008a). Multistabilitet indkapsler 

det aspekt, at en given teknologi ikke blot er én ting, forstået på den måde, at den samme 

teknologi kan optræde og bruges forskelligt af forskellige mennesker i samme situation, 

afhængigt af deres faglige rolle, erfaringer og forhold til den givne teknologi (Huniche & 

Olesen, 2014).  

                                                             
43 Den ikke-medierede perception er her det, som vi kan opfatte uden teknologi. 
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Figur 1 Pvk anlagt i 
hånden. Foto: Kenth 
Esbensen. 

Under feltarbejdet blandt studerende i klinik oplever jeg et 

eksempel på dette med en studerende, jeg følger. Ulrikke har en 

dag en patient, der vil i bad, og som har et pvk (perifert vene 

kateter) i albuebøjningen. Ulrikke spørger en erfaren 

sygeplejerske, hvordan hun kan skærme pvk’et fra at komme i 

berøring med vand, da der ikke findes særlige redskaber til det. 

Den erfarne råder hende til at klippe fingrene af en gummihandske 

og bruge resten af handsken til at dække pvk’et. Jeg giver dette som 

et simpelt eksempel på multistabilitet, hvor en forholdsvis simpel teknologi som en 

gummihandske, med et enkelt fif, får nye anvendelsesmuligheder. Ihde fremhæver, 

hvordan mange slags teknologi i praksis bruges til andet end, hvad de er udviklet til. Han 

eksemplificerer det blandt andet med, at Graham Bells intention med telefonen var at 

udvikle en lydforstærker, en slags høreapparat, der kunne fungere over afstand, fordi 

hans mor havde meget dårlig hørelse, men også hvordan skrivemaskinen blev udviklet 

som hjælpemiddel til blinde og svagsynede (Ihde, 2008b)44.  

Et aspekt ved, at vi erfarer gennem snarere end på teknologi, som vi bruger 

uproblematisk, er, at vi har en tendens til kun at se teknologier som sådan, når de er nye 

eller volder problemer. Et eksempel på dette er, når sygeplejersken går ind på 

patientstuen for at sige godmorgen, hvorefter hun kort skæver til monitoren, der måler 

patientens vitale værdier, for at indhente informationer, der 

indgår i hendes vurdering af patientens tilstand. I en sådan 

situation fylder selve monitoren, som fysisk artefakt, kun 

minimalt i sygeplejerskens opmærksomhed, da den information, 

hun genererer gennem monitoren, blot er ét aspekt blandt mange 

andre perceptioner, der informerer hende om patientens 

tilstand. I mange praksisser indgår meget teknologi på lignende 

måder helt naturligt og ligetil. Ihde betegner det, som at det fremtræder kvasi-

transparent45, fordi vi indgår i kropsliggjorte relationer med teknologier, der er 

indarbejdede, og som virker som de skal. Ihde skelner mellem fem måder at forstå 

forholdet mellem menneske og teknologi på, hvilket jeg uddyber i det følgende.  

 

                                                             
44 Hvis ikke andet er angivet, er billederne i afhandlingen taget af undertegnede under 
feltarbejdet. 
45 Ihde bygger her videre på Heideggers perspektiver. 

Figur 2: En monitor der 
måler vitale værdier.  
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IHDES FEM TEKNOMEDIEREDE RELATIONER 
Ihde betegner den første af de fem som kropsliggjorte teknomedierede relationer, hvilket 

henviser til de måder, hvorpå vi erfarer aspekter af vores omverden gennem teknologier 

(Ihde, 1990; 2009). Det kan være simple ting såsom briller – hvor opmærksomheden 

ikke er rettet mod brilleglasset i sig selv, men på det, brugeren kan se gennem 

brilleglasset. Teknologi bliver en måde at erfare på, snarere end et objekt, aktøren 

erfarer i brug, det fremstår kvasi-transparent, fordi brillerne medierer aktørens syn. 

Teknologi kan på denne måde blive en del af vores kropslige erfaring, som vi retter mod 

den handling, vi ønsker at udføre, altså at se.  

På samme måde mærker en erfaren sygeplejerske, om et pvk (perifert vene kateter) 

sidder korrekt ved at ’mærke’ gennem engangssprøjten i sprøjtebevægelsen, om der er 

gennemløb eller modstand, når hun skyller igennem med saltvand før og efter brug af 

pvk’et. Oftest påkalder et velkendt og velfungerende apparat sig kun begrænset 

opmærksomhed i handlingen, hvor fokus således er på patienten og på den 

handlerækkefølge, som handlingen er en del af.  

Under feltarbejdet blandt studerende i klinikforløb erfarer jeg 

flere eksempler på, hvordan studerende lærer kropsligt medieret 

interaktion med engangssprøjter. Det drejer sig dels om at kunne 

manøvrere en sprøjte med én hånd, for eksempel trække 

stemplet tilbage for at suge væske op, eventuelt med 

engangshandsker på, men også om at lære, hvor meget de kan 

presse på sprøjtens stempel i interaktionen med patienten uden 

at miste kontrollen med væsken i sprøjten eller give patienten 

unødigt ubehag.  

Jeg følger for eksempel Kasper, som en dag skal koble iv (intravenøs) medicin fra et lille 

barn på omkring ét år. Han har bl.a. en for-optrukket saltvandssprøjte med ind på stuen, 

fordi IV-slangen skal skylles igennem med saltvand, før den må kobles fra. Da han går i 

gang med at skylle, virker det ikke, fordi sprøjten er for 

træg, og han tør ikke presse for meget på, fordi patienten er 

så lille. Han afbryder handlingen, sætter prop i slangen, 

beder barnets mor holde øje med det blotlagte pvk, mens 

han henter en sygeplejerske, han kan spørge til råds. For at ’få 

bedre føling med det’, tager sygeplejersken en lille 

Figur 3: En studerende 
i færd med at blande 
medicin. 

Figur 4 For-optrukne 
sprøjter. Foto: Colourbox. 
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mellemliggende slange af, som de bruger, for bedre at kunne komme til pvk’et, og hun 

beder Kasper hente en mindre sprøjte. Hun sprøjter saltvandet ind og fortæller, at der 

ligesom var en lille prop, dvs. hun trykkede en anelse hårdere først, og så løb det fint 

igennem. Hun fortæller også, at man bedre kan styre denne handling med en mindre 

sprøjte. Den kropslige erfaring af, hvordan man kan få bedre føling med opgaven, og 

med hvornår, hvordan og hvor meget man må presse, hvis sprøjten er træg, lærer 

Kasper således nogle første aspekter af. 

Flere af de studerende erfarer, at de for-optrukne sprøjter forudsætter en særlig 

tilvænning. Der er prop på sprøjten, og når de tager proppen af, er den lidt træg ved det 

første tryk, men når den giver sig, sprøjter den pludseligt og meget på én gang. Ulrikke 

får efter noget tid i afdelingen et fif af en erfaren sygeplejerske om, at hvis hun lige giver 

stemplet et tryk, mens sprøjten har proppen på, presser hun luften ud, og så er den 

hverken træg eller sprøjter. Det er et fif, som antageligvis er opstået gennem kropslig 

erfaring med de for-optrukne sprøjter, og som gør dem lettere at håndtere. 

I hermeneutisk teknomedierede relationer er relationen også kropslig, men indarbejdet 

teknologi trækker sig ikke fra opmærksomhedsfeltet i denne relation, men giver en 

repræsentation af verden, der kræver en fortolkning. Dvs. vi læser teknologien og 

fortolker resultatet, for eksempel ved læsning af instrumenter såsom monitoren, der 

viser patienters vitale værdier. Ihde anfører, at hermeneutisk i denne henseende 

betyder en særligt fortolkende handling i en teknologisk kontekst (Ihde, 1990, p. 80). En 

hermeneutisk teknologi bringer altså en fortolket repræsentation af ’virkeligheden’, 

hvilket indebærer, at en given teknologis design har forudberegnet, hvilke aspekter der 

skal synliggøres af den og på hvilke måder (Verbeek, 2001, p. 128). Inden for det 

sundhedsfaglige område definerer standarder for eksempel, hvad der tæller som 

problemer og mulige løsninger i form af, hvordan systemet er opbygget (Olesen, 2006). 

De teknologier, der kører i baggrunden, som vi tager for givet (medmindre de går i 

stykker) såsom radiatorvarme, loftbelysning, summelyde fra apparater, eller suget i 

væggene på en del hospitalsafdelinger, betegner Ihde baggrundsrelationer.  

Andetheds teknomediering betegner det, at vi også kan anskue teknologi som kvasi-

objekter eller sågar kvasi-andre. Ihde eksemplificerer med legetøj, der virker animeret, 

som man kan lege med, eller med robotter, der kan svare på spørgsmål. I sådanne 

medieringer forholder aktører sig til et artefakt (Ihde, 2009, p. 43), dvs. at artefaktet er 

målet for aktørens oplevelse (Verbeek, 2007). Verbeek betegner det, som at det er, når 

vi interagerer med et artefakt, som om det var et levende væsen. Det kan for eksempel 



98 
 

genkendes, når aktører siger om en computer: ’den vil ikke’, ’den driller’, eller når 

aktører taler om, at teknologi i sundhedsvæsenet har ’børnesygdomme’, som det for 

eksempel omtales i pressen i artikler som disse (Andersen, 2013; Pedersen, 2010).  

(Pedersen R. , 2010; Andersen, 2013) 

Ihde angiver i 1990, at teknologi skal sigte mod, at medieret perception kan ske på en 

måde, der er sammenlignelig med ikke-medieret perception, dvs. som noget, der 

forstørrer eller forstærker kropslig perception. Dette aspekt har han siden 

videreudbygget med translations teknomedieringer (Ihde, 2011). Det relaterer sig til 

måderne, hvorpå aktører kan indgå i kropslige relationer med teknologi. Translations 

teknomedieringer transcenderer kropslig perception (Ihde, 2011), som for eksempel 

ultralydsscanninger. Dvs. at kropslighed foregår på nye måder i denne translaterede 

mediering, som transformerer og oversætter det ikke-percipérbare til noget, vi kan 

percipere kropsligt  (Ihde, 2011, pp. 112-113). Dette aspekt stiller Aaroe Clausen for 

eksempel skarpt på i sit arbejde med jordemødre, hvor monitoreringspraksisser fra 

brug af træ-stetoskop (pinard) til Doptone, ændrer betingelser for kropslighed og 

perception for både jordemoder og den vordende familie (2010). Formålet med at 

fremhæve disse distinktioner er dels at synliggøre de forskellige måder, hvorpå vi 

interagerer med teknologi. Men yderligere at understrege, kontrastforholdet 

ekspliciterer, at der er forskellige grader, hvorunder teknologier ændrer vores måder at 

percipere vores omverden på. Det er relevant i forhold til, at studerende lærer at 

percipere gennem teknologi, hvilket vil sige, at de lærer aspekter af, hvordan sygepleje 

gøres gennem teknomedierede relationer. Dette er et argument for, at refleksioner af, 

hvordan teknomedier ændrer professionelles blik og praksisser prioriteres i 

professionen. 

 

IHDES PRÆMISSER FOR TEKNOLOGIBRUG 
Det er centralt for denne undersøgelse, at Ihde også fremhæver, at flere præmisser skal 

være opfyldt, før en teknologi kan fremstå kvasi-transparent i brug. For det første skal 

teknologien passe til brugen, og dernæst skal teknologien være teknisk anvendelig, dvs. 

de fysiske karakteristika skal gøre kropslig anvendelse mulig. Brillernes glas skal for 

eksempel være klare, og sprøjter skal ikke sprøjte ukontrollabelt. Under teknisk 

anvendelighed hører, at teknologien virker. For det tredje forudsætter kropsliggjorte 

teknomedierede relationer, at særlige evner eller teknikker skal erhverves for, at man 

kan se gennem teknologien (Ihde, 1990, p. 73). Alle disse aspekter er relevante for, 

hvordan aktører lærer at indgå i teknomedierede relationer, og det er disse præmisser, 
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som jeg vælger at fokusere på. Ihde anfører, at en teknologis potentiale for at indgå 

kvasi-transparent i praksis afhænger af, hvor god den er (Ihde, 1990). Det aspekt er 

væsentligt, fordi det understreger, at i forhold til at generere teknologiforståelse har 

rammer og betingelser, hvorunder aktører lærer det, betydning.  

Jeg vælger at foretage en distinktion mellem kvasi-transparente teknomedierede 

relationer og relationer, hvor teknologi ’ikke er lige til at gå til’. Teknologi, der ikke er 

lige til at gå til, beskriver situationer, hvor en teknologi bliver synlig som objekt. Det kan 

for eksempel være, når en studerende eller en sygeplejerske i en handlerækkefølge 

støder på en ukendt teknologi, eller på en ukendt situation med en teknologi, men også 

ved teknologinedbrud eller hvis en teknologi ikke er opladt, når den skal bruges.  

 

AT UNDERSØGE TEKNOLOGIFORSTÅELSE I FORHOLD TIL SYGEPLEJE 
I hverdagen taler vi ikke detaljeret om, hvordan vi lærer teknologibrug og udvikler 

teknologisk forståelse, udover at det er noget, vi lærer i praksis. Der findes 

brugsanvisninger for det meste teknologi, men det er ikke altid, at nybegyndere46 

anvender brugsanvisninger. Dernæst er der ofte langt fra manualers billeder og 

beskrivelser til at gennemskue, hvilke funktioner, der er relevante for den praksis, en 

given teknologi skal indgå i, og hvordan den kan integreres i de specifikke praksisser. På 

mange afdelinger tilbydes sygeplejersker grundlæggende kurser, som teknologiske 

nybegyndere kan deltage i; jeg har hørt dem betegnet som ’tænd–sluk-kurser’. Denne 

betegnelse understreger, at nogle oplever en kløft mellem, hvilken viden nybegyndere 

får på sådanne kurser, og deres erfaringer med at gennemskue en ny teknologis 

potentiale og begrænsning for praksis, og for rent praktisk at integrere den i etablerede 

praksisser. Yderligere opfordres sygeplejersker og studerende til at søge hjælp hos 

såkaldte superbrugere og hos kolleger.  

For nogle sygeplejersker er disse tiltag tilstrækkelige, men for andre er de vanskelige at 

overføre til praksis. Jeg interviewer for eksempel to sygeplejersker, uafhængigt af 

hinanden, fra en afdeling, der kort forinden har fået nyt EKG-apparat47. Den ene 

beskriver, hvordan hun blot henvender sig til en superbruger – dvs. en af de 

sygeplejersker, der har været på et kursus, som firmaet bag apparatet har udbudt – for 

at få vist, hvordan det virker, og at hun efterfølgende føler sig godt rustet. Den anden, 

Ursula, fortæller følgende: 

                                                             
46 Forstået som én, der er nybegynder i forhold til den specifikke teknologi. 
47 EKG står for Elektrokardiogram, og apparatet måler hjerterytme. 
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”Meget modstand i afdelingen kunne imødegås ved, at vi blev 

præsenteret bedre for det [ny teknologi]. For eksempel det nye EKG-

apparat, vi har haft i to-tre uger, der blev jeg lige på vej hjem fra 

arbejde - jeg havde faktisk fået fri - mødt med: ”Hej kan du ikke lige 

komme herind, for du skal være her i weekenden” - og så fik jeg lige et 

lynkursus på tre minutter: ”Du gør bare sådan her.” Hvor man bare 

siger ja ja, og først når man står med det, finder man egentlig ud af, 

hvordan og hvorledes. Så sent som i forgårs fandt jeg ud af, at den kan 

printe ud i nogle lange EKG'er, som vi skal bruge, når der er 

rytmeforstyrrelser. Det fandt jeg ud af, fordi vores falckredder 

tilfældigvis havde set en anden gøre det. Det er meget la la, og det er 

derfor, man måske også får den modstand mod det, fordi man rent 

faktisk ikke helt ved, hvad det egentlig kan .… Ofte når vi får det nye: 

”Her er det, værsgo!” Men hvor er de gamle, hvis det går galt? Hvad hvis 

vi ikke kan finde ud af dem? -Det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Og 

så lige fredag op til en weekend. Det er sådan meget: ”Her er det, 

værsgo!” Jeg ved ikke hvor det går galt, for jeg tænker, at der må følge 

noget undervisning med, men det når bare ikke helt ned. Og jeg tror, at 

det er derfor, at mange tit bliver sure på det, fordi man ikke bliver 

introduceret rigtigt.” (Interview med sygeplejerske, Ursula, 2012, 13 m.) 

 

Ursula beskriver en situation om at stifte bekendtskab med en ny teknologi, som flere 

erfarne sygeplejersker fortæller lignende versioner af. Jeg finder det særlig interessant, 

at hendes kollega, der er på samme afdeling, fortæller, at hun oplever sig glimrende 

rustet. Jeg inddrager eksemplet for at understrege fire fremtrædende aspekter, der har 

at gøre med præmisser for at udvikle teknologiforståelse.  

 Det handler for det første om, at Ursula, på trods af en kort gennemgang af en 

kollega, oplever det som en individuel udfordring at få det nye apparat til at virke på 

en måde, der understøtter hendes handlinger, fordi hun først skal lære at indgå i 

kropslige teknomedierede praksisser med apparatet. Dvs. at apparatet ikke er lige til 

at gå til for hende.  

 Et andet relevant aspekt er, at konsekvenserne ved det er, at hun ikke kender 

relevante funktioner ved apparatet, der er brugbare for hendes patientgruppe.  
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 Et tredje aspekt, som hun ikke omtaler direkte, er, hvordan den nye teknologi 

påvirker hendes handlerækkefølger med patienterne, dvs. hendes mulighed for at 

handle hurtigt, rutineret og effektivt. Jeg tolker dette aspekt implicit i Ursulas 

efterspørgsel af, hvor de velkendte og indarbejdede apparater er, ’hvis det går galt’. 

For jeg knytter det til en særlig betingelse i klinikeres arbejdsstruktur, at 

krisesituationer kan opstå når som helst. Det indebærer, at klinikere altid skal være 

forberedte på kriser, hvilket eksempelvis gør udsættelser og hængepartier til 

risikable elementer, fordi sygeplejersker aldrig kan være sikre på, hvilken mængde 

tid de har at gøre godt med. Jeg vælger, inspireret af Hutchins (1996), der er 

professor i kognitiv antropologi, at bruge betegnelsen ’the maintenance of readiness’ 

til at begrebssætte denne betingelse i arbejdsstrukturen. Hutchins anvender 

betegnelsen om en lignende tilstand i den amerikanske flåde, og jeg finder termen 

relevant i analyser af kliniske verdener, selvom det selvfølgelig er meget forskellige 

forandringer i tilstande, der er tale om. Men den basale arbejdsbetingelse, at status 

quo kan ændre sig drastisk med et øjebliks varsel, er et fællestræk for militære 

verdener såvel som for kliniske verdener. Jeg har ikke fundet en relevant definition 

på begrebet, så jeg vælger at definere ’maintenance of readiness’ som en betingelse i 

arbejdsstrukturen i hospitalsvæsenet, der indebærer, at klinikere altid skal være 

forberedte og parate til, at krisesituationer kan opstå. Det kan for eksempel dreje sig 

om patienter, hvis tilstande forværres til kritiske, eller at der med meget kort varsel 

kan komme mange patienter ind, hvis tilstande man ikke kender på forhånd. Dvs. at 

personalet skal være forberedte på, at en del af dem må gå fra til pludseligt opståede 

opgaver, og at det øvrige personale derfor skal overtage deres arbejdsopgaver med 

et øjebliks varsel. Set i relation til dette, influerer teknologi, der ikke er lige til at gå 

til, på Ursula og andre klinikeres muligheder for at opretholde ’the maintenance of 

readiness’. 

 Sidst, men ikke mindst, beskriver hun, at det skaber modstand og utilfredshed 

blandt personalet, at de oplever, at deres betingelser for at udføre deres arbejde 

midlertidigt bliver forringede. Forringelsen opstår, fordi de har at gøre med en 

teknologi, de har vanskeligt ved, og som de skal bruge ekstra tid på at anvende, 

upåagtet af, hvor travlt der er i afdelingen. Dette kan ses som, at udover at teknologi, 

der ikke er lige til at gå til, påvirker ’the maintenance of readiness’, dvs. arbejdets 

struktur, så influerer det endvidere på sygeplejerskers egne oplevelser af og tiltro til, 

at de kan handle hurtigt, præcist og kompetent. 
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Jeg vil med dette eksempel introducere et andet perspektiv end blot at kategorisere 

aktører som Ursula som modstandere af ny teknologi. For det er relevant, at hun 

oplever, at hendes mulighed for at udføre sit arbejde hurtigt og effektivt forringes i 

perioden, indtil hun lærer apparatet og dets muligheder at kende og kropsligt justerer 

sine handlerækkefølger i koordination med det nye apparat. For eftersom det er 

nødvendigt at opretholde ’the maintenance of readiness’, er det uvist, hvor alvorlige 

konsekvenser det kan få, at hun ikke kan handle som erfaren aktør i en periode. En 

yderligere grund til, at det er relevant her, er fordi fokus er på, hvordan professionelle 

udvikler teknologiforståelse. Jeg er optaget af dem, der oplever vanskeligheder, selvom 

det ikke er alle, der oplever samme udfordringer.  

Sygeplejeforskerne Barnard & Sandelowski fra henholdsvis Australien og USA 

beskæftiger sig også med teknologibrug, og de anfører: ”For many of us technology is 

still something nurses must work with, work around, or work hard to make compatible 

with, or supportive, nursing care” (Barnard & Sandelowski, 2000, p. 368). Dette citat 

berører en relevant følge af den øgede teknologi-implementering, idet det tydeliggør, at 

der er udfordringer med teknologi, der rækker videre end til, at det blot kan reduceres 

til enkelte klinikeres negative indstillinger. Som Winthereiks afhandling (2004) og 

Bossens forskning viser (2013), er der eksempelvis mange intentioner og 

meningshorisonter indlejret i teknologier såsom EPJ. Teknologi ændrer på 

handlepraksisser og mulighedsrum, som eksemplet med Ursula viser. I min empiri 

finder jeg indikationer på, at teknologier influerer på: 

 

~ Arbejdsgange – måder at løse konkrete opgaver på 

~ Arbejdsdeling og roller 

~ Hvilken viden, der er relevant for at kunne udføre konkrete opgaver 

~ Hvilken viden sygeplejersker kan generere fra patienter 

~ Hvilken viden de kan generere fra andre aktører (egen læge, andre afdelinger og 

hospitaler) 

~ Mængde af standardiseringsprocesser 

~ Hvilke behov for datagenerering, sektoren antages at have 

~ Muligheder for at kontrollere sygeplejerskers arbejde 

~ Behov for teknologi-support, hvilket gør, at it afdelinger bliver væsentlige 

samarbejdspartnere 

 

Disse aspekter indikerer, hvordan teknologi influerer på arbejdets karakters 

kontinuerlige forandring, såsom at arbejdsgange ændres, når der kommer nye 
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procedurer, for eksempel om at foretage nye typer screeninger. Det foranlediger, at en 

handling såsom en ny type screening skal integreres i klinikernes handlerækkefølgers 

temporale flow, hvilket vil sige, at det influerer på mulighedsrummet omkring plejen. 

Yderligere kan det influere på, hvordan klinikerne ser patienterne i kraft af, at 

screeninger dirigerer klinikernes opmærksomhed mod udvalgte aspekter. Det indikerer, 

at ud over det indledende arbejde med at lære en teknologi at kende og indarbejde den i 

sine praksisser, så ændres arbejdsstrukturer også. Det er interessant, fordi alle disse 

aspekter er relaterede til, hvad det vil sige at være sygeplejerske, og til karakteren af 

sygeplejerskers arbejde.  

At gå mere overordnet ind i denne problemstilling om, hvordan teknologi på mange 

måder forandrer sygeplejerskers arbejde, rækker ud over afhandlingens analytiske 

objekt, hvor fokus er på studerendes læreprocesser med teknologi. Men det 

understøtter argumentet om, at sygeplejersker vil have gavn af at fokusere på 

teknologiforståelse og have professionel bevågenhed på teknologiens følgevirkninger. 

Meget af dette er dog ikke synligt fra de studerendes perspektiver, hvorfra jeg i højere 

grad ser en anden konsekvens af teknologibrug, nemlig præmisser for at udføre 

teknomedierede handlerækkefølger. 

Én præmis handler om investering af tid, og det begynder ved det grundlæggende møde 

med en konkret teknologi. For den erfarne sygeplejerske kan det for eksempel være ved 

et af de føromtalte grundlæggende kurser. Men der er forskel på at studere 

sygeplejersker og teknologi, og på at studere teknologi i forhold til studerende. For de 

studerende er det ikke nødvendigvis teknologier, der er nye på afdelingen, men 

teknologier, der er nye for den studerende, eller som bruges på nye måder. Derfor 

kommer de studerende, jeg følger, ikke på kursus i teknologibrug, hvilket gør, at den 

tilegnelsesvej ikke er i fokus her. Når studerende stifter indledende bekendtskab med en 

teknologi, er næste skridt, at de får vist, hvordan teknologien virker i praksis af en 

erfaren sygeplejerske, og derefter skal de lære at anvende den i deres egen praksis. Dvs. 

de skal lære at forstå ’brugslogikkerne’, den specifikke teknologi er opbygget efter, de 

skal lære det rette håndelag og lære at indarbejde den i afdelingens praksis. Således skal 

studerende såvel som andre nyankomne indledningsvist investere en mænge tid i ny 

teknologi.  

En anden tidsinvestering omhandler, hvad jeg ser som ’tærskler’ for teknologibrug, altså 

præmisser, som ikke er opfyldt. For eksempel er det et gennemgående problem for de 

studerende, jeg følger, at modtage koder til systemerne, eller at de ikke kan få koderne, 
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de modtager, til at virke. Det medfører, at de enten skal finde en sygeplejerske og få 

hende til at forlade sine gøremål for at logge den studerende ind med sin egen 

personlige kode. Alternativt skal den studerende finde en sygeplejerske, som, mod 

reglerne, vil låne sin adgangskode ud, så den studerende selv kan logge på i hendes 

navn, mod reglerne. Når studerende ikke får koder, der virker, fra begyndelsen af 

forløbet, er det selve deres adgang til at bruge teknologi, der blokeres. Dette vedrører et 

stadie før Ihdes præmisser, fordi de ikke har legitim adgang til teknogierne, der kræver 

kode; det er for eksempel informationssystemer som EPJ og EPM.  

En tredje tærskel er teknologi, der ikke er ’lige til at gå til’, sådan at de studerende skal 

lære, hvordan de skal og bør håndtere den slags situationer. Dette gælder både i forhold 

til, hvordan de selv kan problemløse, eller hvortil det skal meldes, og hvordan de udfører 

den givne praksis uden om den specifikke teknologi. Med betegnelsen ’teknologi, der 

ikke er lige til at gå til’, henviser jeg til teknologi, der er i stykker, ikke er opladet, er i 

brug af andre, eller teknologi, der ’gør’ noget ud over det sædvanlige48. Dvs. at en 

teknologi af forskellige grunde kan blokere for studerendes og erfarne sygeplejerskers 

handlerækkefølger ved at påkræve tid og opmærksomhed, mens klinikeren er i færd 

med sine plejehandlinger.  

En fjerde præmis, der er indlejret i teknologibrug, vedrører, hvordan studerende møder 

og erfarer teknologier og holdninger til teknologier fra deres faglige rollemodeller. Dels 

erfarer jeg, at der er stor forskel på, hvilke teknologier de studerende møder i deres 

klinikforløb, men endvidere, at de studerende erfarer uformelle sammenstød mellem 

mere eksplicitte regler og lokale praksisser på de afdelinger, de er på. Det er relevant for 

denne undersøgelse, fordi teknologi er impliceret i en del af disse sammenstød, men 

endvidere også, fordi disse sammenstød er vilkår i de studerendes tilblivelsesprocesser, 

og derfor har at gøre med processer, der skaber faglige forståelser og arbejdsrutiner. 

  

                                                             
48 At teknologi gør noget ud over det sædvanlige kan for eksempel være, når brugeren ikke kan 
komme ud af en given funktion i et apparat. 
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SAMMENFATNING AF POSTFÆNOMENOLOGI OG TEKNOLOGIFORSTÅELSE  
I dette kapitel argumenterer jeg for at anskue teknologi fra et postfænomenologisk 

perspektiv for at anlægge det blik på teknologi, at den gør noget og bliver til i en 

menneske-teknologi-relation. Jeg argumenterer, med Ihde, for, at teknologi ikke blot er 

én ting, men at teknologier er multistabile, dvs. de er og betyder ikke kun én ting, men 

bliver til i relationer og praksisser. Samtidig betyder det også, at de kan bruges og 

fungere forskelligt, afhængigt af brugerens faglige roller, erfaringer og dennes forhold til 

den specifikke teknologi. Yderligere medierer teknologi vores erfaringer, og når vi 

perciperer gennem teknologi, bliver nogle aspekter forstærkede, mens andre 

formindskes. For eksempel forstærkes vores syn, når vi ser gennem en kikkert, men 

vores yderligere sanser følger ikke med, så perciperingen reduceres til kun at gælde 

synssansen. Endnu en relevant pointe er, at vi har en tendens til kun at se noget som 

teknologi, når det er nyt eller volder problemer. Det er et væsentligt aspekt i forhold til 

denne undersøgelse, fordi det er et bud på, hvorfor vi kun ser noget som teknologi, når 

det kræver noget ekstra af os. En forklaring på dette kan være, at vi, ifølge Ihde, indgår i 

kropsliggjorte, teknomedierede relationer med meget teknologi i hverdagen. Vi ser det 

ofte ikke som teknologi, når det er implementeret og virker, som det skal, fordi vi i disse 

situationer erfarer kropsligt gennem teknologierne. Det implicerer, at studerende lærer 

at indgå i teknomedierede sygeplejepraksisser ved at erfare, hvordan sygepleje gøres 

gennem eller uden om teknologi.  

Teknologi og praksisser genskaber kontinuerligt hinanden i dagligdagen, hvilket gør 

studier af praksisstrukturer relevante for at undersøge, hvordan handlinger og 

teknologier forhandles i afdelingers hverdagspraksisser, og hvordan forskellige logikker 

og interesser fungerer som indgribende agenter. Jeg anskuer, med inspiration fra 

Wallace & Hasse (2014), teknologier som materialiteter og forståelsessystemer, der er 

indlejrede i arbejdsliv og medierer rekonfigurationer af procedurer, processer og 

strukturer. 

Dette kapitel bidrager til mit argument ved at rammesætte et perspektiv på teknologi og 

på teknologiforståelse. Gennem dette perspektiv ser jeg en mængde teknologibrug som 

noget, der indlejres kropsligt under forudsætning af, at et antal præmisser for 

teknologibrugen er opfyldt. I klinikforløb erfarer studerende teknologis anvendelighed 

og potentiale gennem erfarne sygeplejerskers praksisser, fordi teknologibrug bliver til i 

situerede praksisser, som studerende lærer gennem kulturelle læreprocesser. Meget 

velintegreret teknologi indgår kvasi-transparent, når det er indarbejdet i 

hverdagspraksisser og er lige til at gå til. I disse tilfælde lærer studerende kropsligt 
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medierede teknologirelationer og hermeneutisk medierede teknologirelationer i deres 

læreprocesser i afdelingerne. I det forstærker teknologi nogle aspekter frem for andre, 

og influerer på, hvordan studerende og sygeplejersker ser patienten og 

mulighedsrummet omkring plejen.  

Endvidere argumenterer kapitlet for, at teknologi, og teknologiforståelse må forstås 

situeret i specifikke kontekster, i relationer mellem menneske og teknologi. Hermed 

understreges det, at det væsentlige ikke er at udforme skarpe definitioner på teknologi 

og teknologiforståelse, men at udfolde en begrebsrefleksivitet for at fokusere på, 

hvordan teknologi og teknologiforståelse bliver til i praksisser. For qua sin 

multistabilitet er teknologi forbundet med den omverden, den indgår i. Det betyder 

også, at forskellige aktører har uens erfaringer, holdninger og indstillinger til specifikke 

teknologier, hvilket til dels kan have at gøre med, at aktører med andre mål og motiver 

kan udøve indflydelse gennem teknologi. Dette ses for eksempel i Winthereiks 

distinktion mellem EPJ som på én gang er redskab til, at klinikerne kan stå til regnskab 

for deres handlinger, kommunikation mellem forskellige plejeaktører, klinikernes 

hukommelseskategorisering, informationsdeling, indsamling af forskningsdata, 

demonstration af plejekvalitet, intern kommunikation, juridisk dokumentation og 

administration (Winthereik, 2004, p. 8). 

Et yderligere aspekt, der er relevant for dette argument, er, at der er yderst forskellige 

oplevelser af, hvad der er tilstrækkelig indføring i en teknologi, for at den kan bruges i 

praksis. Jeg illustrerer dette med to sygeplejersker fra samme afdeling, hvor den ene 

fortæller, at hun blot beder en superbruger introducere hende til afdelingens nye EKG-

apparat. Mens den anden oplever, at den korte introduktion, hun får, er yderst 

mangelfuld, samt at hun er alene om at implementere det nye apparat i praksis og lære 

at forstå dets fulde potentiale. Det indikerer, at den introduktion, erfarne får til ny 

teknologi, kan opleves tilstrækkelig af nogle, hvorimod andre oplever, at det bliver en 

individuel udfordring at implementere ny teknologi, så den understøtter praksis. Det er 

relevant, fordi det er sygeplejersker som disse, der vejleder de studerende og indfører 

dem i afdelingernes praksisser, og da det således influerer på de studerendes 

læringsmuligheder, hvis de erfarne vejledere ikke har integreret afdelingens teknologi i 

deres praksisser. 

Det indskriver sig i min fortælling ved at understrege, at vi i hverdagen ikke taler meget 

om, hvordan vi lærer at interagere med teknologi omkring os. Yderligere bidrager det 

ved et perspektiv på, at nogle klinikere oplever modstand mod nye teknologier, fordi de 
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oplever, at det bliver en individuel og tidskrævende proces at implementere dem, og at 

det influerer på deres muligheder for at udføre deres primæropgaver i processen. 

Eksempler som dette indikerer, at det er relevant at være opmærksom på empirisk 

oplevede præmisser for teknologibrug. Disse aspekter indgår i afhandlingens 

overordnede argument ved at understrege, hvordan teknologier og praksisser indvirker 

på hinanden, hvilket er en relevant præmis. Det understreger, at der er flere 

konkurrerende opmærksomhedsfelter, som studerende og sygeplejersker skal navigere 

imellem uden at miste deres overordnede handlemotiv af syne. 

Det postfænomenologiske perspektiv understreger, at teknologi må ses indlejret i 

situerede praksisser. Som analytisk greb til at stille skarpt på de situerede praksisser 

hvori studerende lærer om teknologi i relation til sygepleje, vælger jeg Holland et al.’s 

begreb figured worlds. Postfænomenologi og figured worlds som rammeværk supplerer 

hinanden ved, at postfænomenologi stiller skarpt på kropslig omgang med teknologi i 

situerede praksisser, hvor figured worlds fokuserer på kognitive aspekter af at lære i 

praksis uden at underkende materialitets betydning. 
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KAPITEL 5 FIGURED WORLDS 
Det postfænomenologiske perspektiv stiller skarpt på den mere snævre kontekstuelle 

menneske-maskine-relation. I denne analyse er det ligeledes relevant at zoome lidt ud 

for også at indeholde de betydningsrum, forståelsesverdener og meningshorisonter, 

som handlinger udspringer af, og som aktører interagerer med teknologi i relation til. 

Jeg vælger derfor figured worlds som et analytisk kernebegreb til at indeholde dette, 

fordi begrebet er velegnet til at fokusere på, hvordan mål og mening bliver til i lokale 

betydningsrum, der står i relation til andre betydningsrum49.  

Ved at fokusere på lokale arbejdspraksisser, bliver det synligt, hvordan studerende 

gennemgår kulturelle læreprocesser ved at lære afdelingers arbejdsopgaver, hvorved de 

får forståelse af forskellige teknologiers rolle i forhold til afdelingernes praksisser og 

patientgrupper. Det muliggør et perspektiv på, hvordan studerende i klinikforløb bliver 

til som sygeplejersker i særlige sociale verdener i det, som Larsen mere overordnet 

betegner ’den erhvervsmæssige konstruktion af sygepleje’ (1999).  

Figured worlds beskæftiger sig således med, hvordan vi bliver til gennem handling og 

deltagelse i specifikke fællesskaber, samt hvordan vi lærer at se og forvente i relation til 

særlige tolkningsrammer. Det begrebssætter det utal af sociokulturelt genkendelige 

forståelses- og rationaliseringsverdener, som aktører former og bliver formet i, og giver 

mulighed for at undersøge, hvordan kulturelle systemer motiverer og retningsangiver 

handlen. Begrebet er udviklet af Holland, Skinner, Lachicotte  & Cain (1998) til at 

indfange socialt og kulturelt konstruerede forestillingsverdener, hvori særlige 

karakterer og aktører genkendes, med særligt definerede betydnings-, og 

meningstilskrivelser knyttet til diverse handlinger. Det vil sige, at det er lokale 

betydningsrum med egne logikker og forståelser af, hvilke handlinger og resultater, der 

tillægges hvilken værdi, og således tillægges teknologier betydning, mening og værdi i 

relation til de specifikke praksisser, de indgår i. En baggrundstese for dette er, at når vi 

taler og handler i interaktion med andre, forudsætter vi i højere eller mindre grad, at 

andre fortolker vores ord og handlinger ind i relevante meningskontekster, der 

orienterer sig mod, for os, velkendte, kulturelle figured worlds.  

Begrebets formål er at indfange, hvordan aktører positionerer sig og bliver positioneret 

på hverdagsplan, hvilket kan bidrage til at belyse, hvordan meningstilskrivelser 

                                                             
49 Figured worlds, verdener og betydningsrum vil blive anvendt synonymt i det følgende. 
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differerer eller harmonerer i forskellige figured worlds50. Aktører indtager roller og 

positioner samt indgår i handlinger, der er meningsfulde i den særlige verden såsom en 

Institut for Sygepleje-verden eller mindre lokale domæner såsom hospitalsafdelinger – i 

relation til aktørens position, handlemuligheder og hvad aktørens motivation og 

drivkraft mod forskellige interesser er. I denne analyse bruges begrebet til at italesætte 

forskellige lokale og dog yderst sammenflettede tolknings- og forståelsesrum, der 

knytter sig til det at blive til som sygeplejestuderende og sygeplejerske gennem særlige 

praksisser.  

Figured worlds formes og transformeres i relation til hverdagshandlinger og 

begivenheder, der sker i disse verdener. Yderligere relaterer mange elementer fra én 

verden sig til andre figured worlds, og de nære, konkrete praksisser og relationer i 

figured worlds relaterer sig i forhold til større institutionaliserede magtstrukturer. 

Herunder indplacerer den enkelte figured world sig, og aktører i verden agerer fra 

sociokulturelt definerede, relationelle positioner og statusser. Disse verdener sker som 

historisk situerede sociale processer, og den forestillede karakter af disse verdener er 

sociale realiteter  (Holland, Lachicotte, Skinner, & Cain, 1998). Det betyder, at symbolske 

handlinger inden for én verden, udviklingsretninger, nøglebegivenheder, aktører såvel 

som hele den figured world influeres af større strukturers relationelle og dynamiske 

hierarkier (Holland, Lachicotte, Skinner, & Cain, 1998, p. 57f).  

Holland et al. anvender blandt andet figured worlds til at indfange forestillingsverdener 

om, hvordan kærlighedsliv (romance) som kulturelt system gøres blandt kvindelige 

studerende på to amerikanske colleges i perioden 1979–1981. Deres forskning viser, at 

de studerende gennem social interaktion gennemgår læreprocesser, hvori de bliver til 

som kompetente aktører inden for romantiske forhold (Holland, 1992; Holland, 

Lachicotte, Skinner, & Cain, 1998). Figured worlds formes af og former også aktører, i 

relation til fælles fremstillinger af aktiviteter, diskurser, handlinger og artefakter. 

Figured worlds befolkes af aktører, der indgår som karakterer og typer, der udfører 

opgaver og har særlige traditioner for, hvordan man interagerer i det specifikke rum, de 

ser omverdenen fra denne verdens perspektiver og orienterer sig i relation til den 

(Holland, Lachicotte, Skinner, & Cain, 1998). Figured worlds’ logikker implementeres og 

kropsliggøres over tid gennem kontinuerlig deltagelse i verdenens aktiviteter, 

                                                             
50 Som eksempler på figured worlds nævner Holland, Skinner, Lachicotte Jr., & Cain (1998) meget 
forskellige sfærer som for eksempel Akademia, miljø-aktivisme, romantik, Dungeons and 
Dragons spil, Alcoholics Anonymous, kriminalitet og ’men’s houses’ blandt Mehinaku’erne i 
Brasilien.  
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forståelser og logikker. Det at blive til i forhold til særlige verdeners praksisser, 

forståelser og meninger, indebærer at generere fornemmelse for, og kunne handle i 

relation til, det forventede. 

Luis Urrieta, der er Associate Professor in Cultural Studies, anfører, at et af 

hovedkritikpunkterne af figured worlds som teoretisk koncept er, at det ikke er 

operationaliseret til empirisk forskning, og at det derfor ikke anvendes konsistent af de 

forskere, der bruger det. Han argumenterer dog for, at det er en styrke, at rammeværket 

ikke kan reduceres til én kontekstspecifik definition, men tværtimod kan rumme det 

sociale livs kompleksitet (Urrieta Jr., 2007). Det er da også netop sensitiviteten over for 

komplekse relationer og mønstre, der gør, at jeg finder rammeværket relevant til denne 

undersøgelse. 

 

TILBLIVELSE I FIGURED WORLDS  
Denne afhandlings formål er ikke at skitsere overordnede billeder af sygeplejerskers 

hverdag i figured worlds, men snarere at se min empiri gennem et figured world-

rammeværk. Dette implicerer en særlig analytisk opmærksomhed på dele af dette 

rammeværk, nemlig på strukturen af den sociale praksis i de figured worlds, som de 

studerende interagerer i på Institut for Sygepleje og i klinikforløb. Det er relevant ud fra 

en anskuelse af, at studerende ikke blot lærer det, som undervisere fralærer 

intentionelt, men at de gennem social interaktion i figured worlds erfarer forståelser af, 

hvordan ’man’ tænker, handler og prioriterer som erfaren aktør i disse specifikke 

verdener (som sygeplejestuderende på Institut for Sygepleje eller på en særlig afdeling). 

I denne optik lærer studerende blandt meget andet, hvordan andre aktører, handlinger, 

teknologier mv. anskues og fortolkes inden for særlige faglige og lokale 

meningshorisonter, de indgår i under uddannelsen.  

Formålet med at fokusere på strukturer i social praksis er altså at undersøge, hvordan 

erfarne skaber mening, og hvordan studerende således bliver til som kompetente 

aktører ved at følge, observere og lære af erfarnes praksisser. Holland et al. 

argumenterer for, at den nyankomne i en figured world dels lærer, hvordan man 

handler i det aktuelle kulturelle system. Men at vedkommende endvidere lærer, hvordan 

man deltager og vurderer forskellige erfaringer i relation til verdenens 

meningshorisonter, og det læres af de erfarne. Holland oplever, at de som føler sig 

usikre på, hvordan de skal handle bedst muligt i den kulturelle verden, i høj grad følger 

de mere erfarnes måder at gøre tingene på ganske tæt. I sit argument for, hvordan 
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nyankomne indtræder i og bliver til i figured worlds, henter Holland et al. inspiration fra 

Spiro og Dreyfus-brødrene, der beskæftiger sig med henholdsvis ’cognitive salience’ og 

ekspertviden. Holland fokuserer på, hvordan de teorier implicerer, at det at aktører 

identificerer sig selv i relation til den kulturelle verden samt udvikler følelsesmæssigt 

engagement og ansvarsfølelse for at blive kompetente i det kulturelle system er en 

forudsætning for høj kompetencetilegnelse (Holland, 1992). I dette perspektiv er 

ekspertise noget, man lærer gennem social interaktion i figured worlds, og motivation 

formes i læreprocessen. Holland ekspliciterer:  

 

Cultural worlds do not result in people who are programmed by a set of rules, at 

least not after the neophyte phase. Instead, history-in-person, formed in the 

practice of figured worlds, is composed, in part, of dispositions, sensitivities and 

sensibilities. One genius of concepts such as habitus and history-in-person lies in 

their departure from sets of rules. Instead of primarily learning and following 

scripts, one develops sensitivities to aspects of the world from which one 

improvise a reaction to any set of circumstances. One is enabled, by developing 

such dispositions, to be an active participant in activities where one’s behavior is 

informed, not determined, by the figured world as a horizon of meaning. (Holland, 

2010, p. 271) 

 

Her berører Holland et aspekt, der er helt centralt i forhold til denne undersøgelse, 

nemlig fasen før viden indlejres som kropslig, tavs, ’selvfølgelig’ og ’logisk’. I denne 

initiale fase lærer den nyankomne verdenens tolkningsrammer ved at følge den 

kulturelle verdens normer og regler, indtil de gennem deltagelse genererer forståelse, 

sensibilitet og fornemmelse for at navigere inden for den specifikke verdens rammer. I 

Hollands perspektiv er et væsentligt aspekt af kultur - aktørers selvidentifikation og 

potentielle selvinvestering i de figured worlds de indgår i. Aktører investerer sig selv og 

lærer derigennem at blive særlige aktører i de specifikke verdener, de indgår i, både i 

egne og i de andre deltageres øjne. Det kan for eksempel dreje sig om at positionere sig 

som en kompetent og pligtopfyldende sygeplejestuderende inden for fællesskabets 

rammer, og som det nævnes i citatet vedrører dette, at udvikle sensitivitet for at handle 

adækvat, så man opleves som kulturelt genkendelig på en ønsket måde. Holland 

argumenterer for, at aktørers handlinger i verden er styret af ønsker om at validere og 

opretholde sådanne identitetsforståelser. Holland bygger især på Vygotsky, men også på 

Mead, Bakhtin & Bourdieu, når hun argumenterer for, at personlig identitetsformation 
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indebærer, at aktører udfører en form for selvorganisering, især i starten af deres 

tilblivelse i nye verdener (2010, pp. 271-272). Nyankomne identificeres og positioneres 

socialt af de erfarne i praksisfællesskabet, blandt andet i kraft af, hvilke positioner det er 

muligt for de nye at indgå i, og de agerer kulturelt genkendeligt fra disse positioner. Det 

er dette, der er udgangspunktet, hvorfra den nyankomne agerer, i dialog med de 

erfarnes reaktioner på denne performance. Derigennem udvikler den studerende en 

fornemmelse af, hvilken slags sygeplejerske, personen ønsker at blive – og handler 

motiveret efter den subjekt-position.  

Jeg argumenterer for, at udviklingen af dispositioner, sensibilitet og sensitivitet til at 

handle på baggrund af har ganske særlige betingelser i sygeplejeverdenen, fordi der i 

denne verden er særlige forhold, der influerer på betingelser for at hæve sig over det 

regelbundne niveau. Betingelserne er forskellige på en række områder. Først og 

fremmest er det at blive til som kompetent aktør forskelligt i forskellige typer 

fællesskaber, i særdeleshed i relation til uddannelse, da studerende per definition først 

er fuldgyldige, legitime deltagere i fagfællesskabet, når de er færdiguddannede. Men 

graden af, hvor fuldgyldigt en nyankommen kan indgå og handle selvstændigt er 

endvidere forskelligt fra profession til profession, og i sygeplejeprofessionen er fejl 

forbundet med fare, forstået på den måde, at fejl kan skade patienter og kolleger, og 

derfor er sygeplejestuderende yderst regelbundne. Det at lære at improvisere en 

reaktion i sygeplejeverdenen nødvendiggør derfor, at nyankomne genererer 

fornemmelse af, hvad der forventes at ske, altså en fornemmelse af handling og 

forventede konsekvenser. 

Holland påpeger, at nyankomne er sociale objekter i praksisfællesskaber, at de bliver 

kollektivt genkendt og behandlet i relation til deres position som studerende, og at de 

derfra former en personlig identitet, en fornemmelse af sig selv som sygeplejerske 

(studerende) i en sygeplejeverden (Holland, 2010). Aktører, som ønsker at blive en del 

af denne type fællesskaber, oparbejder altså gennem deltagelse i fællesskabet en 

interesse for deres positioner i den kulturelle verden, og de udvikler en følelsesmæssig 

tilknytning til den identitet, de positionerer sig i. Idet de lærer at agere adækvat i det 

givne fællesskab, erfarer de, hvordan man gør sig kulturelt genkendelig og kan forme et 

selvbillede i relation til den særlige verden. Holland formulerer det således: 
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The person is enabled over time to invoke, to organize him or herself according 

to, a complex ground of sediments, sensibilities, feelings, skills and practical 

knowledge that allows him to act as a particular kind of character in a figured 

world (Holland et al. 1998).  (Holland, 2010, p. 273) 

 

Det er gennem disse identitetsformationer, at aktører bliver i stand til at koordinere 

effektivt med andre i den kulturelle verden, og derved indgår effektivt i den kulturelle 

verdens handlinger. Jeg vil i det følgende argumentere for, at en væsentlig del af dette, 

inden for sygepleje, vedrører at lære afdelingernes handlerækkefølger, og igennem disse 

læreprocesser lærer studerende, hvad der er forventeligt, og hvad der udgør brud på det 

forventelige. Aktører bliver individuelt og kollektivt til som kompetente aktører lokalt i 

tid og rum, afhængigt af de ressourcer, de erhverver qua deres positioner. Disse 

ressourcer giver dem ligeledes adgang til (eller afskærer dem fra) særlige rum og 

begivenheder, men det er også derigennem, at de lærer at mestre og oparbejde en 

kropsliggjort praktisk forståelse eller sans for verdenen.  

Afhandlingens fokus på teknologi og teknologiforståelse er kompatibelt med 

begrebsapparatet figured worlds, for Holland et al. fremhæver, at artefakter er en 

integreret del af figured worlds, fordi de medierer handlinger. Det er relevant at se 

nærmere på i denne sammenhæng, fordi Holland et al. specificerer, hvad teknologi gør. 

Holland et al. anskuer det som, at artefakter ‘åbner’ figured worlds på den måde, at 

verdener bliver til gennem artefakter, ligesom verdener udvikles, bliver lært individuelt 

og bliver kraftfulde gennem artefakter (1998, p. 61). Holland et al. ser, i tråd med Ihde, 

at teknologiske artefakter bruges i situerede praksisser med særlige formål og hensigter 

i forskellige verdener, ligesom de har særlige historiske betingelser, de er udviklet af 

(Holland, Lachicotte, Skinner, & Cain, 1998). De hæfter sig ved51, at artefakter både 

består af en åbenlys materialitet og af et idealaspekt - en intentionalitet, som er indlejret 

i den figured world, de er udviklet fra. De eksemplificerer med, hvordan en hammer er 

udviklet til forholdsvis afgrænsede formål (at slå søm i), men også kan bruges til andre 

formål (som en brevvægt eller dørkile, for eksempel). Dog er hammeren formet med 

henblik på at slå søm i. Med henvisning til Gibson52, anvender de hans begrebsapparat 

om, at hammeren tilskynder (’affords’) til at slå på søm. Sådanne skræddersyninger af 

artefakter kan dog aldrig blive totale, om end de kan være forholdsvis specifikke. For 

                                                             
51 Med reference til Cole (1996). 
52 Holland et al. henviser til Gibson (1979). Jeg formoder, at Gibson refererer Heideggers hammer 
- eksemplet, oprindeligt fra 1953 (Heidegger, 1996), men Gibson henviser ikke eksplicit til 
Heidegger i den bog. 
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eksempel viser Holland, hvordan den plastikgenstand, der i én figured world er en 

poker-jeton, i en anden verden, hos Anonyme Alkoholikere, tjener et andet formål, 

nemlig som bevis på anerkendelse, når deltagerne opfylder mål. Det er et eksempel på, 

at aktører i specifikke figured worlds lærer at tilskrive mening til artefakter i relation til 

den intentionalitet, artefakterne har i den specifikke figured world. Gennem kollektiv 

brug i hverdagspraksisser påvirker artefakter implicit, hvordan aktører tænker - både 

om deres opgaver såvel som af dem, der udfører opgaverne (Ibid. p. 62).  

 

FIGURED WORLDS OG SYGEPLEJE 
Det er væsentligt at være opmærksom på, at figured world-rammesætningen er udviklet 

i væsentligt mindre regulerede verdener end sygeplejefeltet, hvilket nødvendiggør en 

opmærksomhed på de forskellige rammebetingelser. En vigtig forskel er 

tidsperspektiverne, både i forhold til studerendes tilblivelse som erfarne i forskellige 

sygeplejeverdener, i forhold til afdelingers temporale flow, altså deres rytme og 

tidsmæssige orden, såvel som i relation til teknologiers tidsstrukturer. Her tænker jeg 

både på tidsforbrug i relation til situationer, hvor teknologi virker uproblematisk, eller 

ikke er til at gå til, sådan at situationen tilskynder klinikeren til at bruge tid på at få dem 

til at virke.  

Nogle af de emner, Holland et al. har fokuseret på, handler om at blive til som aktivist, 

eller at lære, hvordan kærligheds relationer gøres på en specifik uddannelsesinstitution, 

og i begge tilfælde er novice-fasen forholdsvis kort. Fordi denne undersøgelse netop 

fokuserer på novice-fasen, men at den har så forskellige betingelser i de kontekster, vi 

anvender den i, vælger jeg at anvende Hasses betegnelse ’kulturelle læreprocesser’ 

(2002). Det er for at understrege, at det at blive til som sygeplejerske sker i mange trin 

og over lang tid – og der er ikke et ’ende-stadie’, hvor man er færdig med at blive til i 

forhold til den sociale verden, for hverken verdenen, aktøren eller processerne er 

statiske. Selve uddannelsen varer 3 ½ år, og en nyuddannet sygeplejerske er stadig i en 

stejl kurve i sin læreproces, indtil hun/han kan handle rutineret i den hverdag, hun/han 

indgår i. Netop længden af denne intensive tilblivelsesperiode giver gode betingelser for 

at nærstudere kulturelle læreprocesser i figured worlds.  

En yderligere forskel, som vil blive uddybet i det efterfølgende, er struktur og disciplin i 

feltet, hvilket relaterer sig til alvoren af opgavernes karakter. For aktivister eller aktører 

i mange andre typer figured worlds kan det have uhensigtsmæssige konsekvenser, hvis 

aktører begår fejl eller fejlskønner, men for sygeplejersker og studerende kan fejl eller 
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fejlskøn have skæbnesvangre konsekvenser, og det spiller ind i forhold til, hvordan og 

hvor længe studerende følger regler meget tæt. Jeg oplever, at studerende er meget 

opmærksomme på alvoren af arbejdets karakter, hvilket implicerer, at det at blive i 

stand til at hæve sig over reglerne er en langsommelig proces. 

Et tredje, men overlappende, element er den særegne afhængighed af hinanden, som 

aktører i dette felt har. Sygeplejersker arbejder i treholdsskift, det vil sige, at der altid 

har været en anden sygeplejerske omkring patienterne, før den enkelte møder på 

arbejde til dagens patienter, ligesom en ny vil overtage efter endt vagt. Det 

nødvendiggør en klar struktur, så alle ved, hvilke opgaver, der er udført, og hvilke, der er 

hængepartier. Det knytter sig igen til ’the maintenance of readiness’ (Hutchins, 1996) på 

den måde, at den indbyrdes afhængighed ligeledes ses i krisesituationer, hvor der for 

det første ikke er tid til at diskutere, hvem der gør hvad, men hvor alle skal være klar 

over deres rolle – og hvad den implicerer, så der ikke spildes kostbar tid. Derfor er det at 

kunne stole på hinanden en afgørende faktor.  

Disse præmisser er alle relevante i relation til, hvordan nyankomne bliver erfarne i 

denne særlige verden med dens temporale flow, og derfor er det relevant at fokusere på 

forholdet mellem det at følge regler og udvikling af sensitivitet og kropsligt indlejret 

handleviden. ’Maintenance of readiness’ er et forhold, der er relevant i relation til 

teknomedierede praksisser på den måde, at teknologi, der ikke er lige til at gå til, kan 

blokere for, at professionelle kan handle hurtigt og effektivt i krisesituationer. For 

eksempel hvis en sygeplejerske ikke kender eller er fortrolig med nyt teknologisk 

udstyr, der skal bruges i en krisesituation. 

Den forståelse, der ligger bag brugen af ordet kulturelle læreprocesser i relation til 

teknologier i en figured world, er, at det foregår i flere trin. Først og fremmest vil en 

aktør begynde at rette sin forståelse og sine indstillinger mod den verden, hun/han 

overvejer at ville indgå i. For eksempel fra at have erkendt et ønske om at ville hjælpe 

andre mennesker ved at pleje dem, til at forholde sig til, hvad det vil indebære ud over 

de idealscenarier, som ønsket er udsprunget af. Dernæst skal aktøren søge og opnå 

optagelse på en sygeplejerskeuddannelse, og herefter påbegyndes den del af 

læreprocessen, der videregives af erfarne fra fællesskabet, hvilket indebærer 

grundlæggende forståelser af fagets karakter. Det vil sige, at den nyankomne lærer en 

mængde grundforståelser af, hvad sygepleje er og ikke er, hvilket for eksempel 

involverer, med hvilke indstillinger hun/han anskuer sygeplejefaglige berøringsflader 

som for eksempel sår, betændelse, kropsvæsker og -lugte, at injicere med sprøjter eller 
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at tilgå mennesker med frygt eller angstreaktioner. I selve interaktionen med 

sygeplejefaget påbegyndes den kulturelle læreproces for alvor. Det vil sige, at den 

nyankomne sygeplejestuderende positionerer sig og bliver positioneret af erfarne og 

medstuderende i verdenen i et samspil, der influerer på hendes/hans mulighedsrum. Jeg 

anskuer det, som at den sygeplejestuderende skal krydse en tærskel, der handler om at 

agere som og blive genkendt som sygeplejestuderende. Når denne tærskel er krydset, er 

der langt flere tærskler, der handler om, hvordan den enkelte positionerer sig og bliver 

positioneret i det sociale samspil, hun/han indgår i. Det er dette samspil, jeg vil gå i 

dybden med i det følgende for at udforske, hvordan disse samspil influerer på 

betingelser for at lære teknologiforståelse.  

Jeg retter altså mit blik mod de studerendes kulturelle læreprocesser med teknologi i 

figured worlds: hvordan de i kraft af handlerækkefølger navigerer og positionerer sig i 

afdelingernes arbejdsstrukturer mellem formelle regler, tilskyndelser, forståelser og 

handlemotiver. Thrysøe karakteriserer, med henvisning til Heggen53, afdelingernes 

arbejdsstrukturer som plejefællesskaber, hvori aktører arbejder både selvstændigt og 

sammen, og hvor der endvidere både er individuelt og kollektivt ansvar (Thrysøe, 2010, 

s. 31). Thrysøe fremhæver endvidere, at sygeplejersker ofte arbejder selvstændigt og 

selv kontrollerer deres arbejde, hvilket er en præmis, som er relevant for denne 

undersøgelse, fordi studerende i klinikforløb følger og lærer af verdenens forskellige 

erfarne deltagere. Mit argument er, at studerende gennem handlerækkefølger udvikler 

deres faglige tilblivelse, dvs. deres forståelse af sig selv som sygeplejersker og for 

forskellige teknologiers måde at indgå i plejehandlinger på. Her er det en relevant 

omstændighed, at de forskellige erfarne, som studerende lærer af, arbejder selvstændigt 

og deraf udvikler individuelle strategier, for det gør, at studerende møder forskellige 

handlestrategier og skal lære at navigere mellem dem. 

Det at anskue, hvordan studerende lærer sygepleje gennem begrebet figured worlds, har 

en række implikationer. Der er en mængde fællestræk i, hvad det vil sige at udføre 

sygepleje, men samtidig er det tydeligt, at sygepleje eller det at være sygeplejerske 

langtfra er entydige størrelser. For som de medicinske antropologer Paarup & Meinert 

fremhæver, er den professionelle sektor et dynamisk felt, hvori konkurrerende 

professioner kæmper og forhandler om legitimitet (Paarup & Meinert, 2007, s. 121). 

Diverse afdelinger, patientgrupper, specialer, institutioner mv. har fællestræk hinanden 

imellem, men de er også forskellige med divergente patientgrupper, meningshorisonter 

og handlemotiver. Jeg argumenterer for, at de kan ses som forskellige verdener, selvom 

                                                             
53 (Heggen 1995). 



118 
 

de har mange fællestræk og overlap. Det relaterer sig til, at begrebet figured worlds er 

analytisk og derfor også må afgrænses analytisk. Når jeg finder begrebet relevant, er det 

blandt andet, fordi det gør det muligt at stille skarpt på forskelle og ligheder mellem 

verdener, der på én gang er ens og alligevel ikke. Det er netop det, de studerende erfarer 

i deres kulturelle læreprocesser mod at blive erfarne.  

Før jeg kommer nærmere ind på relationerne mellem de forskellige figured worlds, vil 

jeg fremskrive elementer af de studerendes kulturelle læreprocesser i afdelingerne. 

Formålet med dette er at etablere et grundlag for den videre argumentation for, hvordan 

teknologibrug og forståelser af teknologi er dybt situeret i de enkelte afdelingers 

hverdagspraksisser. 

 

KULTURELLE LÆREPROCESSER 
Hasse videreudvikler på Holland et al.’s idéer og understreger blandt andet, hvilken 

betydning fysiske rum og teknologier har for tilblivelse i figured worlds, ligesom hun 

fokuserer på, hvordan vi bliver til i relation til figured worlds. Grundlæggende 

argumenterer Hasse for54, at kultur er læreprocesser, vi blandt andet kan se som 

kulturelle udtryk i fysiske figured worlds (Hasse, 2002, s. 18). Mennesker bliver til 

gennem kulturelle læreprocesser i interaktion med andre og med diverse artefakter 

(Hasse, 2011). Hasse anskuer således materialitet processuelt, idet materialiteter bliver 

retningsangivende, men også udgør en kropslig erfaring, der tilegnes i læreprocesser. I 

dette perspektiv anskues praksislæring med teknologi i en kobling mellem figured 

worlds, teknologi og kulturelle læreprocesser. Det skal forstås på den måde, at teknologi, 

gennem kulturelle læreprocesser, er i kontinuerlig tilblivelse i specifikke figured worlds, 

og således understøtter teorien om kulturelle læreprocesser, hvordan nyankomne lærer 

gennem teknologi.  

Kulturelle læreprocesser beskriver nyankomnes forandringsprocesser i mødet med nye 

figured worlds, og det er en analytisk betegnelse for processer, der skaber forestillinger 

om, hvordan kulturelt erfarne tolker og handler i specifikke verdener (Hasse, 2002). Det 

vedrører, hvordan nyankomnes perception og refleksionsgrundlag forandres i takt med, 

at de bevæger sig mod at blive erfarne deltagere i en specifik verden, fordi de lærer 

stedets tolkningsrammer af de erfarne. De lærer at genkende og medskabe kulturelt 
                                                             
54 Hasse anvender kulturelle læreprocesser i relation til, hvordan såvel fysikstuderende bliver til, 
i begyndelsen af deres studie (2000; 2002), som til, hvordan etnografiske forskere bliver til 
gennem kulturelle læreprocesser på feltarbejde i nye verdener.  
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selvfølgelige, og således også forudsigelige, sociale markeringer (Hasse, 2015). Det vil 

sige, at sygeplejestuderende blandt meget andet lærer teknomedieringer og specifikke 

teknologiers betydningstilskrivelser i relation til afdelingernes tolkningsrammer 

gennem deres uddannelses klinikforløb. De lærer det både i forhold til, hvordan erfarne 

taler om teknologi, men også i forhold til, hvordan teknologi indgår kropsligt i 

handlerækkefølgerne i afdelingen. For teknologier som PDA’er og e-tavler er 

kulturmarkører, der er tillagt værdi og betydning, og det er disse tolkninger, som 

nyankomne står for at lære. Kulturmarkører kan være synlige objekter, handlinger eller 

ord, der gennem komplekse forbindelser er kollektivt lært og betydningstillagt i relation 

til specifikke figured worlds (Hasse, 2011). Ligesom studerende også gennem forløbene 

på Institut for Sygepleje erfarer, hvordan de erfarne i denne verden betydnings- og 

værdisætter teknologi i relation til sygepleje, både når kliniske teknologier er 

fraværende og nærværende i undervisningen.  

Hasse fremhæver: ”Det er kulturelle læreprocesser, der genopfinder eller fastholder 

ritualer og traditioner, og det er kulturelle læreprocesser, der gør det muligt at ændre og 

udfordre grænser for betydning af materialiteten” (2011, s. 9-10). Mulighedsrum skabes 

i dette perspektiv gennem kulturelle læreprocesser, der konstituerer vores 

tolkningsrammer. Hasse fremhæver for eksempel, hvordan studerendes adgang til at 

gøre, hvad de erfarne gør, har afgørende betydning for den enkelte nyankomnes 

læreproces, hvilket er et aspekt, der er yderst relevant for denne undersøgelse. For 

studerende konstruerer deres handlerækkefølger på baggrund af de erfarnes, så i det 

omfang erfarnes handlerækkefølger er teknomedierede, har studerende betingelser for 

at konstruere integrerede kropsligt teknomedierede praksisser i deres.  

I denne forbindelse ser jeg, at adgang til erfarnes praksisser er væsentlig i forhold til tre 

aspekter. Denne adgang er dels, i Hasses forstand, en adgang til det fysiske rum og til de 

erfarne i det fysiske rum, og her har studerende yderst begrænset indflydelse på, hvilke 

afdelinger (med hvilke patientgrupper), de kommer i klinikforløb på. Således er de 

hverdagspraktiske arbejds- og læringsmiljøer aspekter, de enkelte studerende kun har 

begrænset indflydelse på, altså hvilke teknologier, der er på den afdeling, den 

studerende kommer på. Men et andet aspekt er adgang til at se og anvende specifikke 

teknologier i praksis. For det forudsætter, at de erfarne, som de studerende går iblandt, 

kender de specifikke teknologier og anvender dem i deres praksisser, hvilket 

afhandlingen vil vise ikke altid er tilfældet. Det tredje aspekt, der udspringer af min 

empiri, er adgang til systemer, der forudsætter personlige koder. Her er EPJ (Elektronisk 

Patient Journal) og EPM (Elektronisk Patient Medicinering) de to største og mest 
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grundlæggende. Men på trods af, at koderne er fundamentale for at kunne udføre 

plejeopgaver, får de studerende ikke koder fra begyndelsen af forløbet, hvilket influerer 

på deres adgang til systemerne og dermed også på deres betingelser for at lære at indgå 

i teknomedierede relationer med systemerne. Med dette vil jeg sandsynliggøre, at der er 

flere aspekter vedrørende fysisk eller kropslig adgang, som ligger uden for studerendes 

indflydelse, og som de derfor må arbejde i relation til inden for mulighedsrummets 

rammer. 

I forhold til, hvordan studerende lærer teknomedierede handlerækkefølger, specificerer 

Hasse, at vi opbygger fælles tolkningsrammer og kropslig handleviden i takt med, at vi 

bliver kulturelt erfarne deltagere (Hasse, 2002). Handleviden er dels noget, vi allerede 

har, men det er endvidere noget, vi udvikler i relation til tolkningsrammerne i de 

fællesskaber, vi indgår i. Det vil sige, at vi lærer gennem kulturelle læreprocesser at 

handle passende og forudsigeligt inden for rammerne af den givne figured world. 

Handleviden indebærer at kunne navigere i fællesskabets tavse sociale normer, det vil 

sige at have viden om, hvad der er passende og acceptabelt inden for den særegne 

verden (Hasse, 2002). Nyankomne har endnu ikke lært stedets grundlæggende 

handleviden og kan derfor komme til at overtræde kulturelle normer som for eksempel 

at sætte sig ved lægernes computer i kontoret eller sætte sig på 

afdelingssygeplejerskens plads i frokostrummet. Ligeledes kan de komme til at afsløre 

en art ’kulturelle tavsheder’, altså noget, der ikke siges eller kan siges inden for en 

verdens rammer (Hastrup, 2004, s. 72). Det kan for eksempel ske ved, at en studerende 

insisterer på at lære at integrere PDA (Personal Digital Assistant) i sine 

handlerækkefølger på en afdeling, hvor sygeplejerskerne kollektivt har valgt at trodse 

reglerne ved at undlade at bruge den, efter at en opdatering skabte problemer ved 

praksisbrug. 

Kulturelle læreprocesser er derfor også relaterede til, hvordan ’man gør her’, 

fællesskabets orden, dvs. hvordan ’man’ for eksempel ser ud, agerer, forstår verden og 

tilskriver rummets øvrige aktører identiteter og intentioner (Hasse, 2002). På første dag 

blandt studerende i klinik på neurokirurgisk afdeling italesættes stedets orden i forhold 

til fysisk fremtræden. Vejlederne, der introducerer de nyankomne, understreger, at 

kittelbrug er obligatorisk, sko skal være vaskbare indendørs-sko, som skal blive på 

hospitalet i hele forløbet. Langt hår skal være opsat, og hænder samt håndled skal være 

uden smykker eller neglelak. En vejleder understreger endvidere, at studerende altid 

skal huske, at de skal signalere renhed og hygiejne. På denne måde ekspliciteres 

grundlæggende aspekter af stedets orden for de nyankomne. 
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Nyankomne lærer endvidere gennem deres deltagelse om positionerne i den nye 

verden: hvem er hvem, og hvilke hierarkiske positioner og udsigelsesmagt har de inden 

for hvilke områder, men også hvilken position den nyankomne selv har i relation til de 

øvrige medlemmer. De sygeplejestuderende indtræder i positioner som sådan, og deres 

mulighedsrum er på forhånd relativt etableret i relation til denne position. De får, qua 

positionen ’sygeplejestuderende’, adgange til forståelser, men også til fysiske og sociale 

fællesskaber, der adskiller sig fra nyansatte portører eller lægestuderende og som 

adskiller sig radikalt fra patientpositioner. Det er gennem kulturelle læreprocesser, at de 

studerende lærer, hvordan sygeplejepositionen gøres, og dermed lærer de at blive 

genkendelige som sygeplejestuderende af de erfarne i feltet. Kulturelle læreprocesser 

giver således et perspektiv på, hvordan studerende, gennem disse læreprocesser i 

kombination med allerede erhvervet handleviden, oplever det som en nødvendighed at 

positionere sig som kompetente ved at udvise adækvat handleviden i afdelingen.  

Et yderligere element, som er yderst relevant for nyankomnes læring gennem teknologi 

er, hvordan nyankomne lærer stedets tolkningsrammer gennem ’social udpegning’ 

(Hasse, 2011; 2015). Det indeholder, hvordan erfarne mere eller mindre eksplicit 

udpeger, hvad der tillægges værdi og betydning i feltet. Det kan både dreje sig om 

handlinger, fysiske artefakter og menneskelige kropstegn (Hasse, 2011), men social 

udpegning kan også foregå verbalt ved egentlig udpegning, gennem handlinger og 

reaktioner (Hasse, 2015). Det er verbal social udpegning af PDA’en som en ’ikke-vigtig’ 

teknologi, når en vejleder for eksempel i et introforløb til en afdeling kommenterer til 

studerende, at ”ingen bruger PDA’ere her, for enten kan de ikke tænde, ellers er de for 

langsomme”. Nyankomne lærer gradvist kulturelle betydninger ved at være til stede 

blandt erfarne og danne forbindelser og indtryk gennem, hvordan erfarne taler om, 

handler og bruger genstande, fænomener, begreber etc. (Hasse, 2015). Jeg erfarer for 

eksempel, hvordan Nikolaj lærer gennem social udpegning i en handling, der finder sted, 

da han en morgen kommer for sent på arbejde. 
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Jeg møder ind som aftalt på en semi-intensiv afdeling lidt i kl. syv en 

tirsdag morgen. Nikolaj, som jeg skal følge, er ikke kommet. 

Sygeplejersken, som har haft nattevagten, og hende, der er mødt ind i 

dagvagten, er på stuen. De kigger op, hilser venligt og inviterer mig med 

hen ved bordet, de sidder ved, og de begynder ’overleveringen’. Dvs. 

nattevagten beretter om begivenheder i vagten, og de udveksler 

erfaringer og strategier. Nikolaj kommer tre-fem minutter for sent og 

undskylder, da han træder ind ad døren. Jeg kigger op, smiler og hilser 

lydløst på ham, men de to andre fortsætter overleveringen, som om 

ingenting var hændt. Han finder sig en stol, sætter sig ved bordet og 

lytter med. Som forholdsvis ukendt i forhold til stedets tolkningsrammer 

bemærker jeg tydeligt, at Nikolaj bliver ignoreret, jeg hæfter mig ved 

det i en sådan grad, at jeg begynder at holde øje med uret for at se, hvor 

længe der går, før dagvagten, der er hans vejleder, viser, at hun er klar 

over hans tilstedeværelse. Først kl. 7.17 taler vejlederen til Nikolaj, ikke 

om episoden, men om, hvad han skal udføre af opgaver. Episoden bliver 

ikke omtalt i løbet af dagen. (Feltdagbog med Nikolaj, 2012, s. 40) 

 

Jeg bringer dette uddrag som et eksempel på social udpegning, der signalerer til Nikolaj 

og til mig, at det ikke er acceptabelt at komme for sent på arbejde i denne verden. 

Uddraget er et eksempel på, at et fællesskab tavst udpeger og misbilliger en adfærd, der 

overtræder stedets orden. Formålet med eksemplet er at illustrere, hvordan Nikolaj 

uden ord bliver gjort opmærksom på, at han har overtrådt nogle kulturelle normer. Det 

er relevant som eksempel på, hvordan adfærd korrigeres, også uden verbal 

konfrontation. Det indskriver sig i min fortælling ved at understrege, at læring gennem 

kulturelle læreprocesser også foregår ved signalering af, hvordan en given adfærd tolkes 

i denne verden. 
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SAMMENFATNING 
I dette kapitel kontekstualiserer jeg to af afhandlingens hovedbegreber, figured worlds 

og kulturelle læreprocesser i relation til teknologiforståelse og 

sygeplejerskeuddannelse. Figured worlds rammeværket giver mulighed for at se lokale 

praksisfelter som betydningsrum med egne logikker og tolkningsrammer, hvori det er 

muligt at studere, hvordan mening bliver til i lokale betydningsverdener, der står i 

relation til andre betydningsverdener. Jeg vælger at anskue min empiri gennem 

perspektivet figured worlds for at fokusere på, hvordan studerende erfarer, hvad der 

har betydning, tillægges mening og prioriteres. Samt fokusere på, hvordan sygepleje 

gøres ved at deltage i meningsfulde handlinger i disse særlige verdener og lære at 

anskue omgivelserne fra disse verdeners perspektiver. Det postfænomenologiske 

perspektiv udvides på denne måde af disse perspektiver, dels ved at pege på den større 

kontekst, positioner indgår i, men yderligere ved at understrege de processuelle 

aspekter, hvormed aktører interagerer med teknologi. Jeg anvender begrebet figured 

worlds til at fokusere på arbejdsstrukturer og praksisser under klinikforløb for at 

undersøge, hvordan studerende lærer afdelingers arbejdsopgaver, hvorved de får 

forståelse af forskellige teknologiers rolle i forhold til faglige praksisser. Det bibringer et 

perspektiv på, hvordan studerende gennem deltagelse i figured worlds bliver til som 

sygeplejersker i relation til de særlige verdener. Jeg betragter det, som at de lærer 

særegne meningshorisonter i figured worlds. For eksempel er afdelingers 

meningshorisonter orienteret omkring sygeplejearbejdets struktur, hvor dominerende 

motiver har fokus på sygeplejerelaterede aspekter, dvs. pleje af patienterne, og 

teknomedierede relationer skal i dette perspektiv indgå assisterende mod dette mål.  

Holland argumenterer for, at det er relevant at være opmærksom på, at aktører 

identificerer sig og investerer i de figured worlds, de indgår i, og at det er gennem denne 

læreproces, at de lærer at blive kompetente aktører i egne og andres øjne, dvs. at 

positionere sig som kompetente. Figured worlds rammeværket er udviklet i relation til 

mindre regulerede verdener end sygepleje, og derfor er det relevant at være 

opmærksom på, at det at blive til i relation til denne verden har særlige betingelser og 

tager lang tid. Jeg argumenterer for, at sygeplejearbejdets karakter nødvendiggør klar 

struktur, samt at nyankomne følger regler og procedurer tæt, bl.a. fordi arbejdet er 

forbundet med fare. Faremomentet emergerer både i forhold til, at fejl kan have 

alvorlige konsekvenser i denne verden, og ved ’the maintenance of readiness’, jf. 

(Hutchins, 1996). Jeg ræsonnerer, at disse forhold influerer på tidshorisonter i forhold 

til, hvornår studerende hæver sig over det tætte, regelbundne niveau. Derfor inddrager 



124 
 

jeg Hasses begreb ’kulturelle læreprocesser’ for at stille skarpt på, hvordan studerende 

lærer at indgå og blive kulturelt genkendelige som sygeplejersker.  

Kulturelle læreprocesser understreger fysiske rum og materialitets betydning for 

tilblivelse i figured worlds. Begrebet stiller skarpt på, hvordan nyankomne lærer at blive 

kompetente aktører i relation til specifikke figured worlds ved at lære, hvordan kulturelt 

erfarne handler, rationaliserer og tolker inden for feltens tolkningsrammer, og på den 

baggrund udvikler nyankomne deres perception og refleksionsgrundlag. Gennem social 

udpegning betydningstilskrives teknologi som kulturmarkører større eller mindre 

vigtighed for uddannelsespraksisser, altså signalerer erfarne i uddannelsens forskellige 

figured worlds teknologiers relevans for faget. Ligesom studerende også gennem social 

udpegning erfarer verdenens orden, når deres adfærd henholdsvis anerkendes eller 

misbilliges af de erfarne aktører. 

Studerendes betingelser for at blive til i sygeplejefeltet relaterer sig dels til adgang i tre 

henseender. Adgang til den fysiske verden og til de erfarne formes for det første ved, at 

de studerende har meget begrænset indflydelse på, hvor de kommer i klinikforløb. Det 

betyder, at selvom studerende måtte have ambitioner om at arbejde på en 

højteknologisk afdeling, så er det ikke sikkert, at de kan få mulighed for at opnå 

erfaringer derfra under studiet. Adgang handler endvidere om at se teknologier brugt i 

praksis, idet der er afdelinger, hvor nogle teknologier ikke er i brug i sygeplejerskernes 

hverdagspraksisser. Tertiært handler adgang om, at de studerende ikke får koder til 

systemer som EPJ og EPM fra begyndelsen af deres forløb, hvorfor de, mod reglerne, må 

låne de erfarnes koder for at få adgang til grundlæggende systemer, som er nødvendige 

for at kunne udføre pleje. 

Figured worlds, kulturelle læreprocesser og postfænomenologi supplerer hinanden ved, 

at figured worlds har fokus på kognitive aspekter uden at underkende artefakters 

betydning, hvorimod postfænomenologi fokuserer på kropslige relationer med 

teknologi uden at underkende situerede kognitive forståelsesrammers relevans. 

Formålet med at anvende figured worlds er at undersøge, hvordan studerende, 

teknologi, undervisere og sygeplejersker positionerer sig og bliver positioneret, og det 

kan bidrage til at anskueliggøre, hvordan meningstilskrivelser differerer eller 

harmonerer i de forskellige praksisrum, som studerende bliver til i under uddannelsen. 

Gennem dette analytiske rammeværk bliver det synligt, at aktører, handlerækkefølger, 

teknologier og andre ressourcer foregribes og fortolkes i forhold til særlige 

sygeplejefaglige og lokale meningshorisonter. Det er ligeledes relevant at være 
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opmærksom på, at figured worlds udspiller sig i praksisfællesskaber i lokale sociale 

praksisrum såsom hospitalsafdelinger og klasselokaler på Institut for Sygepleje mv.  
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KAPITEL 6 FELTERNE SOM FIGURED WORLDS  
I det følgende vil jeg præsentere udvalgte dele af min empiri fra feltarbejdet fra 

begyndelsen for at stille skarpt på såvel min som de studerendes initiale kulturelle 

læreprocesser til de specifikke steders særegenheder og hverdagspraksisser. Kapitlet er 

en introduktion til de forskellige figured worlds særligt positionerede forståelser og 

tolkningsrammer. 

 

INSTITUT FOR SYGEPLEJE SOM FIGURED WORLD 
Jeg møder i mit første feltarbejde ved projektstart i oktober 2011 med åbenhed og 

nysgerrighed efter, hvordan sygeplejerskeuddannelse gøres, samt efter hvad der er 

teknologi og teknologiforståelse i denne verdens optik. I løbet af den første uge erfarer 

jeg, at når underviserne hører, at jeg beskæftiger mig med teknologi og 

teknologiforståelse, så kommer mange umiddelbart til at tænke på Power Point, printere 

og vanskeligheder med at få pc’erne i undervisningslokalerne til at virke til det, de skal 

bruges til. Qua mit emne om teknologi deler mange undervisere deres daglige 

frustrationer over teknologi med mig. Jeg hører allerede ved mit intromøde på 

instituttet, hvordan det fysiske rums materielle betingelser rammesætter 

mulighedsrummet på instituttet. For eksempel får jeg at vide forud for mit intromøde på 

instituttet, at hvis jeg forbereder en Power Point-fremlæggelse, så skal jeg printe den ud 

til alle, fordi der ikke er projektorer i alle møderum. Undervisere fremhæver, at det 

endnu ikke er en selvfølge, at de kan præsentere teknomedieret undervisning, da de 

ikke kan stole på adgang til virksomme pc’er og projektorer i undervisningslokalerne. 

Jeg erfarer på denne måde, at det er undervisningsrelaterede teknologier, der er 

præsente i medarbejderne på Institut for Sygeplejes bevidstheder, og det bærer mit 

materiale fra dette feltarbejde præg af.  

Min første pointe i relation til dette afsnit er, at i en Institut-for-Sygepleje-verden er 

sygeplejeundervisernes primære opmærksomheder og frustrationer med 

teknomedierede relationer knyttet til undervisningspraksis i højere grad end til 

sygeplejepraksis. Det er en på én gang banal pointe, men alligevel ikke. For ved at se 

instituttet som figured world, altså som et forståelsesdomæne og en tolkningsramme, 

der motiverer og retningsangiver handlen, jf. Holland et al. (1998), er det relevant at 

være opmærksom på, hvilke meningshorisonter i forhold til teknologi, underviserne 

handler på baggrund af, altså hvilke positioner teknologi tillægges.  
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Det ser jeg relevant i forhold til to spor, dels fra undervisernes perspektiv i relation til 

frustrationer over, at forventningshorisonter kan blive blokeret af teknologiers 

ustabilitet (både i forhold til teknologi, de ikke ved om er at finde, og teknologi, der ikke 

er lige til at gå til). For teknologiske hindringer blokerer for planlagte handlinger og 

dermed for forudsigeligheden i instituttets skitserede mulighedsrum. Erfarne handler 

som sådan i kraft af, at de agerer inden for et mulighedsrum, som de kan forudsige, 

planlægge og forberede sig i relation til. Dette mulighedsrum er teknomedieret, hvilket 

vil sige, at underviserne forudsætter, og tilrettelægger, undervisning med Power Point, 

film eller hand-outs, for eksempel. Hvis teknologierne bag disse elementer ikke er lige til 

at gå til (hvis printeren ikke er anvendelig, eller hvis der ikke er en brugbar projekter i 

undervisningsrummet), blokeres undervisernes muligheder for at handle i 

overensstemmelse med deres meningshorisonter, og den planlagte undervisning kan 

ikke gennemføres. Både hermeneutiske og kropsliggjorte teknomedierede relationer 

anvendes for at understøtte undervisningen, for eksempel ved at undervisere viser film 

med patientfortællinger, hvor studerende får blik på verden fra patientperspektiver. 

Det, at teknologier potentielt blokerer for den planlagte undervisning, gør, at 

underviserne er nødt til at planlægge, eller spontant konstruere, alternativer til den 

teknomedierede undervisning. 

Det andet spor, hvorfra teknologi positioneres i relation til sygepleje, ser jeg i relation til, 

hvilke roller kliniske teknologier tillægges i undervisningen på instituttet. Jeg antager 

naturligvis hverken konsensus om meningshorisonter, hvad der tillægges værdi eller 

hvordan der skal disponeres, i et felt med motiverede deltagere. Men ved at lytte til 

dedikerede underviseres stemmer, får jeg indtryk af, hvilke forståelser, holdninger og 

indstillinger, der er i spil på Institut for Sygepleje angående teknologier. Instituttet er 

selvsagt fælles orienteret mod at uddanne sygeplejersker, men gennem denne aktivitet 

er underviserne denne verdens erfarne deltagere, hvorfra studerende gennem kulturelle 

læreprocesser erfarer forskellige perspektiver på, hvad der tillægges værdi i denne 

verden. Det er i denne optik på instituttet, at studerende genererer den første spirende 

forståelse af, hvad sygepleje er, hvad der skal fokuseres på og tillægges værdi som 

sygeplejestuderende.  

Derfor finder jeg det i første omgang bemærkelsesværdigt i min kulturelle læreproces til 

denne verdens logikker, at det er undervisningsnære teknologier (som netforbindelser, 

Power Point og projektorer) der fokuseres på, hvilket kan relateres til det aspekt, at 

teknologi er et vagt begreb, der kan betyde mange ting, jf. Huniche & Olesen (2014). Jeg 

studser over det, fordi de teknologier, jeg er orienteret mod, ved ankomst i felten er 
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dem, de studerende skal ud og arbejde med i deres fremtidige virke, og jeg på 

selvfølgelig vis antager, at underviserne også er optagede af, hvordan studerende 

forberedes til dette. Jeg finder det således tidligt nødvendigt at specificere for 

underviserne, at min vidensinteresse er de teknologier, som studerende skal bruge i 

klinisk praksis, og yderligere, at jeg interesserer mig for, hvordan uddannelsen ruster de 

studerende til at omgås med teknologier, de skal bruge i klinisk praksis. Hermed 

specificerer jeg også min opmærksomhed mod teknologier, som uddannelsen sikrer sig, 

at alle studerende gennemgår, og at jeg derfor ikke fokuserer på projekter og andre 

begrænsede tiltag.  

 

STATUS PÅ TEKNOLOGIUNDERVISNING I 2011-2012 – SUNDHEDSINFORMATIK  

Fra begyndelsen af feltarbejdet prioriterer jeg at spørge så mange undervisere, som jeg 

kan få i tale, til, hvor og hvordan studerende aktuelt begynder at lære teknomedierede 

relationer med kliniske teknologier og om deres perspektiver på det. Nogle undervisere 

fremhæver, at de studerende har faget sundhedsinformatik og lærer om teknologier dér, 

mens andre fortæller, at det ikke er meget, studerende lærer om teknologi i 

sundhedsinformatik, og at det er en mangel i uddannelsen. Jeg beslutter derfor i starten 

af forløbet at interviewe en af fagets undervisere, Betty, for at få et indtryk af, hvad faget 

sundhedsinformatik indeholder fra hendes perspektiv. Hun understreger, og beklager 

for mig, at faget ikke er ’færdighedsmæssigt’ men kun ’vidensmæssigt’, da det aktuelt 

indeholder fem lektioner. Hun fortæller om faget: 

På Sundhedsinformatik får de en indføring i, hvad der foregår i 

sundhedsvæsenet generelt. Hvordan man anvender 

informationsteknologi ude i den kliniske praksis, om hele 

digitaliseringen af det danske samfund, hvor sundhedsvæsenet bliver en 

del af det. Det præsenteres og eksemplificeres ved kliniske 

informationssystemer, telemedicin og e-kommunikation .… Fem 

lektioners undervisningsforløb på modul 5 – det er alt, hvad vi har i dag 

…. Det er ikke meget. Der kan vi simpelthen ikke nå at indføre dem 

ordenligt i det, der er. Så det bliver sådan meget overordnet og meget 

generelt med mange åbne spørgsmål. Men det er en indføring med: 

”Hvor er vi henne? Hvad er det for visioner, vi har? Hvor er vi på vej hen? 

Hvor kommer vi til at se de her ting udbrede sig? Hvad har det af 

konsekvenser i forhold til faget sygepleje? Hvad er det for patienter, vi 

kommer til at møde i fremtiden? (Interview med underviser, Betty, 

2012) 
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Jeg inddrager Bettys beskrivelse for at komme et skridt nærmere fra studieordningens 

ambitioner, som behandlet i kapitel 2, hvor informationsbehandling og 

informationsteknologi omtales som grundlag for at anskue, hvordan teknologiske 

forhold aktuelt gribes an. Ud over dette fag, prioriterer uddannelsen at lære studerende 

at blive både kropsligt og kognitivt fortrolige med brug af computere, intranetsystemer 

og søgedatabaser i deres studiepraksisser, ligesom studerende får kropslig erfaring med 

at måle blodtryk og pulstælling på hinanden i begyndelsen af studiet. I tråd med 

Kolbæks studie af informationsteknologi, som beskrevet tidligere, er det dét aspekt af 

teknologi, der er indskrevet i studieordningen, som der derfor fokuseres på. Med det vil 

jeg synliggøre, at det er informationsbehandling, der er formel opmærksomhed på, og 

som dermed formelt tillægges værdi i studiet, mens kropsliggjorte teknomedierede 

relationer samt refleksioner over teknologi ikke prioriteres i 2011-2012.  

 

Det er relevant at være opmærksom på, at Betty understreger, at faget er af kognitiv 

karakter, hvilket indebærer, at de studerende ikke har mulighed for at begynde kropsligt 

medierede læreprocesser med hvordan EPJ for eksempel er opbygget. Jf. Ihdes pointe 

om, at en præmis for teknomedierede relationer er, at man erhverver evner eller 

teknikker for brugen (1990). Den kropslige erfaring med teknomedierede relationer 

forventes i overvejende grad genereret i klinikforløbenes figured worlds, hvori 

halvdelen af læringen om sundhedsinformatik er lagt, jf. studieordningen (Uddannelses- 

og Forskningsministeriet, 2008 b). Dette understreger, at ét element til forståelse for 

teknologi formelt er inddraget i instituttets undervisning. I det følgende vil jeg 

introducere repræsentanter for underviseres divergerende forståelser af, hvor 

yderligere undervisning i kognitive såvel som kropsligt teknomedierede relationer kan 

passes ind i uddannelsen, for at præsentere perspektiver fra denne verdens 

meningshorisonter. Jeg spørger for eksempel en underviser, der taler for, at studerende 

i større grad lærer kropsligt teknomedierede relationer på instituttet om, hvordan hun 

oplever, at uddannelsen pt. ruster de studerende: 
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”Hvis vi skal snakke om, hvordan vi udruster de studerende, så bliver vi 

nødt til at snakke generelt, og så må vi sige, at der er kun nogle få 

tilbud, som gælder alle. Det er blodtryksmåling, og måske har de siddet 

med nogle ernæringsscreeningssystemer og har prøvet at udfylde dem 

…. Almindelig færdighedstræning i forhold til elementære 

grundlæggende instrumentelle systemer, altså blodtryksapparat, SAT-

måler og sådan noget, det sker ikke.” (Interview med underviser, Urd, 

2011) 

 

Urds perspektiv inddrages som understregning af, at der på instituttet kun er få tilbud til 

sygeplejestuderende, hvor de har mulighed for at få indledende kropslige 

teknomedierede erfaringer med fysiske teknologier som forberedelse til forløbene i 

klinisk praksis. Med det vil jeg tydeliggøre, at grundlæggende kropslige teknomedierede 

erfaringer, hvilket emisk betegnes ’færdighedstræning’, ikke prioriteres i 

undervisningen på instituttet i 2011-2012. Urd og Betty repræsenterer begge 

holdninger for mere undervisning i teknomedierede relationer, om end Betty taler mest 

om informationsteknologi, som det er defineret i studieordningen, hvorimod Urd taler 

om mere kropsliggjorte erfaringer med apparatbrug og scoringssystemer. Disse to 

underviseres forståelser repræsenterer dog ikke flertallet. Urd betegner det som at de er 

en mindre kerne af ’ildsjæle’.  

 

INDSTILLINGER TIL TEKNOMEDIERET UNDERVISNING PÅ INSTITUTTET 
Nogle undervisere udtrykker usikkerhed eller skepsis omkring kliniske teknologiers 

rolle i forhold til undervisningsarbejdet på instituttet. Ét synspunkt er, at klinisk 

teknologibrug læres i sundhedsinformatik og i øvrigt i klinikperioderne, fordi opgaven 

på Institut for Sygepleje er af mere kognitiv karakter. Jeg anskuer det som at der er 

aktører med konfliktende værdier og idealer, som strides om feltets udviklingsretning, 

hvilket jeg finder interessant, og derfor sætter jeg mig for at få mere viden om 

baggrunde for de forskellige perspektiver. Franciska, en tredje underviser, ekspliciterer 

en indstilling, som andre fortæller mere indirekte om: 
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”Jeg synes, at man skal have respekt for, at der findes et teoretisk 

læringsrum og et klinisk læringsrum. Og det er forskellige måder man 

lærer på, man behøver ikke at blande det sammen. Altså, det er jo to 

forskellige diskussioner der er. Jeg synes ikke, vi er rustet til at stå her. 

Altså, skal vi hele tiden ud og holde os ajour og købe, ja gud ved ikke 

hvad, fordi der nu er kommet nye måder at sy sammen på? Altså, det 

synes jeg ikke. Lad det være ude i virkeligheden.” (Interview med 

underviser, Franciska 2012, s. 11) 

 

Franciskas perspektiv er relevant og interessant, dels fordi jeg finder det utraditionelt 

med et eksplicit argument for at holde de figured worlds, som 

vekseluddannelsesprincippet indeholder, adskilt. Oftest hører jeg overvejelser over, 

hvordan man kan mindske overgangen mellem de to læringsarenaer, for eksempel 

(Kløveager Nielsen, 2014; Kamstrup, 2015). Yderligere er det relevant, fordi Franciska 

præsenterer to hindringer mod at øge indsatsen overfor, at studerende lærer mere om 

klinisk teknologi i instituttets figured world. Dels at underviserne ikke er ’ajour’ til at 

undervise i teknomedierede relationer, og dels at det forudsætter løbende økonomiske 

investeringer, hvis studerende skal kunne undervises i teknomedierede relationer på 

instituttet. Nogle andre hyppigt fremførte argumenter mod undervisning i kliniske 

teknologier er, at de haves i forskellige udgaver på afdelingerne, for eksempel er der 

flere forskellige slags blærescannere og dråbetællere. Følgeslutningen heraf lyder, at 

derfor kan de studerende alligevel ikke lære om alle de forskellige slags, og således er 

der ikke grund til, at denne slags læring skal foregå på instituttet. Et fjerde argument, jeg 

hører, er, at der er en mængde teknologi, der er specifik for særlige afdelinger og derfor 

ikke er relevant for alle studerende, såsom EKG-apparater, for eksempel. Og 

følgeslutningen på dette er, at derfor lærer de studerende bedst om kliniske teknologier 

i klinikforløbene.  

Som jeg tolker det, så er det på den ene side reelle udfordringer, men der er latente 

præmisser i disse argumenter om, at alle studerende har acceptable muligheder for at få 

grundlæggende introduktioner til teknomedierede relationer og præmisser for 

teknologibrug i klinikforløbene. Alternativt gøres de studerende ansvarlige for at 

foretage oversættelsesarbejdet fra de forskellige figured worlds’ læringsrum og for at 

forholde sig til præmisser for teknologibrug.  

En fjerde stemme er Lilly, som er meget erfaren og underviser på de tidlige moduler. 

Hun taler eksplicit om sim labs, som grundlæggende teknomedierede relationer ofte 
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associeres til, og præsenterer et andet kritikpunkt mod, at instituttet bedriver 

færdighedstræning: 

 

”I bund og grund går jeg ikke ind for det der sim lab, for jeg synes ikke, 

at det har noget med patienten at gøre. Altså der ligger en dukke, som jo 

ikke udviser nogle kliniske symptomer. Det kan måske være noget 

grundlæggende sygepleje, altså de kan komme ned og se, hvordan en 

seng fungerer og hvordan et bækken ser ud. Det havde jeg et hold sidste 

gang, der ikke vidste. Jamen okay, det kan jeg også tage med op i 

klasselokalet og vise dem. Men de lærer ikke at forholde sig til patienter 

ved at gå ned i sim lab. Det gør de altså ikke. Ja, hvad kan de lære 

dernede? De kan lære at slå en seng op og ned, lægge lagen på og så kan 

de flytte lidt rundt med en dukke eller de kan selv ligge der. Det bliver 

for meget til leg, synes jeg. Jeg synes de er nødt til at forholde sig til 

patienten, og det gør de kun ude i klinikken. (Interview med underviser, 

Lilly, 2012) 

 

Dette citat bringes som eksempel på, at jeg erfarer, at en del undervisere associerer til 

sim labs (også kaldet ’Det tredje rum’), når jeg spørger til, hvordan studerende rustes til 

at interagere med kliniske teknologier. Eksemplet er relevant, fordi Lilly her implicerer, 

at formålet med sim labs undervisning fra hendes meningshorisont er, at studerende 

lærer at forholde sig til patienter. I forhold til det formål angiver hun et aspekt, andre 

også nævner, nemlig forholdene mellem øvelser og legens forestillede ’som-om’-

karakter. I forhold til hendes handlemotiv bliver øvelser i sim labs for distancerede eller 

løsrevne fra patienterne, og manglende kliniske symptomer hindrer en god 

læringssituation, da studerende ikke kan lære at forholde sig til rigtige patienter. En 

materiel præmis i dette relaterer sig til, hvilke teknologier og materielle 

mulighedsbetingelser, der er i instituttets sim labs, for i Lillys scenarie giver sim lab kun 

mulighed for teknomedierede relationer til en hospitalsseng, en dukke og et bækken. 

Den tolkningsramme, som Lilly taler indenfor, kan relateres til den pædagogiske 

antropolog Soffers arbejde (2014). Soffer studerer sygeplejestuderendes engagement i 

skills labs og argumenterer for, at den distancerede form for læring, som studerende 

arbejder med i skills labs, ikke anerkendes i sygeplejerskeuddannelsen, da den 

udfordrer professionens særlige nordiske omsorgstænkning. Det, Soffer betegner ’den 

særlige nordiske omsorgstænkning’, er blandt andre inspireret af Martinsen, der 

advokerer for langt større prioritering af omsorg og nærvær i sygepleje. Martinsen 
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advarer mod det, hun betegner ’teknisk rationalitet’ og ’den positivistiske videnskabs 

rationaler’ og argumenterer for, at regelstyring og opgaveorientering giver den 

omsorgsfulde pleje vanskelige kår, fordi det tekniske blik ensartet-gør mennesker 

fremfor at anskue mennesker som særegne. I stedet taler hun for mesterlære med fokus 

på at udvikle fagligt skøn - hvilket er det, der også betegnes klinisk blik (Martinsen, 

2006; 2010). Inden for denne meningshorisont bliver teknomedierede relationer en 

betingelse, der forstyrrer nærvær og omsorg. Denne omsorgstænkning har stor kontrast 

til de teknomedierede handlerækkefølger, som jeg ser studerende lære i klinikforløb. 

Perspektivet, som Lilly bringer, har, i tråd med Martinsens opmærksomhed, fokus på, at 

studerende lærer at forholde sig til patienter, uden at teknomedierede relationer 

eksplicit anskues indlejret i sygeplejerskens videns-generering. Urd, som jeg tidligere 

har præsenteret, betegner det som, at nogle undervisere er mere ’klinisk anlagte’, 

hvorimod andre er mere ’teoretisk anlagte’. Hun definerer det at være klinisk anlagt som 

at de er for ’det tredje rum’ som undervisningsrum, og i det hele taget er for at lære 

studerende praktiske øvelser. Hun fortæller, at labs ikke bliver prioriteret på instituttet, 

fordi mange undervisere er imod det. Jeg spørger hende i slutningen af 2011, hvordan 

hun oplever, at uddannelsen ruster de studerende til at skulle begå sig med de 

teknologier, de kommer til at møde: 

 

”Lige nu synes jeg ikke, at vi ruster dem særligt godt, og det er ud fra, at 

der ikke er nogen mulighed for, at de kan træne tingene. De kan ikke få 

lov til at prøve det. Det kommer an på, hvad vi taler om, når vi taler 

teknologier. Hvis vi snakker om de teknologier, som er noget meget 

konkret ”tryk, tryk – knap”, ikke? Dråbetæller, for eksempel, at stå med 

den. Det er faktisk ret vanskeligt og svært at forstå. Så skal man stå med 

noget infusion, og det kan bare være saltvand – og så skal du taste en 

masse ting ind, for eksempel hvor meget indeholder den og hvor meget 

skal der løbe i minuttet og hvornår skal den være færdig. Alle sådan 

nogle ting skal man gøre. Og så bliver man som studerende fuldstændig 

forvirret, og man taber helt konteksten, fordi man har så svært ved at 

forholde sig til det, ikke? Og bare: ”Hvordan skal den sættes ind?” – og 

”den vil ikke” – og ”så hyler den.” Altså ”Hvorfor hyler den? Og alle sådan 

nogle ting, det gør vi jo slet ikke i. Vi har slet ikke færdighedstræning – 

overhovedet, nærmest.” (Interview med underviser, Urd, 2011) 
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Urd er forholdsvis ny underviser og tager vagter i klinikken sideløbende med sit arbejde 

på instituttet, så hun har klinisk praksis i levende erindring. Citatet understreger hendes 

perspektiv på, hvor studerende bør lære om (noget) teknologi. Jeg bringer det, fordi hun 

giver et eksempel på, hvordan studerende kan begynde kulturelle læreprocesser med 

teknologi med sekvenser af handlerækkefølger uden for klinisk praksis. Bemærk 

endvidere, at det sim lab Urd argumenterer for, er anderledes udstyret end det, Lilly 

taler i relation til, så de taler i relation til forskellige rammebetingelser. Jeg bliver 

nysgerrig efter, hvorfor Urd ikke, som mange af de øvrige undervisere, finder det 

tilstrækkeligt, at studerende lærer om kliniske teknologier i klinikforløb. Hun giver 

udtryk for, at i forhold til hendes forståelse skaber uddannelsen meningsfuldhed og 

sammenhæng ved at koble instituttets undervisning tæt til de kliniske praksisser, som 

studerende skal ud i efterfølgende. Dette motiv gør, at hun har fokus på at integrere 

teknomedierede relationer i sin undervisningspraksis. 

Én pointe, jeg finder relevant i forhold til dette, er, at når vi taler om teknologiforståelse, 

er det apparatbrug, scoringssystemer og informationsteknologi i plejesituationer, som 

Urd associerer til. En anden pointe er, at Urd senest har været erfaren aktør i kliniske 

verdener, hvorimod kollegerne i den institutverden, hun nu er i, ikke har lært at tilskrive 

værdi til teknomedierede relationer på samme måde. Urd er stadig forholdsvis 

nyankommen i underviserverdenen og trækker på sin erfarne position fra kliniske 

verdener, hvilket gør, at hendes forståelser og forventninger adskiller sig fra de mere 

erfarne underviseres. Urd kan således ses som at arbejde for at motivere 

institutverdenen til at betydningstilskrive mening og værdi til teknomedierede 

relationer som apparater og scoringssystemer foruden den eksisterende 

opmærksomhed på informationsteknologi.  

Et aspekt jeg hæfter mig ved i de to sidste citater er, at foruden rammebetingelserne er 

det meget forskellige plejeopgaver, de to undervisere tænker sim labs i relation til. Det 

kan indikere et behov for en refleksiv debat om, hvilke sygeplejefaglige aspekter, der er 

velegnede til at træne i sim labs for at ruste studerende til de kliniske praksisser, de 

kommer til at møde.  

Urd, Lilly og Franciskas perspektiver illustrerer yderpunkter i underviseres holdninger 

til teknologiers rolle i undervisningen på instituttet. I det følgende vil jeg undersøge det 

aspekt, som Franciska omtalte, at en mængde undervisere ikke er ajour med de 

teknologier der aktuelt anvendes i klinisk praksis, nærmere. For jeg erfarer, at der også 
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er uenighed i undervisergruppen omkring, hvilke dele af uddannelsen, der er ansvarlig 

for at lære studerende om teknologi. Becky, en femte underviser jeg taler med, fortæller: 

 

”Jeg oplever, at der er nogen [undervisere], der synes, at det her er altså 

ikke mit arbejde at kunne betjene sig af, især højteknologiske ting. ”Det 

er ikke det, der er mit arbejde” - det oplever jeg nogen sige. ”Jeg er her 

for at bringe min viden videre til nogle studerende –præsentere en 

viden, som de så kan forholde sig til, sådan mere fundamentalistisk, 

uden/ ”Ja, dem er der nogen af …. Jeg tror det skyldes, at de er lidt 

usikre, at de føler sig utilstrækkelige og tænker ’ej, det kan jeg ikke finde 

ud af’ og så hellere afholde sig helt fra det. Det kunne godt være nogen 

af forklaringerne i hvert fald.” (Interview med underviser, Becky, 2012) 

 

Denne andenhåndsudtalelse viser, i tråd med Franciskas udtalelse tidligere, at 

rollefordelingen i forhold til undervisning i, og om, teknologier ikke er klar, og at nogle 

undervisere er af den forståelse, at dette ligger uden for deres arbejdsområde. Det kan 

anskues i forhold til, at en betingelse ved at studerende bliver til, i veksel mellem 

forskellige figured worlds, er, at verdenerne har egne meningshorisonter, mulighedsrum 

og lavpraktiske handlemotiver, som de erfarne forventer i relation til. Det vil sige, at 

aspekter, der er op til fortolkning i uddannelsesbekendtgørelsen, forstås og fortolkes fra 

verdenernes perspektiver og ses i relation til deres mulighedsrum og 

meningshorisonter. I dette tilfælde er det relevant, at teknologisk udvikling ikke foregår 

sideløbende i kliniske verdener og institutverdener, hvilket giver forskellige betingelser, 

som verdenernes erfarne deltagere kan agere og forvente i relation til. Forståelser og 

forventninger til, hvad der ligger inden og uden for instituttets arbejdsopgaver, ses i 

denne optik som afspejlende verdenens betydningsrum og mulighedsbetingelser.  

Becky foreslår, at forestillingen om, at teknologibrug og teknologiforståelse ligger uden 

for instituttets område, kan bunde i usikkerhed og følelser af utilstrækkelig erfaring med 

kliniske teknologier. Her berører hun et relevant aspekt: at undervisning i og om 

teknologier kan være en udfordring for undervisere, der ikke har arbejdet i klinisk 

praksis i mange år, da de ikke kender og har egne teknomedierede plejeerfaringer med 

de teknologier, der aktuelt bruges. I en figured worlds-optik relaterer dette sig til, at 

institut-verdenen står i tæt relation til det overordnede sygeplejefelt, hvori 

afdelingernes figured worlds også kan siges at høre under, og derfor formes 
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institutverdenen i relation til disse andre betydningsrum. Derfor påvirkes institut-

verdenens betydningsrum af teknologiske forandringer i de relaterede betydningsrum, 

hvilket i dette tilfælde påvirker instituttets erfarne deltageres betingelser for at agere i 

overensstemmelse med deres erhvervede positioner i forhold til teknologiske 

forandringer. Her er det relevant at indskyde, at dette uddannelsessted har mange 

undervisere, der har været i sygeplejerskeuddannelsen i mange år (op til 30 år blandt 

dem, jeg har interviewet). For eksempel er gennemsnitsalderen blandt underviserne i 

2014 50.9 år55. Det indebærer, at mange af underviserne har været mange år væk fra 

hverdagen i kliniske verdener og derfor ikke har kropslig erfaring med at anvende de 

teknologier, der aktuelt bruges.  

Med dette eksempel vil jeg vise, at der er et problem i forhold til at undervise i 

teknomedierede relationer, der er situerede i figured worlds, som undervisere ikke selv 

har kendskab til og kropslig erfaring med. Det er relevant, fordi dette problem ikke 

anerkendes under mit feltarbejde, men i stedet fremstår som undervisernes individuelle 

problemer, hvilket er et argument, jeg vil uddybe i det følgende. Det indskriver sig i mit 

argument ved at fremhæve nogle strukturelle hindringer for mere jævn implementering 

af teknologiforståelse i undervisningen på instituttet. Undervisere kan have 

vanskeligheder ved at give studerende kognitive og kropslige erfaringer med teknologi i 

kulturelle læreprocesser, fordi de ikke selv har gennemgået disse læreprocesser. 

Teknologier og teknomedierede relationer bliver kontinuerligt til i kulturelle 

læreprocesser i sundhedsvæsenet. Men instituttets undervisere bliver ikke en del af 

disse processer og er derfor udfordrede i at undervise mere handlingsorienteret og 

praksisnært i denne udvikling.  

I det følgende vil jeg behandle, hvad nogle undervisere oplever som udfordringer ved, at 

der er denne diskrepans mellem institut-verdenens logikker, forestillinger og 

forståelser, mod praksisser, som studerende møder i afdelingernes figured worlds. Samt 

hvordan nogle søger at råde bod på disse udfordringer. Beate, en sjette underviser, har 

for eksempel gjort sig erfaringer med forskelle på at kende til teknologier og have 

arbejdet med dem i en sygeplejepraksis. Hun fortæller: 

  

                                                             
55 Jf. instituttets ledelseskonsulent. 
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”Vi er nødt til at kunne referere til det, der er aktuelt, og det, de bruger, 

og anvender, i klinikken. Men også kunne vise noget af det. Men når jeg 

siger det, så er det jo ikke nødvendigvis alt, man skal kunne .… ikke i så 

ekstrem grad. Men at man er helt opdateret, og bruger de rigtige 

termer, og viser det hele interaktivt. Hvordan er det bygget op? - 

Hvordan ser det ud? For mig var det faktisk, da jeg begyndte at tage 

vagter igen - jeg havde jo kun, før det, læst om EPM [Elektronisk Patient 

Medicinering]- men det er jo noget helt andet, når man prøver at 

arbejde med det. Det giver jo en hel anden indsigt i, hvad det er for et 

system. Det kan man jo ikke læse sig til. Det kan give en eller anden 

baggrund, men man skal have det mellem fingrene på en eller anden 

måde, ikke? Før man rigtig ved det.” (Interview med underviser, Beate, 

2012:9) 

 

Der er flere ting i det, Beate her omtaler. Dels at de teknologier, der anvendes på 

afdelingerne, som nævnt forandres i et vist tempo, hvilket gør, at der bliver en kløft 

mellem studerendes erfaringer i klinikforløbene og hvordan der tales om sygepleje på 

instituttet. I tillæg til Urds argumenter for læring om og med teknologi på instituttet, 

fremhæver Beate et sprogligt aspekt: at termer ændres. Så for at kunne kommunikere 

klart med studerende må underviserne være opdaterede på aktuelle termer. Et tredje 

aspekt, Beate berører, er kendskab til, hvordan systemer er opbygget, for teknologier er 

med til at retningsangive plejeopgaver, så når studerende eksempelvis lærer om 

medicingivning i praksis, så lærer de det i termer og logikker, som er indlejrede i EPM. 

Citatets to sidste sætninger fremhæver en fjerde pointe: at underviserne, ligesom de 

studerende, skal have adgang til at indgå i fysiske, teknomedierede relationer for at 

erhverve præmisser og evner for at kunne bruge og forholde sig til specifikke 

teknologier56. 

Som det er under mit feltarbejde, er der ingen formelle løsninger på, hvordan 

underviserne kan blive opdaterede i takt med at kliniske praksisser udvikles. Beate 

vælger at håndtere problemet ved at tage vagter i klinikken ud over sin 

underviserstilling, men må stoppe igen, da det bliver for hårdt for hende med to jobs. 

Med det vil jeg dels illustrere, at nogle undervisere er opmærksomme på problemet og 

selv søger individuelle løsninger, men yderligere finder jeg det væsentligt, at Beate 

erfarer, at kendskab til systemet ikke er nok, men at hun er nødt til at gøre sig kropslige 

                                                             
56 Når jeg her bruger betegnelsen ’fysiske teknomedierede relationer’, er det for at understrege 
fysisk interaktions betydning og skelne den fra Ihdes kropslige teknomedierede relationer, der 
indebærer en anden erfaring, end den jeg her henviser til. 
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og kognitive erfaringer med at arbejde med det for at generere forståelse for og indsigt i 

systemet. Sidstnævnte pointe er både relevant i forhold til udfordringerne, som institut-

verdenen står overfor, men yderligere fordi Beate her berører nogle forudsætninger for 

at udvikle teknologiforståelse. At hun først har brug for en grundlæggende introduktion 

til, hvordan ser det ud, hvilke termer, der benyttes i det, og hvordan er det opbygget, 

men derefter får hun en anden indsigt ved at arbejde med det i en specifik kontekst. 

Dette indskriver sig i min fortælling på to måder: ved dels at illustrere, at nogle 

undervisere er opmærksomme på problemstillingen, og at Beate sågar vælger at tage 

ekstraarbejde for at udvikle sine undervisningskompetencer. En syvende underviser 

oplever samme problem med at holde sig opdateret, men vælger en anden løsning for at 

imødegå problemet. Her fortæller Lisa om, hvordan hun forsøger at få adgang til EPJ for 

at få personlig erfaring med systemet for at kvalificere sin undervisning i de tidlige 

moduler på uddannelsen:  

 

”Jeg kan ikke komme ind i det [EPJ]. Altså jeg skal være [oprettet som] 

bruger på hospitalerne. Jeg har prøvet at spørge derude og høre, om 

ikke jeg kunne få lov at komme ind og kigge på alle de ting, der ligger 

derinde, men det kan jeg ikke. Det har jeg brug for, men jeg kan ikke 

komme ind i det, og det er jeg faktisk lidt irriteret over, for jeg synes 

faktisk, at jeg mangler det i undervisningen. ”Ved I hvad, vi snakker EPJ, 

bum bum bum, sådan kan det se ud” eller vi snakker kliniske 

retningslinjer ”bum bum bum sådan ser de ud, ikke?” Hele portalen på 

[navngivet hospital], hvor jeg kommer som sygeplejerlærer. At kunne 

sige ”webportalen, dam dam dam, her se, der kan du hente det og det og 

det” og retningslinjer for medicingivning, for bindskifte, udskrivning, 

indskrivning, samtaler, ernæringsscreeninger og hvad ved jeg. Men det 

kan jeg ikke. Jeg vil have rigtig meget brug for det, men det kan jeg ikke. 

Jeg kan kun fortælle om det, og man skal huske at bruge de rigtige 

begreber om det, det handler om, for ellers misforstår de [studerende]. 

Altså man kan misforstå nogle detaljer, når vi snakker teknologi, ikke? 

Så det er vigtigt at bruge de rigtige begreber om det, vi nu taler om.” 

(Interview med underviser, Lisa, 2011)57 

 

Dette citat underbygger, at der er flere, der finder det nødvendigt at opdatere deres 

viden om kliniske teknologier, fordi det ikke er tilstrækkeligt at gøre sig forestillinger 

                                                             
57 Vejledninger, Instrukser og Politikker (VIP), som kliniske retningslinjer hører under, er 
sidenhen blevet offentligt tilgængelige på http://vip.regionh.dk (hentet 12022015). 

http://vip.regionh.dk/
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om specifikke teknomedierede praksisser. Og endvidere, at det ikke er ligetil for 

underviserne at få adgang til at få kropslige erfaringer med systemer, selvom de 

kommer i kliniske verdener, for systemerne indeholder personfølsomme oplysninger. 

Disse hindringer opleves på trods af, at instituttet har fokus på, at studerende får 

erfaringer med informationsteknologier. Beate og Lisas historier inddrages for at vise, at 

selv når den enkelte underviser er motiveret for at inddrage teknologi i sin daglige 

undervisning, er der vanskeligheder med at få adgang til teknologierne. Yderligere 

specificerer Lisa det sproglige aspekt, som Beate også berører: nødvendigheden af at 

anvende aktuelle kliniske begreber i undervisningen for at undgå misforståelser. Et 

eksempel på dette er, at et sprogligt skifte er i gang under mine feltarbejder. Hvor 

klinikere tidligere talte om at lægge ’venflon’, når de lægger et perifert vene kateter 

(pvk) eller et centralt vene kateter (cvk), går de over til at betegne dem cvk og pvk. 

Venflon er betegnelsen for det mærke, som pvk og cvk tidligere blev købt i, og termen 

ændres, da der nu er flere mærker i brug.  

En af instituttets it-vejledere arbejder for, at instituttet kan få demonstrationsmodeller 

af nogle af de store systemer som EPJ og EPM, men det lykkes ikke i den tid, jeg laver 

feltarbejde på instituttet. Dette er relevant, fordi det understreger nogle strukturelle 

hindringer for de undervisere, der ønsker at inddrage mere teknologi i deres 

undervisning. Det sidste citat jeg bringer om undervisernes perspektiver er ét, hvor jeg 

spørger Beate til, hvordan hun oplever, at klinikkens øgede teknologibrug giver udslag i 

en ændret undervisning på instituttet: 

”Ja, det burde det gøre, ikke? Nej, det gør det nok ikke, og det er nok det, 

der er problematisk. Altså, der tror jeg, at der er potentiale for 

forbedringer her på skolen. Det mener jeg faktisk. I forhold til det der 

med at være opdaterede. Det afhænger af, hvilke teknologier vi taler om, 

men altså, hvis man underviser i dokumentation, så er man nødt til at 

kende det system og måske kunne vise det. Altså, interaktivt vise, 

hvordan man går ind på det her: ”Hvor ligger tingene? -Hvor 

dokumenterer man hvad? - og hvor ligger en plejeplan og sådan?” Så 

man er bekendt med det, inden man kommer ud i klinikken, for man har 

rigeligt at tage sig af, når man skal derud. Og det samme med medicin, 

ikke? At man kender, hvordan man administrerer, og kender til, 

hvordan det er bygget op, EPM. Så der mener jeg, der egentlig er 

potentiale for forbedring. Og det kræver, at vi bliver mere opdaterede, 

og det kræver et tættere samarbejde med klinikken. Fordi når vi har 

lært noget, og begynder at anvende noget, så har det rykket sig derude. 

Så det kræver virkelig et tæt samarbejde.” (Interview med underviser, 

Beate, 2012, s. 9) 
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Udtalelsen inddrages dels for at underbygge, at det er en vanskelig problematik, fordi 

teknologierne i klinisk praksis udvikles kontinuerligt, hvilket vanskeliggør at holde 

institut-verdenen kontinuerligt opdateret på aktuelle praksisser. Yderligere 

argumenterer Beate for, at studerende påbegynder deres læreprocesser med teknologi 

før de kommer ud i klinikforløb, hvor de skal fokusere på at lære afdelingernes 

specifikke praksisser.  

I dette afsnit argumenterer jeg således for, at kropslige og kognitive læreprocesser med 

klinisk teknologi aktuelt ikke er en integreret del af undervisningen på Metropols 

Institut for Sygepleje. Instituttet tilbyder formaliseret fem lektioner i 

sundhedsinformatik og en indledende lektion i pulsmåling samt blodtrykstælling. 

Yderligere undervisning i kliniske teknomedierede relationer er op til de enkelte 

undervisere i forhold til deres holdninger, muligheder og betingelser for at inddrage 

dette i deres undervisning. Det er dels relevant, fordi det implicerer, at det aktuelt i høj 

grad er op til de studerende selv at foretage oversættelsesarbejdet fra institut-

verdenens forståelser og forestillinger om, hvad sygepleje er, og hvordan det gøres, til 

klinikkens handlingsorienterede tilgang til teknologi. Yderligere indikerer det, at den 

opmærksomhed på, hvad teknologier gør, som jeg i kapitel fire argumenterer for med 

henvisning til postfænomenologiske perspektiver, ikke er i fokus i andet end Martinsens 

polarisering af omsorg og teknologi. Refleksioner over, hvordan specifikke teknologier 

ændrer måder at se på, ændrer roller og pleje mv., eller diskussioner om, hvordan man 

forholder sig fagligt reflekterende til teknologier, der kommer ind på arbejdspladsen, 

oplever jeg ikke i 2011-2012 opmærksomhed på. Her tænker jeg for eksempel på 

Winthereiks case om EPJ’s multistabilitet, eller hvordan flere aktørers influeren på 

teknologiers opbygning har implikationer for brug i situerede praksisser.  

Dette er dels aktuelt, fordi studerende således skal lære grundlæggende aspekter af 

teknologibrug, samtidig med at studerende skal lære at indgå i afdelingernes særlige 

praksisser. Yderligere er det relevant i forhold til, at de bliver helt afhængige af de 

kulturelle læreprocesser, de får blandt erfarne i deres klinikforløb, og for eksempel ikke 

forud for en mere anvendelsesorienteret tilgang har gjort sig grundlæggende 

refleksioner over, hvordan teknologier spiller ind i større systemer. 

Her forlader jeg Institut for Sygepleje som figured world for i det følgende at stille skarpt 

på afdelingernes figured worlds som studerende, og jeg erfarer dem fra sensommeren 

2012. 
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AFDELINGERNE SOM FIGURED WORLDS 
Jeg vil indlede med at specificere, at mit fokus i feltarbejdet blandt studerende i 

klinikforløb dels er på, hvordan studerende møder og stifter bekendtskab med 

teknologi. Men endvidere er det på, hvilke holdninger og indstillinger til teknologi, 

studerende møder, mens de bliver til som kompetente aktører i forhold til afdelingernes 

daglige arbejdsopgaver. Teknologis rolle vil i nogle tilfælde fremstå implicit, hvilket dels 

har at gøre med, at teknologi blot er ét aspekt af mange nye ting, som de studerende 

lærer i klinikforløbene. Det kan endvidere anskues i relation til Ihdes pointer i forhold til 

kropsligt indlejrede relationer med teknologi, hvor den professionelle fokuserer gennem 

teknologien snarere end på teknologien som fysisk objekt (Ihde, 1990; 2009).  

 

INTRODUKTION TIL AFDELINGENS PLEJEOPGAVER 
I begyndelsen af feltarbejdet blandt studerende i klinikforløb i efteråret 2012 hæfter jeg 

mig ved, at måderne, hvorpå de studerende introduceres til afdelings-verdenernes 

plejeopgaver og plejehandlinger på alle fem typer afdelinger, jeg går på, er organiseret 

på samme måde. De studerende går med én sygeplejerske i løbet af dagen. De har fået 

tildelt en formel vejleder på afdelingen, de er på, men ofte besluttes det på 

morgenmødet, hvem den studerende skal gå med den pågældende dag. 

Beslutningsgrundlaget kan være influeret af, hvilke patienter den studerende kender, 

om nogle patienter skal gennem noget særligt (for eksempel til en scanning, hvor den 

studerende har mulighed for at komme med for at se, hvordan det foregår), eller hvor 

det passer ind fra de erfarnes perspektiv.  

Vejledere introducerer studerende til afdelingernes plejeopgaver efter en struktur, hvor 

den studerende er med som observatør den første gang eller to, og udover at vise, 

hvordan hun gør, gennemgår sygeplejersken procedurer ved at tale den studerende 

gennem sine handlinger og argumentere for sine overvejelser og valg før samt under 

selve handlingen. De nærmeste efterfølgende gange stiller sygeplejersken spørgsmål 

inden handlingen begynder: ’Hvad skal du huske, før du går ind til patienten?’ og ’Hvad 

skal du huske inde ved patienten?’ for eksempel. Derefter taler de om den studerendes 

svar. Mens handlinger gøres forklarer, uddyber, begrunder og minder sygeplejerskerne 

evt. om elementer undervejs eller stiller spørgsmål såsom ”Hvad siger du til det 

blodtryk?”  

Det afhænger af opgavens karakter, hvornår en studerende selv begynder at overtage 

plejehandlinger. At rede en tom seng op, for eksempel, kan de studerende efter mundtlig 
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instruktion af, hvor remedierne er – og hvor de brugte skal hen, for dette har de lært i 

tidligere klinikperioder. Andre mere komplicerede plejehandlinger, som at give medicin, 

hvilket er et af dette moduls læringsmål, eller det at skifte dræn på neurokirurgisk 

afsnit, skal observeres og følges tæt flere gange. En del plejehandlinger arbejder den 

studerende mod selvstændigt at kunne udføre, men nogle særligt komplicerede 

plejehandlinger vedbliver at skulle superviseres under hele klinikforløbet. De 

studerende opfordres jævnligt til at stille spørgsmål, og svarene begynder ofte med 

ordene ”det, jeg plejer at gøre, er...” eller ”jeg gør det sådan her... fordi...” – hvilket ofte 

indikerer, at der er spurgt til noget, der vurderes ud fra professionelle skøn. Herigennem 

stifter de studerende bekendtskab med de enkelte sygeplejerskers praksisser og 

baggrunde for de skøn, de foretager. 

Jeg hæfter mig ved, at de studerende, jeg følger i disse verdener, bliver opmuntrede, men 

ikke pressede, af sygeplejerskerne til at gøre nye plejehandlinger på egen hånd. For 

eksempel er det helt legitimt at bede om at observere en plejehandling en gang mere, før 

den studerende prøver på egen hånd. Dette understreges af de erfarne sygeplejersker 

under introforløbene og i konkrete situationer. Undervejs i læreprocesserne får de 

studerende også erfaringer med, hvordan erfarne problemløser undervejs, når de støder 

på hindringer - når noget mangler i depotet, et apparat ikke er opladet, -ikke virker, -

ikke er stillet på plads, der er problemer med at få de elektroniske systemer til at virke, 

eller lignende. 

Denne måde at blive til på i specifikke verdener gennem kulturelle læreprocesser har 

mange paralleller til Hutchins studie af, hvordan navigatørstuderende bliver til som 

’quartermasters’ i den amerikanske flåde (1996). Her beskriver Hutchins, hvordan 

studerende gennem praksislæring lærer at organisere deres adfærd for at udføre 

kompetente arbejdsindsatser. De navigatørstuderende lærer blandt andet ved at stå på 

vagt, under instruktion af en erfaren quartermaster.  

 

Depending upon the level of experiences of the novice, he may be asked to 

perform all of the duties of the quartermaster of the watch. While under 

instruction, his activities are closely monitored by the more experienced watch 

stander who is always on hand and can help out or take over if the novice is 

unable to satisfy the ship’s navigation requirements. (Hutchins, 1996, p. 46) 
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Denne beskrivelse har meget til fælles med sygeplejestuderendes kulturelle 

læreprocesser i afdelingernes figured worlds. Hutchins præsenterer et eksempel på en 

situation, hvor en navigatørstuderende er usikker på, hvordan han skal løse en opgave. 

Ligesom i sygepleje strukturerer den erfarne opgaven ved at fortælle, hvilke målinger 

den studerende skal begynde med at foretage for at kunne løse opgaven. Den 

studerende udfører på denne måde nogle delaspekter af den givne opgave, mens den 

erfarne påtager sig ansvaret for at organisere og registrere i skemaer. Den studerende 

dikterer værdierne til den erfarne, som registrerer i skemaet på en måde, så nogle felter 

står blanke. Det gør han for at eksplicitere delaspekter af opgavens struktur yderligere 

ved at fortælle den studerende nøjagtigt hvordan han finder ud af, hvad han skal gøre 

for at kunne udfylde de blanke felter (Hutchins, 1996, p. 46). I et andet eksempel, hvor 

den studerende også er i tvivl om, hvad han skal gøre, observerer Hutchins, at den 

erfarne pejler den studerende ind på opgaven ved at stille spørgsmål til, hvad den 

studerende skal være opmærksom på, på samme måde som jeg erfarer, at en studerende 

bliver spurgt til sin vurdering af en patients blodtryk. Hutchins argumenterer for, 

hvordan den erfarne, ved at stille spørgsmål, både lærer den studerende at praktisere 

den specifikke opgave, han står overfor, men også lærer ham højere niveauer af 

opgavestrukturer (Hutchins, 1996).   

Ved at skulle besvare vejlederes spørgsmål, lærer både navigatør- og 

sygeplejestuderende, hvordan de skal organisere deres handlinger for at løse specifikke 

opgaver. Hos Hutchins navigatørstuderende er der, ligesom hos de sygeplejestuderende, 

jeg følger, nogle strukturelle aspekter af givne opgaver, som de kan læse sig til, men 

hvordan man gør brug af strukturerne i praksis, har de brug for de erfarnes 

fortolkninger for at lære, og det er disse fortolkninger, de studerende lærer ved at 

besvare de erfarnes spørgsmål, mens de er i den situerede praksis. Hutchins pointerer, 

at ved at udføre handlinger, som organiseres af den erfarne, bliver den studerende en 

del af en kompetent handling. Ved at følge denne art læring får den studerende gradvist 

erfaring for, hvilke handlinger, der skal foretages i en given opgave, og bliver 

derigennem i stand til selv at organisere handlingen (Hutchins, 1996).  

Det er i introduktioner som de foregående og i mine, såvel som de studerendes, 

kulturelle læreprocesser til de specifikke figured worlds, som afdelingerne udgør, at jeg 

begynder at blive opmærksom på, hvordan sygeplejearbejdet er struktureret og dermed 

også på, hvordan erfarne indlejrer nyankomne studerende i afdelingens praksisser. For 

at skitsere en empirinær kontekst for afhandlingens videre argument, præsenterer jeg 

her en generaliseret morgen i klinikforløb på modul 11 for at danne indtryk af, hvordan 
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begyndelsen af de studerendes arbejdsdag ser ud. Jeg følger otte studerendes kulturelle 

læreprocesser til forskellige afdelingers særegne arbejdspraksisser. De afdelinger, jeg 

stifter bekendtskab med, er en gynækologisk afdeling, en børnekirurgisk afdeling, en 

neonatal klinik, en obstetrisk afdeling og en neurokirurgisk afdeling.  

 

KLINIKFORLØB: EN MORGEN PÅ AFDELINGEN 
Den studerende og jeg møder omklædte på afdelingen kl. 7.00. Forinden har vi klædt om 

i et depot eller på et personale-wc og låst vores personlige ejendele inde i et lille skab af 

samme type som dem, man finder på museer, hvor man blot tager skabsnøglen med sig. 

Dagen starter med et kort morgenmøde i frokoststuen, hvor nattevagten overleverer 

relevante informationer, hvorefter dagens generelle meddelelser om patienter og 

arbejdsrelaterede aspekter gives, patienterne fordeles mellem sygeplejersker (og 

studerende) – og der vælges vejleder til den studerende. Den første handlerækkefølge 

begynder efter morgenmødet, hvor den studerende går ind og siger god morgen til 

dagens patienter mens hun/han er opmærksom på at samle informationer om 

patientens fysiske og psykiske almentilstand og på stuens stand. Så går hun/han hen til 

afdelingens computerrum og logger på den Elektroniske Patient Journal (EPJ) for at 

’læse op’ på dagens patienter. Her orienterer den studerende sig i patientens 

indlæggelseshistorie; hvorfor hun/han er indlagt, hvad der er sagt, gjort, overvejet, 

bestilt af prøver og undersøgelser, eller hvad der skal bestilles, noteres og kontrolleres, 

om patienten er allergisk, har MRSA58, skal faste – og meget andet.  

Efter at have læst op, skal den studerende i gang med handlerækkefølger for klargørelse 

af morgenmedicin. Her skal hun/han låses ind i medicinrummet, eller låne en nøgle, 

hvorefter hun/han skal logges på EPM af en sygeplejerske eller med en lånt kode, hvis 

den studerende endnu ikke har fået egen kode. I processen med at komme ind på siden 

med afdelingens patienter i EPM, er afdelingskoder og printerkoder sædvanligvis for-

udfyldte, da det er afdelingsstandarder.  

Den studerende finder dagens patienter i 

EPM, printer navnemærkater og 

undersøger, hvilken medicin, der er 

ordineret, hvornår den skal gives og 

hvordan. Når de højre-klikker på et 

                                                             
58 MRSA er methicilinresistente stafylokokker, og patienter med MRSA nødvendiggør særlige 
forholdsregler. 
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præparat i EPM, kommer de til siden promedicin.dk – hvor de kan læse nærmere om 

præparater og doser til nogle patientgrupper. Medicinen i medicinrummene er 

organiseret efter såkaldte ATC-koder, sådan at alle medicinrum er opbygget efter 

samme system. I klinikforløbets begyndelse bruger de studerende meget tid på at lære 

at finde rundt i medicinrummet. Når de klargør medicin, sker det under opsyn af 

vejleder. Tabletter tages med pincet op i engangsbæger, som har fået en mærkat 

påklistret, så de ikke risikerer at sammenblande forskellige patienters medicin. Den 

studerende sammenholder flere gange cpr-nr. i EPM med mærkaten på glasset. 

Intravenøs medicin (IV) blandes enten blot ved bordet i medicinrummet eller i en 

flowbænk. En flowbænk er et artefakt som på billederne i midten og til højre. Den 

bruges til at håndtere medikamenter med risiko for krydskontamination. På skiltet på 

det midterste billede står der blandt andet, at den skal bruges, så klinikeren ’undgår at 

indånde partikler fra medicinen, der blandes’. På billedet til højre er en studerende i 

gang med at blande medicin i en anden type flowbænk. 

 

Vejleder efterser og kontrollerer, hvad den studerende har klargjort til hvilken patient i 

EPJ, mens den studerende forbereder medicinen og dokumenterer administration af 

medicinen til patienten på PDA eller alternativt på pc’en efter at medicinen er givet. Når 

medicinen er blandet, samler den studerende det udstyr, der skal bruges til 

medicingivningen, såsom PDA, saltvand til at skylle slanger igennem med, spritswaps, 

plaster på bomuldstotter, sterilsprøjter, propper mv. og går ind til den første patient for 

at give morgenmedicin. Dette er blot en løst gengivet handlerækkefølge af 

medicingivning. Efterfølgende skal den studerende udføre øvrige morgenrutiner. Nogle 

patienter henter og spiser selv morgenmad, andre skal have hjælp, nogle skal hjælpes på 

wc eller skal have tømt kateter, andre skal forberedes på, at de skal til undersøgelse, skal 

have målt vitale værdier eller have taget prøver.  

Denne korte beskrivelse understreger, i hvor høj grad både sygeplejefaglig viden og 

sygeplejefaglige handlinger er kropsligt og kognitivt teknomedierede. 
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VEJLEDERES INDLEDENDE FORMIDLINGER OM TEKNOLOGI  
Studerendes kulturelle læreprocesser til afdelingernes figured worlds begynder ved, at 

kulturelt erfarne, efter første dags intromøde, introducerer studerende til afdelingernes 

måder at anskue verdenen på, deres meningshorisonter, rationaler og handlefokus. Her 

foregår social udpegning, jf. Hasse, hvorved erfarne både eksplicit og implicit formidler 

indstillinger og erfaringer med specifikke teknologier, og med hvordan erfarne gør, når 

teknologi blokerer ellers teknomedierede relationer i handlerækkefølger (2011). Jeg 

følger Regitze på hendes første dag i afdelingen, og hun bliver vist rundt af en vejleder, 

som formidler forventninger til afdelingens teknologier gennem social udpegning:  

 

Regitze og jeg er mødt ind til hendes første dag i klinikforløbet, og vi går ind på 

kontoret for at vente på vejleder. Vi står og kigger på afdelingens e-tavle, taler om, 

hvor overskueligt det ser ud, og Regitze kommenterer, at det er en lettelse, at hun 

ikke skal tyde andres håndskrifter. Vejleder kommer og kommenterer på vores 

samtale, at Regitze skal vide, at den er lidt svær at skrive i, fordi den ikke fungerer 

som et Word-dokument. … Lidt senere fortæller vejleder, at man skriver i bokse på e-

tavlen, som derefter kan flyttes rundt – sådan at man let kan rykke patienter og 

handlinger rundt, alt efter hvor de er nået til i processen. ….  

Lidt senere giver vejleder os, og to nystartede modul 4-studerende, en rundvisning 

på afdelingen, og da vi går forbi nogle PDA’er i depotrummet, kommenterer hun i 

farten: ”Ingen bruger PDA’ere her, for enten kan de ikke tænde, 

ellers er de for langsomme”.  

Lidt senere får vi vist en blærescanner, som ikke er meget større 

end et øretermometer. Regitze kommenterer, at de andre 

blærescannere, hun har set, er på størrelse med et EKG-apparat 

(hun peger på et apparat, jeg skønner, er på størrelse med en 

overheadprojektor). Vejleder fortæller, at de ikke er helt sikre på, 

at den lille blærescanner er præcis nok, for den kan komme til at 

måle på andet end blæren. (Feltdagbog med Regitze, 2012, s. 10) 

 

Dette uddrag illustrerer, hvordan Regitzes udefrakommende syn på e-tavle og den lille 

blærescanner modtages og kontekstualiseres med den kulturelt erfarne sygeplejerskes 

indstillinger til teknologierne. Regitze og jeg er nyankomne, kulturelt ubekendte med 

afdelingens specifikke praksisser, og for vores utrænede øjne fremstår e-tavlen smart og 

overskuelig. Regitze ser straks en fordel i, at hun ikke skal tyde andres håndskrifter som 

på de whiteboards, e-tavlen erstatter. Vejleders reaktion på vores dialog er at advare 

Figur 5 Omtalte 
blærescanner. 
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Regitze om, at hun ikke kan trække på logikker og forståelser fra skriveprogrammet 

Word, men skal lære en anden opbygning end den, hun allerede kender. Den midterste 

sektion af uddraget, hvori vejleder betydningssætter PDA’en i relation til afdelingens 

praksis, er ligeledes en klar tilkendegivelse, der indikerer det mulighedsrum i forhold til 

PDA-brug, som Regitze og to modul 4-studerende har at navigere indenfor i dette 

klinikforløb. Jeg giver uddraget som eksempel på, hvordan tre specifikke teknologier, 

som Regitze forventes at lære om i forløbet, indledningsvist bliver betydningstillagt i 

relation til afdelingens figured world. Det er relevant, fordi jeg ser kulturelle systemer 

som noget, der motiverer og retningsangiver handlen (Holland, Lachicotte, Skinner, & 

Cain, 1998), og fra dette perspektiv er vejlederens indstillinger med til at signalere, hvad 

der tilskrives betydning hhv. ikke tilskrives betydning på afdelingen.  

 

I kontrast til Regitzes indledende møde er Ulrikkes, som jeg følger om mandagen i 

forløbets anden uge, da der kommer en patient hen til hendes vejleder, mens vi står på 

gangen. Patienten er urolig, fordi hun ikke kan huske, om hun fik sin medicin dagen før. 

Vejleder svarer: ”Jeg kan lige bippe dig på armbåndet, så kan jeg se nøjagtigt, hvad du 

har fået [af medicin]”, og hun beroliger således hurtigt patienten ved at scanne 

patientarmbåndet med en PDA. I dette tilfælde er den sociale udpegning af PDA’en, et 

artefakt, der bl.a. kan mediere hurtig og overbevisende beroligelse til en patient, og 

herved signalerer episoden, at det er et relevant og meningsfuldt redskab i afdelingens 

praksis. Dette illustrerer, hvordan erfarnes tilgang til afdelingens teknologi bliver en del 

af de studerendes kulturelle læreprocesser til stedets tolkningsrammer og 

meningshorisonter. Det er på denne dag, mens jeg følger Ulrikke, at jeg hæfter mig ved 

forskellene i, hvordan studerende introduceres til teknologi, mens Ulrikke måler 

blodsukker, værdier og drypper øjne på en patient. For hun fortæller mig efterfølgende, 

at hun er lidt usikker på blodsukkermåleren, fordi sidst hun brugte den fik hun at vide, 

at den godt kan drille lidt. Jeg noterer i min feltdagbog, at jeg vil bemærke og overveje, 

hvordan erfarne influerer på nyankomnes tilgange til teknologi, fordi jeg hæfter mig ved, 

hvor forskellige signalværdier i beskeder det er, at PDA’erne ’enten ikke vil tænde eller 

er for langsomme’ i relation til, at blodtryksmåleren ’godt kan drille lidt’. De to 

indledende erfaringer indskriver sig i min fortælling som eksempler på, at erfarnes 

indstillinger til specifikke teknologier influerer på studerendes muligheder for at lære 

om afdelingens teknomedierede relationer gennem kulturelle læreprocesser. 

Mange indstillinger til teknologi er ikke så eksplicit verbale. Studerende præsenteres 

også for praksisser med og uden om teknologi i deres læring af afdelingens 

handlerækkefølger. For eksempel følger jeg Nikolaj på klinikforløbets fjerde dag, mens 
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hans vejleder viser ham, hvordan hendes medicingivnings-handlerækkefølge er i en 

specifik situation. Undervejs fortæller hun, at hvis printeren havde virket, ville de nu 

have brugt den, men nu skriver hun i stedet mærkaterne til medicinen i hånden. 

Ligeledes erfarer de studerende og jeg adskillige eksempler i hverdagen på, at systemer 

’fryser’, går ned, at log-in i nogle tilfælde tager uhensigtsmæssigt meget tid, og vi hører 

erfarnes frustrationer over det. Med det vil jeg understrege, at formidling om teknologis 

rolle i specifikke praksisser ikke nødvendigvis er eksplicit værdiladet. Og endvidere, at 

studerende ligeledes gør egne erfaringer med, hvor stabile de enkelte teknologier er, 

altså hvor ofte de er i stykker, eller ikke lige er til at gå til, hvor længe ad gangen samt af, 

hvilke konsekvenser det har for udførelsen af afdelingernes handlerækkefølger. Det 

indskriver sig i min fortælling ved at understrege, at studerende selvfølgelig også selv 

gør sig erfaringer med teknologiers stabilitet på de afdelinger, de er på, og at de dermed 

erfarer mange af afdelingernes dagligdags problemer med teknologi, der ikke er lige til 

at gå til. Derigennem lærer de at fornemme, hvad der er ’forventeligt’, som en del af 

deres udvikling af fornemmelser og sensibilitet i verdenen, de indgår i. 

Et yderligere aspekt, som jeg oplever flere eksempler på, er at enten den studerende 

eller min tilstedeværelse influerer på, at sygeplejersker tilstræber at inddrage ikke-

indarbejdede teknologier. For eksempel følger jeg Bjørk i første uge af forløbet, hvor 

følgende udspiller sig:  

  

Det er morgen i slutningen af forløbets tredje uge, og Bjørk læser op på sine og 

vejleders patienter og går ud i medicinrummet for at blande IV-drop. Bjørk skal selv 

gøre det, under tæt opsyn og korrektion af vejleder. Hun blander pulver og væske 

(det er antibiotika) og gør droppet klar. Hun får ikke sat pulverglasset ordentligt op 

i væskedroppet i første omgang, så hun må starte forfra med ny medicin. Da det er 

lykkedes, spørger hun vejleder, om hun normalt bruger PDA’en. Det gør hun ikke, 

’men vi kan godt bruge den i dag,’ siger hun. De går ind til patienten, og Bjørk fører 

an, mens vejleder observerer og underviser. De glemmer at bruge PDA’en til at 

scanne patientens armbånd inden medicingivningen, for de har så travlt med at 

lære Bjørk, hvordan hun smartest giver medicinen i pvk’et og hvad hun skal huske 

(at skylle med saltvand, at der ikke må være luft i slangen, og i hvilken rækkefølge 

man gør hvad, så det sterile ikke bliver beskidt, for eksempel). Først bagefter 

kommer Bjørk i tanker om PDA’en. Hun forsøger selv, men den er inde på en 

blodprøveside, og hun kan ikke få den tilbage. Efter at vi er tilbage på kontoret, får 



150 
 

vejleder den efter noget baksen tilbage, og de administrerer medicinen i EPM. 

(Feltdagbog med Bjørk, 2012, s. 28) 

 

Dette eksempel inddrages dels for at vise, at Bjørk aktivt spørger til PDA’en for at lære at 

implementere den i sin handlerækkefølge. Endvidere viser det, at det, at PDA-brug ikke 

er en inkorporeret del af vejleders handlerækkefølge gør, at de glemmer at tage den i 

brug, selvom den er med inde på stuen, fordi de fokuserer på handlerækkefølgens 

mange andre sekvenser. Underliggende i beskrivelsen er situationens alvorlige karakter; 

at det er meget vigtigt, at alt gøres korrekt, at medicinen er den rigtige blanding og 

mængde, at dråbetælleren indstilles korrekt, at der ikke er luft i slangen, at der bliver 

skyllet med saltvand før og efter medicingivning, og at det hele holdes sterilt. Dette 

viser, at det at give medicin er en kompliceret handlerækkefølge, og når vejleder ikke 

har implementeret PDA’en kropsligt i sin rækkefølge, bliver det en udfordring for den 

studerende at lære handlerækkefølger indeholdende PDA’en. Det er relevant, fordi det 

indikerer, at det ikke blot er holdninger og indstillinger, som den studerende tolker, men 

at hun også skal være opmærksom på fravær. For i sine læreprocesser af lokale 

tolknings- og forståelsesdomæner, hvori hun erfarer, hvad der tilskrives værdi i dette 

betydningsrum, er PDA-brug fraværende. Dette indskriver sig som en betingelse for, 

hvordan studerende får adgang til kropslige erfaringer med teknologi. Og det viser, at 

selvom Bjørk eksplicit beder om, at PDA’en inddrages, er det ikke ligetil, når de erfarne 

ikke har indlejret det som fysiske teknomedierede sekvenser af deres 

handlerækkefølger. 

 

Som afrunding på dette afsnit giver jeg et eksempel, der dels indikerer, at min 

tilstedeværelse og mit fokus kan skærpe studerendes og klinikernes opmærksomhed på 

brug af PDA, men også viser teknologi, der ikke er lige til at gå til. 
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NÅR TEKNOLOGI IKKE ER LIGE TIL AT GÅ TIL 
 

I klinikforløbets sjette uge står Ulrikke og jeg i medicinrummet en morgen. Ulrikke 

er i gang med et forløb på et semiintensivt afsnit, som er knyttet til afdelingen, hun 

normalt er på. Vi småsnakker lidt i en lille ventetid, efter at hun har blandet medicin, 

og hun fortæller mig, at de ikke bruger PDA’en så ofte på det semiintensive afsnit. 

Vejleder, som også er ansvarlig for pågældende afsnit, overhører bemærkningen og 

tager en PDA. Den første, hun tager, virker ikke, men den næste hun tager, fungerer. 

…. Dagen efter går vi sammen igen (samme studerende, vejleder og afdeling), og 

mens Ulrikke blander medicin, siger hun: ”Det var faktisk dejligt at have en PDA med 

i går”, fordi hun så kan se nøjagtigt, hvad det er for medicin, hun giver, når 

patienten spørger, for på afdelingen får mange patienter en del medicin. Vejleder 

kommenterer: ”Ja, den er rigtig god, når den virker”.  

Vejleder scanner sig ind på PDA’en (som i går). Ulrikke giver selv medicinen til 

patienterne, og der er en sygeplejerske på stuen, mens vejleder, der var med ude i 

medicinrummet, er nede med nogle akutprøver. Det meste af medicinen er tabletter 

og Inohep-sprøjter til låret, men der er også noget IV. Efter den første patient 

slukker PDA’en, fordi der ikke er mere batteri på. Ulrikke finder en ny PDA og sætter 

den anden til opladning. Hun kan ikke administrere medicinen på den nye PDA, for 

det er vejlederen, som stadig er nede med prøver, som skal logge hende på igen. Den 

anden sygeplejerske kan ikke gøre det, fordi medicinen blev dispenseret med 

vejleders kode og derfor også skal administreres af hende. (Feltdagbog med Ulrikke, 

2012, s. 42-43) 

 

Dette uddrag præsenteres dels for at vise, at min tilstedeværelse dels foranlediger, at de 

studerende har ekstra opmærksomhed på teknologier, og endvidere, at fordi jeg er med, 

reflekterer flere af de studerende med mig undervejs, og dermed ekspliciteres deres 

refleksioner, hvilket vejlederne responderer i forhold til. Dernæst viser uddraget, at 

nogle erfarne sygeplejersker opgiver at bruge PDA’en i deres dagligdag, fordi den ikke 

kun assisterer, men også kan blokere for udførelsen af handlerækkefølger som i dette 

eksempel, fordi den ikke er lige til at gå til. Tertiært viser episoden, at Ulrikke trodser 

vejleders skepsis for at blive fortrolig med PDA-brug i sin praksis, men at hendes 

læreproces dels viser, at det ikke er nok at sikre sig, at PDA’en kan tænde, for det er også 

relevant at være opmærksom på, hvor opladet den er. PDA’erne står på en hylde uden 

for medicinrummet, der er en mængde af dem, men ikke nok til alle sygeplejersker på 

afdelingen, dvs. de tager én og stiller den tilbage i opladeren efter brug. Vejleder tager 

blot én fra opladeren og tænder den, mens hun har fokus på den forestående 
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medicingivning og på akutprøverne, hun skal ned i laboratoriet med, uden at være 

yderligere opmærksom på, hvorvidt PDA’en, hun har taget, er tilstrækkelig opladet. En 

anden udfordrende omstændighed er, at Ulrikke ikke har fået sin egen kode til EPM og 

derfor er blevet logget ind af vejleder med hendes kode. Derfor blokerer den afladede 

PDA ikke kun i det omfang, at det tager tid og opmærksomhed fra opgaven, i den tid det 

tager at hente en ny PDA i opladeren, logge sig ind og sætte den første til opladning. For 

Ulrikke kan ikke selv logge sig ind på den igangværende medicingivning, da hun ikke har 

vejleders kode, og den anden sygeplejerske på afdelingen kan heller ikke gøre det, da det 

af sikkerhedsmæssige hensyn skal være den samme sygeplejerske, der blander 

medicinen, som også giver den. Derfor gør fejlen med den ikke-opladede PDA, at 

handlerækkefølgen er blokeret, indtil vejleder kommer tilbage fra at have afleveret 

akutprøver. På denne måde underbygger episoden vejleders udtalelse om, at PDA’erne 

er gode, hvis de virker, og Ulrikke og jeg erfarer i stedet, hvor tidskrævende og 

omstændeligt det bliver, når teknologien ikke er lige til at gå til.  

Dette illustrerer, at erfarne oplever, at PDA-brug kan spænde ben for handlerækkefølger 

og for deres handlefokus, selv om de også kan se fordele ved den ’når den virker’. Og da 

Ulrikke gør en indsats for at indarbejde PDA-brug i sine handlerækkefølger, erfarer hun 

ligeledes, hvordan det kommer til at tage meget tid og fokus fra plejeopgaverne, fordi et 

antal præmisser for brugen af denne teknologi ikke er opfyldt. I dette tilfælde er der tale 

om tid, hun til dels har som studerende, men det er tidsforbrug, som må antages at ville 

indgå i hendes vurdering for og mod PDA-brug i en travl hverdag som færdiguddannet. 

Det er relevant, fordi denne oplevelse bekræfter vejleders skepsis omkring brugen af 

PDA og viser, at brug af PDA kan koste meget tid og opmærksomhed, hvis den ikke er 

lige til at gå til. Det indskriver sig i min fortælling ved at demonstrere, at studerende 

erfarer, at lige såvel som PDA-brug sikrer og dokumenterer, så kan det også koste 

uhensigtsmæssig meget tid og opmærksomhed, når den ikke er lige til at gå til. 
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SAMMENFATNING PÅ FELTERNE SOM FIGURED WORLDS 
I dette kapitel argumenterer jeg for indstillinger til teknologi, der implicit formidles af 

de erfarne i en Institut for Sygepleje-verden og i klinikkernes figured worlds. Jeg 

introducerer Institut for Sygepleje og afdelingerne, som de modul 11-studerende er i 

klinikforløb på, som forskellige figured worlds. Hvori studerende genererer erfaringer 

med forestillinger om teknologiers rolle i sygepleje gennem verdenernes 

meningshorisonter, forståelser og handlefokus. Baggrunden for at vise interesse i 

undervisere og klinikeres holdninger til teknologiers rolle i sygepleje er Hasses 

perspektiv om, at deres værditilskrivninger signaleres til verdens nyankomne, gennem 

kulturelle læreprocesser. I disse er studerende optagede af at positionere sig som 

kompetente i relation til verdenernes meningshorisonter (Hasse, 2002; 2011).  

På Institut for Sygepleje er det umiddelbart vanskeligheder med mere hverdagsnære, 

undervisningsrelaterede teknomedieringer, der fylder i undervisernes bevidstheder. 

Som det er i 2011-2012, har studerende fem lektioner i sundhedsinformatik, der 

betoner ét aspekt, nemlig et grundlæggende kognitivt kendskab til 

informationssystemer. I tillæg til dette får studerende kropslig erfaring med at måle puls 

og blodtryk på første modul af uddannelsen, og hvad de yderligere lærer om klinisk 

teknologi og teknologis rolle på instituttet, er i høj grad op til de individuelle 

undervisere. Der er en række pointer, jeg tilstræber at fremskrive i dette.  

Kropslig læring af kliniske teknologier og kliniske teknologiers rolle i hverdagens 

undervisning blandt flertallet af undervisere på instituttet er lille. Ligeledes er der 

forskellige forestillinger om, hvor studerende skal have mulighed for og antages at lære 

om kliniske teknologier og teknologiforståelse. Hyppigt fremførte argumenter, fra 

undervisere, mod at instituttet øger undervisning i og om kliniske teknologier, er, at 

institut og undervisere ikke er rustede til at undervise i og om kliniske teknologier, samt 

at det ikke er muligt at lære den slags på instituttet, fordi der er mange forskellige 

udgaver af diverse teknologier i spil. De forskellige forståelser relaterer sig til dels til 

undervisernes betingelser og forudsætninger for at inddrage mere grundlæggende 

kropslige introduktioner til teknomedierede relationer, men høres klarest formuleret 

som diskussion af, hvorvidt teknologiforståelse hører til i den kliniske del af 

uddannelsen, eller ligeledes i instituttets undervisning.  

Det indebærer for eksempel, at i begyndelsen af uddannelsen, hvor studerende erfarer, 

hvad sygepleje er og vil sige, spiller fysiske teknomedierede relationer og refleksioner 

over, hvordan specifikke teknologier medierer faglig perception en lille rolle i 2011-
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2012. Underviserne er de første i uddannelsen til at lære studerende om, hvad sygepleje 

og sygeplejefaglige problemstillinger er. Hvis mange undervisere ikke oplever, at det er 

deres opgave at lære de studerende om kliniske teknologier og deres rolle, er det uklart, 

af hvem eller hvor, de studerende antages at lære at koble aspekter af fagforståelse, de 

møder på instituttet, med praksisser og forståelser, de møder i deres forskellige 

klinikforløb. 

Jeg illustrerer videre, at der også er undervisere, der tilstræber at professionsrette deres 

undervisning ved at implementere teknologibrug, og at det forudsætter, at de kan få 

adgang til teknologier såsom apparater, EPJ og EPM, så de kan erfare systemernes 

termer og opbygning. Jeg introducerer ligeledes, hvordan sygeplejersker formidler 

indstillinger til teknologi, mens de er vejledere for studerende i klinikforløb. Her 

synliggør jeg, at en studerende allerede ved introduktionen til afdelingen hører en 

vejleder udtrykke, at de ikke bruger PDA’er, fordi de enten er for langsomme eller ikke 

vil starte. Mens en anden studerende, på en anden afdeling, introduceres til PDA’en som 

en god og velintegreret teknologi. Endvidere viser jeg, at selvom studerende aktivt 

beder om, at PDA’en tages i brug, kommer den ikke til at indgå som en naturligt 

integreret del af handlerækkefølger, når sygeplejerskerne, der vejleder, ikke har 

indlejret den i deres handlerækkefølger. Tertiært sandsynliggør jeg, at studerende også 

på egen hånd erfarer mange problemer med teknologi i dagligdagen og de erfarnes 

frustrationer over det. Det sidste eksempel demonstrerer, at studerende også på egen 

hånd bekræfter erfarnes referencerammer om, at teknologi tager lang tid og 

opmærksomhed fra plejeopgaverne, når den ikke er lige til at gå til. 

I kapitlet argumenterer jeg for, at studerende i klinikforløb lærer arbejdets struktur 

gennem kulturelt specificerede læreprocesser ved at lære afdelingernes og de enkelte 

sygeplejerskers individuelt tilpassede handlerækkefølger, hvori teknologier er 

indlejrede. På denne måde sker handlerækkefølger både i en figured worlds-kontekst, 

hvori studerende erfarer sygeplejerskernes forskellige daglige handlemåder, samtidig 

med at det også er en fysisk kropslig proces, hvor studerende erfarer teknologiers 

potentiale gennem brug i handlerækkefølger. Ved at trække på perspektiver fra 

postfænomenologi og fra figured worlds-rammeværket, understreger jeg kropsligheds 

betydning i figured worlds og kulturelle konteksters betydning i postfænomenologi. 

Således bygger jeg i dette kapitel en kropslighed ind i figured worlds-rammeværket og 

ekspliciterer kulturelle konteksters relevans i forhold til postfænomenologi. De to 

teorier er relevante, fordi jeg ved at forbinde dem, genererer et perspektiv til at anskue 

handlerækkefølger.  
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Dette kapitel relaterer til mine forskningsspørgsmål ved at det er en del af fundamentet 

for den empiriske undersøgelse af, hvordan studerende lærer om teknologi gennem 

deltagelse i situerede praksisser i figured worlds. I næste kapitel vil jeg stille skarpt på 

studerendes kulturelle læreprocesser, først og fremmest ved at argumentere for 

studerendes motivation for at indtræde i og blive en del af de figured worlds, de 

uddanner sig til at blive kompetente aktører i. 
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KAPITEL 7 AT LÆRE GENNEM HANDLERÆKKEFØLGER  
I dette kapitel vil jeg stille skarpt på, hvordan studerende lærer gennem 

handlerækkefølger og hvilke roller teknomedierede relationer spiller i disse, når 

teknologi virker uproblematisk, og når den ikke er lige til at gå til. Med begrebet 

handlerækkefølger søger jeg at udflette sygeplejerskers sammenviklede handlinger ved 

at fokusere på én handling ad gangen. Begrebet forener postfænomenologis fokus på det 

kropsligt situerede med figured worlds-rammeværkets fokus på positioner. 

Efterfølgende vil jeg argumentere for, at en relevant omstændighed er studerendes 

engagement og ønsker om at fremstå som kompetente aktører i den verden, de 

indtræder i. Det er relevant, for når det er en stærk motivation at fremstå kompetent, 

har det at gøre med at etablere og få kontrol over handlinger, og i det omfang 

teknologier ikke er lige til at gå til, vil jeg argumentere for, at de kan blokere 

handlerækkefølger. På denne måde vil jeg argumentere for, at teknologi influerer på 

studerendes muligheder for at fremstå kompetente. 

 

AFDELINGERNES HANDLERÆKKEFØLGER  
Mens de studerende og jeg deler dagligdag og deltager i afdelingernes kulturelle 

læreprocesser, bemærker jeg, at plejehandlinger i høj grad er organiseret i, hvad jeg 

betegner handlerækkefølger, og i disse indgår teknologier helt selvfølgeligt. Begrebet 

udspringer af observerede praksisser og søger at indfange en basisstruktur for de 

sammenviklede arbejdspraksisser, som sygeplejersker udfører. For da jeg som 

nyankommen på afdelingerne følger sygeplejerskers daglige aktiviteter, er det 

vanskeligt at skelne de forskellige handlinger fra hinanden, fordi sygeplejersker 

arbejder i multible tid-/rum-sekvenser, som er forholdsvis uudtalte og dybt kropsligt 

indarbejdede. Fra et udefrakommende perspektiv kan det se ud, som om erfarne 

sygeplejersker altid haster rundt på hele afdelingen og laver en masse små eller større 

handlinger i uigennemskuelig orden. Dette skyldes, at de laver forberedelser, ikke kun 

for den plejehandling, de er i gang med, men også for dagens fremtidige handlinger, og 

de udfører afsluttende elementer af handlinger, når det passer ind i deres systemer.  

De sammenviklede handlinger, som handlerækkefølger søger at indfange, kan for 

eksempel begynde med, at de studerende skal lære at tjekke ’sug’59 og observere 

                                                             
59 På mange afdelinger er der installeret ’sug’ i væggene ved sengene. Sug anvendes, når der er 
behov for assistance til at holde øvre luftveje frie hos patienter, der ikke kan hoste på egen hånd 
(Ploug Hansen, 1999). Når de studerende ’tjekker sug’, kontrollerer de, at det er de rigtige 
slanger, der er tilsluttet suget, og at suge-styrken er korrekt.  
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patientens almentilstand, når de er inde og sige godmorgen. For denne morgenrutine 

informerer sygeplejersker i forhold til øvrige handlinger i relation til patienten. Det 

relaterer sig også til, hvad de skal huske at samle sammen og tage med ind til patienten 

for at udføre en konkret plejehandling; hvad de skal gøre, sige og huske inde ved 

patienten, og hvordan de rydder op og registrerer handlingen efterfølgende. 

Handlerækkefølger består af forskellige former for forberedelse og efterbearbejdning af 

en hovedhandling. Dem skal de studerende memorere og indarbejde kropsligt for at 

kunne indgå effektivt i plejen. De erfarne sygeplejersker gør det hele tiden, og det bliver 

synligt for mig, mens de studerende introduceres til deres afdelinger, fordi det er dér, at 

ellers nonverbale handlinger italesættes af de erfarne. Om det aspekt ved sygepleje, som 

jeg her søger at italesætte helt handlingsnært, siger professor, antropolog og 

sygeplejerske Ploug Hansen: 

 

Ideer om sygepleje skabes og genskabes vedvarende i praksis og i fag, og 

derigennem gives sygepleje forskelligt indhold og udtryk (Hansen 2003). Men 

udøvelse af sygepleje og ideer om sygepleje må selvfølgelig indebære, at der inden 

for en gruppe ‑ et samfund ‑ eksisterer fælles betydning om, hvilke opgaver og 

handlinger (herunder også sproghandlinger) der kan betragtes som sygepleje, da 

det ellers ville være umuligt for en sygeplejerske at yde sygepleje. Sygepleje skal 

ikke opdages og defineres forfra hver dag, aften eller nat. Teknikker og procedurer 

som at tage sterile handsker på, give en intramuskulær injektion eller et 

sengebad, lægge et kateter, udføre mundpleje, give medicin og handlinger som at 

informere, formidle, koordinere, udføre ordinationer, dokumentere, vurdere, 

administrere, gå stuegang med en læge er rimelig stabile over tid. (Ploug Hansen, 

2008, s. 88) 

 

Begrebet handlerækkefølger er tænkt som et dynamisk konglomerat, der søger at 

indfange situerede formelle teknikker, procedurer og handlinger, som Ploug Hansen her 

omtaler, men yderligere stille skarpt på specifikke praksissers situerethed. Min 

intention er at fokusere på indholdet af handlingerne ved at fokusere på, hvordan de 

bliver til, for eksempel på de sociale og personlige erfaringer, som læres gennem 

kulturelle læreprocesser i konkrete faglige praksisfællesskaber og på de studerendes 

egne faglige mærkesager. I det følgende vil jeg give et eksempel, der skal illustrere, hvad 

det vil sige for studerende i dette felt at lære ellers kropsligt indlejrede 

handlerækkefølger.  
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Handlerækkefølger læres trinvis over tid, og derfor har jeg haft vanskeligt ved at 

indfange dem detaljeret, fordi de som nævnt indfiltres i fortidige begivenheder og øvrige 

handlinger. Jeg har i interviews efter feltarbejdet præsenteret de studerende for 

begrebet handlerækkefølger og bedt dem tale mig igennem én. De giver alle udtryk for, 

at de forstår, hvad jeg mener, men de har svært ved at italesætte dem i deres fulde 

kompleksitet, især ved at fortælle, hvordan de grundlæggende lærer dem helt konkret. 

Et godt eksempel på en handlerækkefølge i tilblivelse erfarer jeg i den figured world, 

som Ditte indgår i på neonatalklinikken i afdelingen for de mindste børn. I det indblik, 

jeg vil præsentere her, skal Ditte pusle en af afdelingens mindste børn, der vejer mellem 

600 og 700 gram. Jeg er også med Ditte et par uger forinden, da hun første gang skal 

prøve at skifte ble på et af de mindre børn på afdelingen. Da får hun at vide, at hun ikke 

må løfte for meget i benene på de helt små, for så stiger deres blodtryk. Den erfarne 

fortæller også, at det er vigtigt at holde øje med udseende på ben, i lyske og på maven, 

mens hun rumsterer omkring babyen (Feltdagbog 2012, s. 51). Ditte erfarer altså, at for 

at kunne yde god sygepleje, er det nødvendigt med opmærksomhed og sensitivitet over 

for små kulturelle markører. Omkring to uger senere har Ditte fået mere erfaring med de 

mindste børn og skal for første gang selv stå for puslingen under tæt observation og 

støtte af vejleder. For at give et indtryk af opgaven, Ditte skal udføre, viser jeg her et 

billede af en af kuvøserne og et billede af en af afdelingens mindste babyer. Barnets 

hoved er skjult af etiske hensyn. 
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Ditte skal pusle en meget lille pige i en kuvøse, og vejleder er 

med for at støtte og observere. Før hun går i gang med barnet, 

skal hun forberede nogle ting, og hun starter med at gå ud i 

depotet for at hente delene til en CPAP60. På neonatalklinikken 

er en CPAP noget, man bruger til at skabe overtryk i luftvejene 

hos tidligtfødte, hvis lunger endnu ikke er helt udviklede. Den 

består af nogle slanger, som samles (vist på billedet med 

skålene) og tapes fast på barnets hue, så der kan pustes luft 

direkte op i næseborene. 

Da Ditte er tilbage på stuen spritter hun hænder, samler CPAP’en og gør 

tapestrimler klar61. Så tager hun en trykmåler og sætter den nye slange 

på, tager et underlag og lægger det på kuvøsens tag, før hun lægger 

vaskeklude + sterilpropper på. Hun fugter kludene med sterilvand, 

finder ble, termometer, salve og affaldspose. Affaldsposen foldes ud og 

lægges i bunden af kuvøsen, og pigens tæppe tages af.  

Så fjerner Ditte tapen, der fæstner den gamle CPAP til 

barnets hue. Vejleder afbryder ved at minde hende om, at 

hun først må tage CPAP’en af, når saturationen – det er 

iltmætningen i blodet - igen er oppe, for den er dykket til 

60, mens de har rumsteret omkring hende. Ditte har 

været så fokuseret på alt det andet, at hun ikke har fulgt 

med på monitoren – og de sætter alarmeringen på pause, 

så den ikke ringer for meget, mens de står der – og det gøres på 

vejleders side af kuvøsen, så det har vejleder gjort, mens Ditte ordnede 

det andet.  

Så fjerner Ditte CPAP’en, tjekker trykket i den nye slange med 

trykmåleren og lægger CPAP’en løst op til barnets næsebor. Vejleder 

holder CPAP’en på plads, mens Ditte vasker hendes ansigt og hoved. 

Bagefter skifter hun hendes ble og vasker hende. Undervejs holder hun 

løbende øje med barnet (hendes farver, vejrtrækning, tegn på 

stress mv.) og med monitoren for at se, om tallene igen dykker. 

Bagefter vasker hun hænder og tager nye elektroder (de har 

ekstra på stuen), som hun sætter på barnets krop. Hun flytter 

SAT-måleren62 fra venstre underben til højre (den skal flyttes 

hver 4. time63) og vender hende, så hun kommer over at ligge 

på den anden side. (Feltdagbog, med Ditte, 2012, s.66) 

  

                                                             
60 CPAP står for Continuous Positive Airway Pressure (kontinuerligt overtryk i luftvejen). 
61 Billedet med dukken har jeg fået tilladelse til at anvende billedet af fra Mediplast A/S Kendan 
A/S. 
62 Emisk betegnelse for en saturationsmåler – altså et apparat, der måler iltmætning i blodet. 
63 På billedet ses en SAT-måler på en væsentlig større baby; det er den, der sidder på underbenet 
med en slange fra. 
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Eksemplet demonstrerer mængden af sekvenser, en handlerækkefølge som det at pusle 

en af de mindste på neonatalklinikken indeholder. En række genstande skal hentes i 

depotrummet og fra smålagre på stuen, slangerne i barnets CPAP skal udskiftes, men 

kontrolleres før brug. Genstande, der skal bruges under selve puslingen, skal lægges klar 

de rigtige steder, så de let kan nås og tages i anvendelse med én hånd. Dvs. alt skal være 

pakket ud, og selv affaldsposen skal være foldet ud og lagt, så hun let kan smide ting ud 

med én hånd – fordi den anden hånd er lagt beroligende på barnet, mens genstandene er 

i brug. En del af den yderst teknomedierede kulturelle læreproces, som dette er, er 

allerede begyndt at blive kropsligt indlejret. Ditte har på dette tidspunkt fysisk 

inkorporeret en række sekvenser i denne handlerækkefølge, for eksempel hvilke slanger 

og samledele, der skal til for at samle CPAP’en, hvor de er i depotet, hvordan CPAP’en 

samles, hvordan hun kontrollerer trykket, og hvilket tryk, der er det rigtige. Yderligere 

har hun indlejret præmisser om, at hun undervejs skal have både auditiv og visuel 

opmærksomhed på monitoren, der måler barnets vitale værdier, ligesom hun har lært at 

tolke de hermeneutiske teknomedierede signaler og lært, at hun skal holde øje med 

kulturmarkører i form af barnets små signaler på stress (farveskift på hendes lemmer, 

for eksempel). Og hun har inkorporeret, hvad hun skal huske, for efterfølgende at kunne 

registrere handlingen detaljeret i afdelingens interne system. I eksemplet her har Ditte 

husket alle artefakter, der skal bruges, og hun har endvidere lagt alle tingene korrekt, så 

hun kan tage dem i anvendelse. Hun overser dog ét eneste, men vigtigt element: at 

monitoren giver en mulighed for udvidet perception under forudsætning af, at hun 

husker at holde øje med den kontinuerligt, fordi lyden er slået fra af en af de erfarne. Det 

har den erfarne gjort for ikke at stresse barnet (og personalet) unødigt. 

Der er flere grundlæggende intentioner med at præsentere denne situationsbeskrivelse 

som et eksempel på en handlerækkefølge.  

 Eksemplet illustrerer, at handlerækkefølger sker i en særlig figured world-ramme, et 

betydningsrum, som meningshorisonter udvikles i relation til. 

 Handlerækkefølger er samtidig kropslige læreprocesser i fasen, hvor de skal 

indarbejdes. 

 Kombinationen af det postfænomenologiske perspektiv og figured worlds-

rammeværket ekspliciterer, at teknologi fungerer kropsligt indlejret, både i 

specifikke praksisser og i sociale relationer. Der er en mængde ’mekaniske 

elementer’ (trin-for-trin-aspekter) i handlingen, men det er kun ét lag. Oven på det 

grundlæggende lag er diverse relationer, teknologibrug og interrelaterede 

handlerækkefølger. Den professionelle skal for eksempel observere en række 
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sundhedsrelaterede elementer, både gennem patientens krop og gennem 

teknologier, mens hun i gang med én handling ved patienten. I andre tilfælde kan det 

for eksempel dreje sig om at være opmærksom på, hvorvidt patienten er febril, 

hvordan patientens mentale tilstand er, hvordan patientens åndedræt er, og om 

noget skal skiftes (bandager, kateterpose eller andet). Min pointe med at nævne 

dette er, at alle sanser er i spil i handlerækkefølgerne for at samle informationer til 

de fremtidige plejehandlinger. 

 For det fjerde er det min intention at vise, at det er gennem handlerækkefølger som 

denne, at studerende får erfaring med teknologi og erhverver teknologiforståelse. 

Derfor er måderne, hvorpå teknomedierede relationer former handlerækkefølger i 

sygeplejerskers hverdagspraksisser influerende på studerendes tilgange, forståelse 

og indtryk af de specifikke teknologiers velegnethed til de enkelte plejehandlinger. 

Det vedrører, hvorvidt præmisserne for teknologibrugen er opfyldt. Som tidligere 

omtalt fremhæver Ihde, at der er præmisser, der skal være opfyldt for at teknologi 

kan mediere kropslige relationer (1990). Dels skal brugeren lære at anvende en 

teknologi kropsligt, hvilket Ditte er i færd med i eksemplet. Dernæst skal teknologier 

være teknisk anvendelige til at tjene deres formål som materiel betingelse for at 

kunne indgå i kropslige relationer64 (Ihde, 1990, p. 73). I dette tilfælde indgår 

teknologierne som en integreret, uproblematisk og forstærkende del af den 

professionelle handling, hvor Ditte blot skal lære at huske visuelt fokus på 

monitoren, når den auditive alarm er slået fra. I andre situationer kan studerende 

erfare, at nogle teknologier kan opfattes som ustabile, fordi de erfarne ikke kan stole 

på, at de virker, eller hvis de tager for meget tid og energi at bruge i forhold til de 

fordele, de giver i handlingen. Som nævnt lærer studerende fra begyndelsen af 

uddannelsen at holde fokus på deres kerneopgaver, sygeplejefaglige aspekter 

(patienterne) – og derfor at finde den mest effektive vej til at udføre deres 

handlerækkefølger inden for deres professionelle meningshorisont og handlefokus. 

 For det femte giver eksemplet indtryk af handlingens alvorlige karakter. Disse meget 

tidligt fødte børn er yderst skrøbelige og følsomme for stress, så ud over, at nogle fejl 

vil være livstruende for barnet, kan andre fejl medføre unødig stress og dermed gøre 

barnet yderligere sårbart – hvis sygeplejersken for eksempel glemmer noget og er 

nødt til at forstyrre barnet igen, eller i en længere periode end højst nødvendigt. 

Dette er med til at forklare, hvorfor sygeplejestuderende er meget regelbundne og 

følger de erfarnes praksisser tæt i en længere periode end i mange andre sfærer, 

                                                             
64 Ihde ekspliciterer, at han bruger ’teknisk anvendelig’ i betydningen, at den har de nødvendige 

fysiske karakteristika (Ihde, 1990, p. 73). 
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som for eksempel dem Holland omtaler. I dette tilfælde er der et ’maintenance of 

readiness’-aspekt, forstået på den måde, at når man håndterer de små børn, forøges 

risiciene for, at en krise opstår. Derfor er alle parate til at handle meget hurtigt, hvis 

kropslige tegn eller monitorerne indikerer, at barnets vitale værdier falder. 

 Sidst, men langtfra mindst, afslører dette eksempel behovet for forståelse af større 

fortolkningsrammer, som klinikerne handler i relation til. For handlerækkefølger 

bliver til i relation til den særlige verdens mulighedsrum og meningshorisonter. På 

neonatalklinikken er det essentielt, at de tidligt-fødte ikke stresses. Derfor er det af 

høj prioritet at samle plejehandlinger, så børnene ikke forstyrres oftere eller 

længere tid end strengt nødvendigt. Det bliver derfor en faktor, som arbejdet 

struktureres efter. Det er ikke nødvendigvis en prioritet på andre typer afdelinger, 

hvor det i stedet er andre betingelser, der gør sig gældende. Med det vil jeg 

understrege, at arbejdsstrukturer og mulighedsbetingelser er forskellige fra afdeling 

til afdeling. Så selv om Ditte eksempelvis kender til monitorer fra andre afdelinger, 

kan betingelser omkring dem være radikalt forskellige, sådan at hun kun i 

begrænset omfang kan trække på tidligere erfaringer. 

 

Der er rigtig mange forskellige sygeplejeopgaver, der gøres i kortere eller længere 

handlerækkefølger, fra forskellige typer af medicingivning til blodprøvetagning, 

kateterpleje, sengebade, pleje af dræn for eksempel, så puslingen af barnet er blot én 

handlerækkefølge ud af mange, som Ditte lærer i dette klinikforløb. Og jeg vil 

understrege, at denne situation er én, hvor de implicerede artefakter virker og er at 

finde på deres pladser. Indlejret i disse handlerækkefølger er foruden teknomedieringer 

endvidere praktisk-kropslige fornemmelser, som studerende træner i at mestre (samle 

CPAP’en, vide hvor højt barnets ben må løftes, hvor hun skal lægge hvilke ting for at 

kunne komme til dem, mens hun pusler, for eksempel). 

Handlerækkefølger ændrer karakter, hvis nogle artefakter mangler, og derfor skal findes 

før handlingen kan påbegynde, eller hvis noget ikke virker, eller ikke er troværdigt. Når 

nødvendig teknologi ikke er lige til at gå til, blokeres etablerede handlerækkefølger, og 

klinikere bør ifølge hospitalets strukturelle logik indgå i en fejlfindingsrelation, for 

eksempel genstarte en maskine, bede kolleger om hjælp, finde brugsvejledninger for at 

forsøge selv kan løse problemet, eller melde apparatet til reparation. Disse elementer 

tager tid og opmærksomhed, som klinikere ikke altid oplever at have til rådighed, og 

alternativt vælger de sommetider at arbejde udenom, eller finde en anden maskine for 

at genetablere fokus på deres handlerækkefølger.  
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De erfarne sygeplejersker har indlejret alle hverdagshandlerækkefølger kropsligt og 

tilpasset og justeret dem individuelt i deres hverdagspraktiske rutiner – og det er disse 

praksisser, studerende erfarer gennem kulturelle læreprocesser. Det er relevant at 

hæfte sig ved, at de handlinger, som Ditte skal lære, ligger forholdsvis fjernt fra hendes 

allerede erhvervede erfaringer fra andre figured worlds. På trods af, at hun for eksempel 

har arbejdet som medhjælper i en vuggestue tidligere og derfor har erfaring med 

bleskift på væsentligt ældre og større børn. For børnene på neonatalklinikken er så små 

og skrøbelige, at de skal håndteres helt anderledes end vuggestuebørn. Det er fælles for 

alle de oplevelser af studerende, der skal lære nye sygeplejeopgaver, at jeg oplever dem 

som værende meget omhyggelige og koncentrerede undervejs. Af dette følger også, at de 

følger vejledernes anvisninger meget nøje, mens de lærer det, og derigennem får de 

erfaringer med, hvordan erfarne håndterer teknologi, der ikke er lige til at gå til. Dette 

indskriver sig i min fortælling ved at rammesætte omstændigheder ved de 

handlerækkefølger, som de studerende lærer. 

I et interview beder jeg Kasper, en anden studerende, uddybe, hvordan han gør, når han 

skal i gang med en handlerækkefølge på egen hånd: 

 

”Den måde jeg gør det, og jeg kan høre, at mange andre også gør det på, 

det er, at jeg gennemgår det i hovedet inden. Hvad er det, jeg skal ind og 

lave? Helt konkret: ’Jeg skal ind og gøre dét. Godt. Først så starter jeg 

med at spritte af, så skal jeg bruge spritswap, og så skal jeg bruge en til 

spritswap, så skal jeg skrue låget af, og så skal jeg have noget at skylle 

med’. Sådan så jeg kører det hele igennem i hovedet nogle gange, inden 

jeg går ind. Hvis jeg så er i tvivl, så spørger jeg én, eller også bliver man 

spurgt, ’hvordan har du tænkt dig at gøre det?’ Og så kan man hjælpe 

sig selv lidt ved at lægge tingene i rækkefølge. ’Først sterilt saltvand, 

fordi det er det, jeg skyller igennem med først, så medicinen, så to gange 

sterilt saltvand - én til at skylle igennem med, og én til at ’proppe’ med - 

og så proppen til at skrue på til sidst’. Så man kan hjælpe sig selv lidt på 

den måde. Så man har system i det, og det er egentlig det, der gør, at 

man kan huske det, tror jeg.” (Interview med studerende, Kasper, 2013, 

s. 18-19) 

 

Dette citat illustrerer, hvor systematisk Kasper indledningsvist går til sine 

handlerækkefølger for at organisere sin handling, så han husker at få det hele med ind til 

patienten, samt husker alt, hvad han skal inde ved patienten. Han gennemgår minutiøst 
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handlingen i hovedet flere gange og lægger genstande, han skal bruge, i den rækkefølge, 

de skal bruges i, for kropsligt at søge at sikre sig mod at glemme noget. Og som Hutchins 

(1996) erfarer med de navigatørstuderende, lærer de ved at få stillet spørgsmål, men 

yderligere afdækker Kasper her, at han også selv tager elementer af spørgeteknikken til 

sig og bruger den som læringsstrategi. Selvom den afdeling, Kasper er i, er en anden 

figured world med en anden patientgruppe med anderledes plejebehov end den, Ditte er 

i, har handlingerne samme alvorlige undertoner (hvis man begår fejl). Jeg finder det 

sandsynligt, som Kasper også nævner, at dette er en læringstaktik, som bruges på tværs 

af afdelinger. Det indskriver sig i min fortælling ved at give indtryk af, hvor meget 

afdelingers forskellige handlerækkefølger fylder i de studerendes bevidstheder, mens de 

lærer at inkorporere dem, og dette foregår sideløbende med at lære relationsarbejde 

med patienterne og med de øvrige professionelle på afdelingen. Dette aspekt vælger jeg 

at indbygge i fundamentet for, hvad der fylder i forhold til studerendes fokus, 

koncentration og motivation i deres tilblivelsesproces til adækvat aktør i den figured 

world, som deres specifikke afdeling er, for det er relevant at have in mente i forhold til 

grundlæggende betingelser, der influerer, når teknologier ikke er ’lige til at gå til’. 

I det næste afsnit vil jeg zoome lidt ud fra det helt nære perspektiv på handlinger for at 

bringe et perspektiv på, hvordan studerende tilstræber at positionere sig i afdelingernes 

verdener. 

 

AT POSITIONERE SIG SOM EN KOMPETENT AKTØR 
Både Hutchins og Holland et al. er inde på, at studerende/nyankomne er motiverede for 

at blive kompetente. Holland argumenterer for, at nyankomne udvikler et 

følelsesmæssigt engagement for at blive kompetente gennem deltagelse i en særligt 

social verden over tid, og at det følelsesmæssige engagement er en forudsætning for høj 

kompetencetilegnelse (1992). Dette er i tråd med Hutchins’ pointe om, at for at nå til 

læreprocesser mod selv at varetage praktiske opgaver, må studerende lære at 

organisere deres adfærd for at producere kompetente arbejdsindsatser (1996, p. 46). 

Hasse ser det som, at det at være studerende er noget, man lærer at være i relation til en 

specifik verden, dvs. studerende gennemgår kulturelle læreprocesser, hvorigennem de 

erfarer verdenens tolkningsrammer og på denne baggrund udvikler handleviden, der 

over tid inkorporeres (2000). Det sker ved, at studerende, gennem deres handleviden, 

for eksempel på en hospitalsafdeling, anerkendes eller netop ikke anderkendes som 

gode studerende, hvilket influerer på deres motivation. 
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Disse tilgange ser jeg bekræftet i mit feltarbejde blandt studerende i klinikforløb. Langt 

de fleste af de studerende, jeg følger, gør meget for at fremtræde engagerede, 

omhyggelige og kompetente. For eksempel er der en dag, hvor jeg følger Ditte og undres 

over, at hun af og til, i et roligt øjeblik, stiller sig over i et hjørne med en lap papir og en 

blyant.  

 

Ditte fortæller mig, at hendes vejleder giver hende små ’lektier for’ i form af 

medicinregning. Det er noget, hun selv har taget initiativ til, ”for jeg skal have det 

meget konkret”, fortæller hun mig, ”jeg skal helst have det mellem hænderne”. Hun 

fortæller også, at det er svært at få ro til at regne på afdelingen, derfor er det også 

godt at kunne få det [regnestykket] med hjem. (Feltdagbog med Ditte 2012, s. 46) 

 

Ditte fortæller videre, at hun har haft svært ved medicinregning på skolen, og derfor har 

hun bedt sin kliniske vejleder om hjælp i en mere konkret kontekst, end Institut for 

Sygepleje tilbyder hende. Det hjælper Ditte, når medicinregning udføres inden for en 

meningsfuld tolkningsramme, som det er at beregne mængder af modermælk, vitaminer 

og medicin til de tidligt-fødte, hun har passet i løbet af dagen. Denne observation gør jeg 

ca. en måned inde i klinikforløbet. I de følgende uger ser jeg flere gange, at Ditte 

uopfordret bruger pauser mellem opgaver på at regne efter, om alle doser til babyen 

passer. For eksempel beregnes mængden af modermælk efter hvor mange gram babyen 

vejer, og efter babyen er vejet, skal vægt af ble og hue trækkes fra. Så når barnet har 

taget lidt på, regner Ditte efter, om nogle doseringer skal justeres.  

Ved at anskue dette eksempel gennem et figured world-rammeværk, ser jeg flere 

betingelser som rammesætter Dittes læring i den specifikke figured world, i kontrast til i 

Institut for Sygeplejes rum. Dels afgrænser og konkretiserer den specifikke verden og 

det særlige formål selve opgaven, dvs. matematikken bliver mere konkret. Yderligere 

foregår de matematiske øvelser i to forskellige emotionelle sfærer i tråd med Holland et 

al.’s pointer om, at nyankomne udvikler følelsesmæssige tilknytninger og bliver 

motiveret i relation til verdenens meningshorisonter (Holland, 1992; 2010; Holland, 

Lachicotte, Skinner, & Cain, 1998). Dvs. det faktum, at det er af betydning for den tidligt-

fødtes velbefindende og helbred, at mængderne passer, bliver en motivationsfaktor i sig 

selv. Sidst, men ikke mindst, kan det, at Ditte beder om ekstra hjælp til et aspekt, som 

hun har besvær ved, have den effekt, at hun af vejlederen bliver positioneret som 

kompetent, tillidsvækkende og pligtopfyldende. På denne måde kan hendes ihærdighed 

for at blive fortrolig med medicinregning være med til at positionere hende som 
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kompetent aktør i en verden, hvor disse værdier er meget væsentlige, jf. (Hutchins, 

1996; Holland, 1992; Hasse, 2000). 

Dette indskriver sig dels i min fortælling som et eksempel på, hvordan jeg oplever 

studerende positionere sig som engagerede og motiverede studerende. Yderligere 

berører eksemplet et aspekt af, hvordan studerende selv oplever, de lærer, som mange 

fortæller om, at de helst ’skal have det mellem hænderne’. Et andet væsentligt element 

er at se ambitionerne om at positionere sig som kompetent aktør i relation til de 

tidligere omtalte idealer for sygepleje. Både i relation til teknologi og omsorgsidealer, 

men endvidere i forhold til de forskellige lærings- og betydningsrum, som Institut for 

Sygepleje henholdsvis klinikforløb i situerede praksisser udgør. For det indikerer, at der 

er forskellige forudsætninger for at optræde som kompetent aktør i de forskellige 

figured worlds. 

 

TEKNOLOGIS ROLLE I FORHOLD TIL AT POSITIONERE SIG SOM KOMPETENT AKTØR 
En mere eksplicit teknomedieret situation, der vedrører forholdet mellem at føle sig 

usikker og ønske at fremstå kompetent, beskriver Kasper i et interview, hvor jeg spørger 

ham til hans forståelse af, hvad teknologiforståelse er: 

 

”Det er noget med, hvordan jeg lærer de forskellige apparater på 

afdelingen at kende, og hvordan jeg bliver fortrolig med dem. Nu er det 

ikke en super teknisk afdeling, som jeg var på, men det betyder ikke, at 

den ene ting, som jeg synes, der var - dråbetælleren - at den ikke var 

svær. Den var nem, når man stod med nogen, men når man står alene 

med det, så er det lige pludseligt noget andet. Når den bipper med en 

alarm, og man ikke selv har været inde og sætte det op og ikke helt ved, 

hvad det er. Der kan jeg mærke, at jeg er lidt uerfaren i forhold til de 

andre sygeplejersker, som går ind og gør, hvad der skal gøres i ni ud af ti 

tilfælde. Der er enkelte gange, hvor de ikke gør det, fordi de også er i 

tvivl om noget.  

GLE: Hvad er det der sker, når andre er med, og det går fint? -Men lige 

så snart du står alene, så... 

Kasper: Det er fordi, at den der står bagved - har man en ide om - har et 

indblik i, hvad der sker, så hvis man laver en fejl, eller gør noget forkert, 

så kan de for det første skride ind, eller man kan lige vende sig om og 

spørge. Når man lige pludselig står alene inde hos patienten, og 

apparatet ikke gør som det plejer, så bliver man nødt til at gå ud og 
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hente én. Folk ved jo godt, at man er studerende, så det er ikke et 

problem, men på eller anden måde tænker jeg, at det bliver til en ekstra 

gene, både for patienten og den sygeplejerske, man skal ud at hente og 

få ind.” (Interview med studerende, Kasper 2013, s. 1-2) 

 

Dette perspektiv illustrerer en oplevet forskel på at agere med teknologi, når der står en 

erfaren klar til at assistere om nødvendigt, og på at handle på egen hånd. Kaspers 

beskrivelse er fra et sted i hans læreproces, hvor han er tæt på at kunne udføre kropslige 

handlerækkefølger med dråbetællere på egen hånd. Under forudsætning af, at de er lige 

til at gå til, for han har endnu ikke erfaringer nok med dem til at håndtere dem, når 

dråbetællere gør noget ud over det forventelige, som for eksempel at alarmere med en 

alarm, han ikke selv har sat. En relevant præmis her er, at Kasper taler om at interagere 

med dråbetælleren, mens den er inde ved patienten, for i sådanne tilfælde bliver 

relationen til patienten endvidere en kognitiv faktor for hans oplevede mulighedsrum. 

Det ses i hans udsagn om, at han oplever det ubehageligt at være til gene både for 

patienten og for sin vejleder, på trods af, at alle ved, at han er studerende og dermed i en 

læreproces. Det tolker jeg dels som, at han reflekterer over, at det potentielt kan opleves 

utrygt for patienten, hvis en sygeplejerske (studerende) ikke handler hurtigt og sikkert 

på en alarm. Endvidere finder jeg det sandsynligt, at det influerer på Kaspers egen 

oplevelse af at kunne handle kompetent og tryghedsskabende i relation til patienten. 

Han omtaler ligeledes, at det bliver en ekstra gene for sygeplejersken, han må ud og 

hente, hvilket dels relaterer sig til, at han ved, at han vil forstyrre hendes 

handlerækkefølger, men endvidere kan udsagnet tolkes til at relateres til, at han 

begynder at føle, at han kan producere kompetente arbejdsindsatser og derfor også er 

motiveret for at fremstå sådan over for sine kolleger. 

Dette kan dels relateres til Hutchins’ erfaring om, at det er vigtigt for de studerende at 

fremstå kompetente, men det relaterer sig endvidere til figured worlds specifikke 

kulturelle læreprocesser, hvor studerende skal udfylde nogle givne funktioner og derfor 

søger at indgå så kompetent som muligt. En anden præmis her er sygeplejens 

faremoment, at fejl kan have alvorlige konsekvenser for patienten, hvilket må antages at 

influere på betingelser for at eksperimentere inden for dette mulighedsrum. Så Kasper 

kan for eksempel ikke blot slukke for dråbetællerens alarm og skabe ro på den måde, for 

uden at være sikker på årsagen for, hvorfor alarmen lyder, kan han ikke vurdere 

konsekvenserne heraf. Den ukendte alarm kan i denne kontekst ses som en 

hermeneutisk teknomediering, han endnu ikke har lært at tyde.  
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I forhold til, at Kaspers eksempel udspiller sig i relation mellem Kasper, dråbetæller 

(alarm), patient og sygeplejerske, er jeg inspireret af den amerikanske 

uddannelsesantropolog Lesley Bartlett, der forsker i ’literary practicies’ (læse- og 

skrive- forståelsespraksisser) i Brasilien (2007). Hun argumenterer for, hvordan 

mennesker bliver til i relation til kulturelle artefakter i et identitetsarbejde ved at 

praktisere literacy i en dialektik mellem at fremstå som og føle sig kompetent. Bartlett 

argumenterer for, hvordan studerende tilstræber at fremstå kompetente og søger at 

undgå beskæmmelse, og hun argumenterer for, hvordan den slags sociale form for 

arbejde er fundamentalt for at praktisere litterær forståelse. Ligesom i forhold til 

literary practices tilstræber individer at positionere sig gennem, og i overensstemmelse 

med, teknomedierede praksisser i den figured world, de indgår i, og for Kasper 

indebærer det at kunne håndtere dråbetællerens alarmer uden hjælp. Bartlett trækker 

på Jimenez65, der illustrerer, at flersprogedes selvforståelse influerer på deres sprog og 

på deres udvikling af literacy.  

Denne vinkel gør, at jeg bliver optaget af, hvordan individers egenforståelser af deres 

teknologiske forudsætninger indvirker både på deres kognitive såvel som kropslige 

tilgang til teknologi. Både Holland et al. (1998) og Bartlett66 (2007) indeholder 

’mærkater’ som for eksempel ’teknologisk kompetent’, ’dygtig’ og ’effektiv’ i deres 

definition af kulturelle artefakter. Hvorimod Hasse betegner sådanne mærkater 

kulturmarkører, hvilket hun definerer som synlige objekter, ord eller handlinger, der 

relaterer sig til en organisering af komplekse forbindelser, der er kollektivt lært og 

betydningstillagt i relation til specifikke figured worlds (Hasse, 2011, s. 149). Jeg vælger 

her at anvende Hasses begreb kulturmarkører.  

Jeg hører for eksempel enkelte gange sygeplejersker, der er over gennemsnitsalderen på 

deres afdeling, udtrykke negative kulturmarkører om egne teknologiske forudsætninger 

såsom: ”Unge er meget bedre til det [teknologibrug] end os andre, fordi de er opvokset 

med det - vi andre er ti år bagud” (Feltdagbog med Ulrikke, 2012) eller ”Det er godt, vi 

har de studerende. De er ti gange hurtigere på nettet end os andre”, som Ingrids vejleder 

fortæller mig (Feltdagbog med Ingrid, 2012). Hverken literacy eller teknologiforståelse 

handler altså blot om at mestre en kode, men om at udvikle beherskelse over 

teknomedierede praksisser, der genkendes som legitime i den figured world, de 

positionerer sig i relation til (Bartlett, 2007, p. 54). Jeg har ikke kunnet undgå at 

bemærke, at på trods af, at disse sygeplejersker udtrykker forventninger om, at deres 

                                                             
65 Jimenez (2000). 
66 Der trækker på Holland et al.  
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alder er en ulempe i forhold til teknomedierede praksisser, ser jeg dem indgå i en 

mængde andre teknomedierede praksisser på selvfølgelig og rutineret vis.  

Det anskuer jeg i relation til den tidligere nævnte pointe om, at vi har en tendens til at se 

gennem teknologi, der er indarbejdet og virker, og derfor ser det, der er nyt eller volder 

problemer, som teknologi. Det gør mig nysgerrig i forhold til, hvordan egne forståelser 

af én selv som mere eller mindre teknologisk kompetent influerer på at lære 

teknomedierede handlerækkefølger, særligt i tilfælde, hvor teknologi ikke er lige til at gå 

til. Det aspekt er interessant i forhold til, hvordan både egenopfattelser og andres 

positionering af studerende som teknologiske aktører indvirker på deres tilgang til 

læring af teknomedierede relationer. For eksempel oplever Kasper sig positioneret som 

kompetent teknologisk aktør en dag, hvor en mor til et af børnene på afdelingen leder 

efter ham for at bede ham hjælpe hendes søn med hans Nintendo. Kasper går med 

moren og forsøger sig med maskinen, men må opgive. Jeg kan ikke undgå at overveje, 

om dét, at Kasper er den eneste sygeplejerske af hankøn på afdelingen, gør, at det er 

ham, moren leder efter. Mens vi er på vej tilbage til Kaspers patienter, fortæller han mig, 

at han slet ikke kender til Nintendo. Jeg finder det primært interessant i forhold til 

distinktionen mellem at føle sig kompetent og fremstå kompetent, at Kasper vælger at 

forsøge at leve op til morens forventninger i stedet for indledningsvist at sige, at han 

ikke er bekendt med den slags spillekonsoller. I relation til figured worlds-

rammeværket og Bartlett søger han, efter at han opleves at fremstå kompetent, at leve 

op til det, der forventes som en del af hans læreproces til kompetent aktør. Jeg bringer 

dette samt de foregående eksempler for at illustrere, at nogle aktører kulturmarkerer 

sig selv på givne måder i relation til teknologi, ligesom aktører også positioneres i 

relation til teknologi af deltagere i deres figured world.  

Jeg er nysgerrig i forhold til, hvorvidt egne og andres positioneringer af aktører influerer 

på deres læreprocesser. For vil aktører, der for eksempel både fremstår og føler sig 

kompetente med teknologier i denne verden, have lettere ved, eller være mere 

motiverede for, at indarbejde teknomedierede relationer trods feltets fareelementer? Og 

hvis disse elementer er relevante for læreprocesser, hvad gør det så, hvis andre aktører, 

som for eksempel teknologiafdelinger influerer på kriterierne for, hvad det vil sige at 

fremstå kompetent? Det kunne for eksempel være ved at have andre forventninger til, 

hvad det vil sige at fremstå som kompetente aktører, ved at forvente, at sygeplejersker 

og studerende lærer at søge og finde løsningsmuligheder, når teknologi ikke er lige til at 

gå til.  
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Der er endnu et interessant element i forhold til at blive til i en dialektik mellem at 

fremstå kompetent og føle sig kompetent, hvilket er et forhold, Bartlett uddyber, men 

som både Holland og Hasse endvidere behandler. Det handler om, hvordan 

teknomedierede praksisser kan få sygeplejersker og studerende til fremstå og føle sig 

særlig kulturelt kompetente, når de er velkendte og indarbejdede. For eksempel 

beskriver en sygeplejerske, som sygeplejeforskeren Barnard interviewer, hvordan hun 

oplever, at teknomedierede praksisser influerer på hendes professionsforståelse: 

 

“I think the profession looks more professional and more glamorous with the 

technology because there's a lot more of it now in the wards that nurses use .... 

People ... outside of the nursing profession, don't know anything about it. They 

tend to put nurses up a little bit higher because they can work all these machines 

that buzz and they [nurses] know exactly what to press. They [patients] think 

they are going to be blown up or something like that, and they panic. The nurse 

comes along and she just saves the day and presses the right button (Barnard 

1998, p. 161). (Barnard & Sandelowski, 2000, p. 372) 

 

Underforstået i dette eksempel er, at præmisserne for teknologibrug er opfyldt, dvs. at 

sygeplejersken har implementeret teknologierne i sin praksis, og at de virker som de 

skal. Hvorimod ukendte og ikke-indarbejdede teknologier kan hindre de professionelles 

opfattelser af, eller betingelser for, at fremstå kompetente. Bjørk beskriver denne 

problemstilling klart, da jeg spørger hende, hvordan hun oplever, at afdelingens 

vigtigste teknologier påvirker hendes patientpleje: 
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Det gør min faglighed stærkere. Så fremstår jeg mere professionel, når 

jeg har nogle ting eller hjælpemidler med. Men på den anden side, så for 

eksempel med PDA’en, den er jeg aldrig nogensinde blevet undervist i. 

Heller ikke ude i praktikken, de brugte den slet ikke. Jeg prøvede at have 

den med inde hos patienten to gange i løbet af de her seks måneder. Der 

syntes jeg mere, at jeg lignede en klovn, end én, der kunne noget som 

helst, fordi jeg ikke vidste, hvordan man skulle bruge den. Men fordi jeg 

ikke har lært PDA’en, har den heller ikke været vigtig for mig. Det 

vigtige har været dokumentation og sterilpakninger.  

GLE: Ja, jeg synes det er interessant, at det du siger, også lidt handler 

om, hvordan du fremstår over for patienten. Det kan 

både få dig til at fremstå mere professionel og… 

Bjørk: Ja, de første gange ligner man et fjumrehoved. 

Man skal jo gøre ting på en bestemt måde, ellers 

virker det måske ikke. For eksempel nålen ved en 

blodprøve. Når man trækker den tilbage, så er den 

ligesom brugt, og så kan man ikke tage den ud igen. 

Så skal man pakke en ny én op. Det er der jo en grund 

til, men hvis jeg ikke lige får gjort det ordentligt, ser 

det fjollet ud. (Interview med Bjørk, 2012, s. 6) 

 

Her omtaler Bjørk, at hun oplever, at teknomedierede praksisser får hende til at fremstå 

mere professionel, når hun har lært teknologierne at kende og har indlejret de 

teknomedierede praksisser i sine handlerækkefølger. Men ligeledes kan en PDA, hun på 

egen hånd forsøger at lære at indarbejde, hindre hendes oplevelse af at føle, at hun 

fremstår som én, der kan producere kompetente arbejdsindsatser, og derfor opgiver 

hun den, og den bliver ikke vigtig for hendes praksis. Jeg anskuer det, som om formålet 

med de studerendes klinikforløb er, at de skal lære at udføre kompetente 

sygeplejehandlinger i den figured world, de indgår i. Sådanne læreprocesser indebærer 

per se, at studerende stifter bekendtskab med nye elementer, som de skal lære at 

anvende i en særlig figured worlds kontekst med særlige forventninger til, hvad der er 

kompetente arbejdsindsatser. En følgevirkning heraf er, som Bjørk beskriver, at hun 

oplever sig ude af stand til at  fremstå kompetent de første par gange hun skal lære at få 

kropslig erfaring med nåle, hun skal bruge, når hun tager blodprøver. For nålene er en 

teknologi, der er udviklet til at minimere risikoen for, at nogle stikker sig på dem efter 

brug, så hvis hun kommer til at trække den tilbage i utide, kan hun ikke få nålen frem 

Figur 6 Billede fra klinisk 
undervisning. Billedet viser, 
en type nål, som den Bjørk 
omtaler.  
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igen, men må hente en ny. Det at lære teknomedierede relationer i en blodprøve-

handlerækkefølge lærer hun med en vejleder i en tilrettelagt læringsproces. Hvilket vil 

sige, at undervisningssituationen er mere eksplicit, end når hun i en allerede etableret 

handlerækkefølge på egen hånd forsøger at inddrage PDA’en i sin handlerækkefølge, for 

her har hun, som Kasper tidligere omtalte, ikke nogen der kan skride ind, eller som hun 

kan spørge til råds. Med det vil jeg understrege distinktioner fra klinikforløbs 

begyndelse, hvor studerende får grundlæggende introduktioner til afdelingernes 

praksisser og tolkningsrammer, til at de begynder at fremstå og føle sig kompetente. For 

det at de fremstår og føler sig kompetente, indebærer blandt andet, at de er begyndt at 

inkorporerere afdelingernes teknologiers grundlæggende funktioner i deres 

handlerækkefølger. Og som både Kasper og Bjørks udsagn indikerer, så er 

teknomedierede relationer, de endnu ikke har erfaring med, også situationer, hvor 

studerende potentielt oplever, at de ikke har mulighed for at fremstå kompetente over 

for patienter og vejledere. 

Det er relevant i kraft af, at det er et mål og et motiv for studerende at fremstå og føle sig 

kompetente i deres handlerækkefølger, og at disse kulturelle markører både kan 

forstærkes, men også forringes ved teknomedierede relationer, der ikke er lige til at gå 

til. Enten forstået på den måde, som Kasper beskriver, at han er et sted i sin læreproces, 

hvor han kan indstille og opsætte en dråbetæller, men endnu er udfordret i forhold til at 

håndtere en alarm, han ikke selv har sat. Eller som i situationen, Bjørk beskriver, hvor 

hun ikke kan få adgang til praksisnær undervisning i, hvordan hun implementerer en 

PDA i sine handlerækkefølger. Og på trods af, at hun på egen hånd tager den med ind på 

stuen og forsøger at lære den at kende, ender hun med at opgive og i stedet prioritere 

teknomedieringer, der udpeges som væsentlige i den figured world, hun indgår i. 

Dette afsnit indskriver sig i min fortælling ved at argumentere for, at det at lære 

teknologiforståelse gennem praksisser i figured worlds er tæt knyttet til muligheder og 

potentiale for at producere kompetente arbejdsindsatser i et samspil mellem at opleve 

at man fremstår og føler sig som kompetent aktør.  
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SAMMENFATNING AF HANDLERÆKKEFØLGER OG POSITIONERING 
I dette kapitel stiller jeg skarpt på, hvordan studerende helt praksisnært lærer at udføre 

afdelingernes plejehandlinger, der er dybt situerede i den figured world, de indgår i. Jeg 

udpensler en handlerækkefølge for at illustrere sygeplejehandlingers kompleksitet og 

hvordan teknomedierede relationer er både kropsligt og kognitivt indlejrede i disse. Jeg 

understreger ligeledes, at det er en analytisk konstruktion, når jeg udfletter handlingen 

fra andre handlerækkefølger, for i praksis forberedes og afsluttes andre handlinger 

indflettet i igangværende primær-handlerækkefølger. Jeg argumenterer med 

perspektivet om at lære kulturelle læreprocesser gennem handlerækkefølger, for at 

studerende herigennem erfarer afdelingens motiver, mål, prioriteringer, altså 

meningshorisonter inden for de fortolkningsrammer, som kulturelt erfarne navigerer i 

relation til.  

Jeg viser, hvor koncentrerede, systematiske, og fokuserede studerende er, når de lærer 

handlerækkefølger i en verden, hvor fejl er forbundet med fare. Jeg argumenterer for, at 

studerende genererer erfaring med teknologier gennem handlerækkefølger, så derfor er 

det igennem disse, at studerendes forståelser, tilgange og forventninger til specifikke 

teknologiers velegnethed i plejehandlinger dannes. Afslutningsvis argumenterer jeg for, 

at teknologi, der ikke er lige til at gå til, blokerer handlerækkefølger. 

Når jeg vælger handlerækkefølger som en vinkel til at anskue, hvordan studerende i 

praksis lærer om teknologiers velegnethed i specifikke praksisser, får jeg blik for 

teknologiernes situerede og kropsligt indlejrede karakter, når de er implementerede og 

virker som de skal. Yderligere giver det en opmærksomhed på sygeplejens regelbundne 

karakter, som jeg ser som en årsag til, at studerende i deres praksisser holder sig tæt op 

ad de erfarnes handlemåder for at være sikre på, at de ikke begår fejl. Perspektivet om 

handlerækkefølger illustrerer, hvordan plejehandlinger er kontekstualiseret i en særlig 

figured world-ramme, et betydningsrum, som meningshorisonter og handlefokus 

udvikles i relation til. Og dernæst, at handlerækkefølger samtidig er kropslige 

læreprocesser. Når jeg her understreger, hvordan erfarne udfletter handlerækkefølgers 

kropsligt indlejrede karakter for at give studerende adgang til praksisserne, kan det 

måske fremstå som lidt mekanisk, altså som noget, der kan sættes på opskrift, men det 

vil være en fejlslutning, for oven på det grundlæggende lag i handlerækkefølger er 

relationer, sansning, teknologibrug og interrelaterede handlerækkefølger, hvorigennem 

studerende lærer at være opmærksomme på figured worlds specifikke kulturmarkører, 

som tegn på stress hos tidligt fødte, eller på, hvordan patienters kognitive adfærd kan 

indikere komplikationer efter operationer på neurokirurgisk afdeling. 
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Endvidere argumenterer jeg i dette kapitel for, at studerende er motiverede for at 

fremstå som kompetente aktører som led i deres kulturelle læreprocesser mod at føle sig 

i stand til at producere kompetente handlinger. Det gør de ved at positionere sig som 

omhyggelige, engagerede, tillidsvækkende og kompetente aktører over for kulturelt 

erfarne (sygeplejersker, læger, laboranter mv.) og over for patienter og pårørende. Jeg 

argumenterer for, at teknomedierede relationer influerer på denne proces i form af flere 

præmisser for teknologibrug. Dels skal studerende lære de specifikke teknologiers 

primære anvendelsesmuligheder, logikker og basale funktioner i relation til den 

specifikke figured world, både kropsligt og kognitivt. Yderligere skal de lære at håndtere 

teknologi, der gør noget ud over det basalt forventelige, som for eksempel en 

dråbetæller, der alarmerer med en alarm, den studerende ikke selv har sat. I de fleste 

situationer lærer studerende teknomedierede relationer ved at følge og lære af erfarnes 

handlerækkefølger, men jeg erfarer også studerende, der ikke kan få adgang til 

praktiserede handlerækkefølger med en given teknologi, og derfor selv forsøger at tage 

den i brug. I begge disse situationer foregår interaktionen med teknologierne inde ved 

en patient, og mens den studerende er i gang med en handlerækkefølge. Dvs. at den 

studerendes erhvervede betingelse og mulighed for at fremstå og føle sig kompetent i en 

allerede lært handlerækkefølge ’forstyrres’ af teknologier, der gør noget ud over, hvad 

den studerende forventer. Dette er på én side helt legitimt qua den studerendes position 

som lærende, men alligevel viser empirien, at studerende oplever ubehag ved at føle sig 

til gene eller ved at opleve, at de ikke fremstår kompetente. Jeg foreslår, at studerendes 

og klinikeres egenforståelser af deres teknologiske forudsætninger kan influere på deres 

tilgang til teknomedierede læreprocesser i kombination med, hvordan de oplever sig 

positioneret i forhold til teknologiske forudsætninger af andre aktører. 

Et yderligere aspekt, jeg sandsynliggør, er, at nogle klinikere og studerende oplever, at 

teknomedierede relationer forstærker deres følelse af kompetence i relation til 

omkringliggende figured worlds (patienter og andre professioner, for eksempel), når de 

behersker kompleks teknologi. På denne måde kan teknomedierede relationer både 

forstærke og svække studerendes betingelser for at fremstå og føle sig i stand til at 

udføre kompetente handlinger. 

Dette kapitel bidrager til mit argument ved at kontekstualisere en mængde betingelser 

for, hvordan sygeplejestuderende lærer teknomedierede relationer i praksis. For ved at 

understrege plejehandlingers kompleksitet og at fareelementer er immanente i disse, 

sandsynliggør jeg, hvorfor sygeplejestuderende følger erfarnes praksisser tæt. Det 

tegner en skitse af studerendes oplevede mulighedsrum, og ved at relatere det til 
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studerendes ambitioner om at optræde kompetent, samt teknologis influens i disse 

bestræbelser, træder teknologiers rolle som forstærkende eller hindrende i disse 

bestræbelser frem. 

I det næste kapitel vil jeg komme nærmere ind på et element, der udspringer af, hvordan 

studerende oplever at lære afdelingernes handlerækkefølger ved at gå med forskellige 

daglige vejledere, nemlig at handlinger udføres forskelligt. Det relaterer sig til de 

omtalte aspekter, at sygeplejestuderende er engagerede, regelbundne og følger 

vejleders anvisninger meget nøje. For i min tid blandt de studerende på afdelingerne 

beretter de uafhængigt af hinanden, at de oplever, at der er mange måder at gøre 

tingene på internt på afdelingen. De får vist forskellige handlemåder, afhængigt af, 

hvilken sygeplejerske, der vejleder dem. For eksempel hvordan de samler slangerne til 

IV-medicin, hvornår og hvad de noterer i elektroniske systemer, om de bruger PDA eller 

ej. Nogle gange oplever de, at det er ligetil at vælge, men jeg følger også deres forvirring 

og søgen efter, hvilken praksis de selv skal adaptere. Dette implicerer, at selvom 

studerende kan trække på erfaringer fra tidligere klinikforløb og studiejob-erfaringer, 

kan de ikke blot gå ud fra, at tingene gøres på samme måde på nye afdelinger. Men også 

internt på de enkelte afdelinger oplever de studerende forskellige måder at gøre tingene 

på, hvilket jeg vil vise i det følgende.  
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KAPITEL 8 FORSKELLE OG KRYDSGÅENDE FIGURED WORLDS 
I dette kapitel bliver jeg i det empirinære og argumenterer for, at ved at se 

sygeplejerskers arbejde som struktureret i handlerækkefølger, bliver det synligt, 

hvordan studerende i deres kulturelle læreprocesser følger regler tæt. Derfor bliver det 

frustrerende for studerende, når de erfarer, at kulturelt erfarne internt i afdelingen 

udfører sekvenser af handlerækkefølger forskelligt. For det foranlediger, at de 

studerende skal udvikle et grundlag for at kunne beslutte, hvilke af de forskellige 

handlemåder, de skal adaptere, og hvilke de skal fravælge. Det behandler jeg i kapitlets 

første del. I anden halvdel argumenterer jeg for, at mange af disse situationer opstår, 

fordi formål og intentioner fra andre figured worlds er indlejret i teknologier og 

herigennem tilskynder til fokus på aspekter, der ligger ud over rent sygeplejefaglige 

meningshorisonter. Det betegner jeg som, at krydsgående figured worlds influerer på, 

hvordan aktører anvender teknologi. Det relaterer sig til Ihdes pointe om, at teknologier 

er multistabile, hvilket afspejles i kropslige relationer med teknologi, fordi andre figured 

worlds influerer på praksishandlinger gennem teknologier.  

 

FORSKELLIGE HANDLEMÅDER 
Alle de studerende, jeg følger, går med forskellige daglige vejledere i klinikforløbet, og 

møder således forskellige individuelt tilpassede sekvenser i plejehandlingerne. I 

interviewene med de ældste studerende spørger jeg alle fem ind til, om de oplever at få 

forskellige råd og vejledninger fra forskellige sygeplejersker, og hvordan de oplever det 

– det giver de alle udtryk for at have oplevet og udforsket. Ulrikke fortæller for eksempel 

om en episode fra neurokirurgisk afdeling. 

 

”Der var noget med, at man skulle huske spritswaps. Det fik jeg at vide 

af en sygeplejerske, som sprittede af deroppe [i såret] og andre gjorde 

det ikke. Jeg ved ikke, om du var med den dag, hvor der var en 

sygeplejerske ved en mand, hvor det gjorde rigtig ondt [på patienten], 

hvor hun blev ved med at spritte omkring hans sår?  

GLE: Det tror jeg ikke. 

Ulrikke: Hun blev ved med at sige, ’det gør man, det gør man’. Men det 

har jeg ikke set siden. Men igen, så siger hun - og hun er ligesom 

sygeplejersken, og jeg er jo meget grøn og modtagelig for, at så er det 

det, man gør. -Det skal man også som sygeplejestuderende, når man er i 
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gang med sin læring være meget obs på at gå ind og tjekke instrukserne 

for, hvordan man rigtigt gør .... Ligesom man kan overtage guldkorn, så 

kan man virkelig let også overtage folks fejl. Det er meget naturligt, 

fordi sygeplejerskerne er jo dem, der ved bedre. Det er lidt sådan man 

har det, når man er i det - men der skal man virkelig lære selv at være 

obs på, hvad det rigtige og ikke-rigtige er, og så gøre det efter 

instruksen, fordi så er der ikke nogen, der kommer efter dig og siger, det 

er forkert.” (Interview med studerende, Ulrikke, 2012, s. 13-14) 

 

Der er som vist her aspekter, der komplicerer det at gennemgå kulturelle læreprocesser 

på en regelbunden måde, fordi forskellige handlemåder er et vilkår ved at lære i 

relationssystemer. Her ekspliciteres, hvordan Ulrikke navigerer i en intern relation 

mellem sin og vejlederens subjektpositioner. Det illustrerer forholdet mellem, på én 

side, at lære ved at følge og kopiere erfarnes handlemåder tæt, men samtidig være 

opmærksom på at reflektere over, hvilke praksisser den studerende selv overtager. 

Ulrikke beskriver, hvordan hun oplever sin autoritetstro udfordret i en situation, hvor 

hun følger en erfaren, men betvivler dennes plejehandling. Ulrikke fremhæver, hvor 

svært hun oplever, det er at skulle udfordre positionerne mellem sig selv som 

studerende og den mere erfarne sygeplejerske, hun går med, ved at korrigere den 

andens adfærd eller undlade at adaptere den. Ulrikkes position i denne verden er den 

nyankomne og lærendes, og den erfarnes position indtages af hendes vejleder med den 

legitime magt, agtelse, rettigheder og tilhørsforhold til det sociale rum (Cf. Holland, 

Lachicotte, Skinner, & Cain, 1998, pp. 125-127). Ulrikke er, i kraft af sin position som 

studerende, i gang med at udvikle sig fra at være studerende, uden kendskab til denne 

afdeling, dens speciale, patienter, hverdagspraksisser, logikker og forståelser – mod at 

kunne indgå som mere fuldgyldig deltager i denne verden på dens betingelser og 

præmisser. Studerende-positionen vanskeliggør dog - som alle novicefaser vil - det 

spring det vil være at tippe balancen mellem nyankommen og erfaren ved at korrigere 

en handlesekvens eller eksplicit undlade at adaptere den (Cf. Ibid., pp.137). I dette 

tilfælde kan Ulrikke slå op i instrukser for at finde den korrekte fremgangsmåde, 

ligesom hun beskriver, hvordan hun observerer de øvrige sygeplejersker nøje for at se, 

hvordan de udfører handlingen. Eksemplet berører aspekter af, at de studerende lærer 

af de erfarnes praksisser – Dels at de lærer ved at navigere i relationssystemer, men 

endvidere, at de også dermed kan komme til at lære uhensigtsmæssige praksisser af de 

erfarne. Afspritningen af patientens sår, som Ulrikke overværer vejlederen udføre, er en 

individuelt justeret handlerækkefølge, som sygeplejersken foretager – hvor Ulrikke 

bemærker det, fordi situationen er ubehagelig, da det gør ondt på patienten. Her 
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opdager hun, at det ikke er en korrekt måde at gøre det på, og derfor udvikler 

situationen sig til en læresituation om at bruge instrukser som vejledning, og hun 

overtager dermed ikke en fejlagtig handlemåde, men den tætte følgen af regler, som er 

en del af at blive til som sygeplejerske, gør, at diversitet er kompleks at håndtere. Det, 

jeg vil vise med dette eksempel, er, hvordan sygeplejeverdenens tætte relation til regler 

og instrukser gør diversitet frustrerende for studerende og vanskeliggør processen med 

at hæve sig over den nære regelfølgen, blandt andet fordi det samtidig kan indebære at 

udfordre erfarnes positioner som læremestre. 

Dette eksempel vedrører enkeltelementer i større handlerækkefølger og viser, hvor 

meget studerende gør ud af at lære korrekte procedurer, ligesom det indikerer, hvilke 

veje studerende ser, at de kan gå for at finde de rigtige handlemåder. Det, de erfarer 

gennem kulturelle læreprocesser, er dels, at der er mange strukturer, teknikker og 

procedurer, som det er meget vigtigt at overholde, men også, at inden for disse 

strukturer og procedurer er der forskellige måder at udføre de konkrete handlinger på – 

og at nogle måder kan være bedre end andre. Under klinikforløbene følger de 

studerende forskellige kulturelt erfarne, hvilket fordrer, at de lærer at navigere mellem 

forskellige erfarnes handlemåder, værdier og prioriteringer – i deres kulturelle 

læreprocesser. Dette vedrører elementer af den karakter, som praksislæring har. For 

som Hutchins også oplever blandt de navigatørstuderende, så følger nyankomne de 

erfarnes vejledninger nært som led i praksislæringens organisering af deres adfærd for 

at fremstå kompetente (1996).  

Dette eksempel viser for det første noget om forhold mellem struktur, alvor og skøn i 

sygeplejerskers arbejde. Yderligere viser de, hvordan studerende lærer at træffe 

kvalificerede skøn (de opøver klinisk blik) og prioriterer i konkrete situationer gennem 

at observere erfarnes praksisser, spørge til deres begrundelser og overvejelser, og ved 

at slå op i instrukser. Derigennem lærer studerende, hvad der er relevant at være 

opmærksom på i specifikke situationer. Eksemplet indskriver sig i min fortælling ved at 

belyse forhold mellem handlerækkefølger, forskellige praksisser og relationssystemer 

som en grundpræmis, som de studerende navigerer i forhold til. De forskellige måder at 

handle på har den konsekvens, at de studerende individuelt skal finde ud af, hvad der 

kan og må gøres forskelligt, altså hvor der er rum til individuelle fortolkninger – og hvor 

der kun er én rigtig handlemåde. Dvs. de skal lære at opdage og vurdere 

enkeltelementer af de erfarnes praktikker for at vide, om den enkelte erfarne handler 

forbilledligt eller ikke, samt hvorvidt handlingen er mere eller mindre hensigtsmæssig. 

Det er væsentligt for, at den studerende ikke overtager andres uhensigtsmæssige 
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adfærd. Dvs. at de studerende i deres tilblivelsesproces skal lære at navigere mellem 

forskellige måder at gøre på.  

 

AT OPFANGE GULDKORN 
Et andet aspekt af, at sygeplejersker udfører sekvenser af handlerækkefølger forskelligt, 

er, at de undervejs i deres arbejde udvikler deres praksisser, hvilket vil sige, at nogle kan 

have udviklet teknikker for at imødegå konsekvenser af andre praksisser. 

 

I slutningen af klinikforløbets niende uge står vi i medicinrummet, og Kasper laver 

selv et nyt dropstativ klar, da en sygeplejerske, der kommer forbi, anbefaler ham at 

stille dråbetælleren på 195 ml, når patienten skal have 200 ml. Hun forklarer, at det 

for det første er fordi, man ikke kan regne med, at der præcis er 200 ml i posen, men 

også fordi, at hvis posen tømmes, kommer der luft i slangen, og dråbetælleren sidder 

forholdsvis langt nede på slangen – det betyder, at der vil være medicin tilbage i 

slangen, som patienten ikke får, og at der kommer luft i slangen, som patienten ikke 

må få ind i årene. Derfor er det bedre at give de sidste 5 ml manuelt. (Feltdagbog, 

med Kasper, 2012, s. 72) 

 

Dette uddrag illustrerer læringsmuligheder i den sociale praksis, Kasper indgår i; 

hvordan en erfaren sygeplejerske (som vejleder Kasper nogle dage, men ikke lige denne 

dag) spontant vidensdeler et konkret fif, da hun passerer ham, mens han forbereder og 

indstiller en dråbetæller. Det er et eksempel på, hvordan Kasper bliver til og udvikler 

sine praksisser gennem at deltage og handle i afdelingens figured world. Som nævnt har 

Kasper her været på afdelingen i ni uger, han er nået til et stadie, hvor han har en vis 

øvelse i sine handlerækkefølger og udfører mange af dem forholdsvis selvstændigt, og 

han tager imod hendes råd og spørger nærmere ind til, hvordan han gør det bedst 

muligt. Dette citat er et eksempel på, hvordan handlerækkefølger i kulturelle 

læreprocesser får små tilføjelser og bliver justeret for at undgå potentielle, og ikke hidtil 

forudsete, uhensigtsmæssige følgevirkninger. Det understreger handlerækkefølgers 

dynamiske karakter. Kasper får ny viden til et delelement af sin handlerækkefølge og 

forholder sig til den. Det indskriver sig i min fortælling ved at give et eksempel på, 

hvordan kulturelle læreprocesser indeholder elementer, som studerende ’falder over’ 

gennem deltagelse, ved at være på rette tid og sted til at få råd af de erfarne. Gennem råd 

som dette udvikler Kasper sin professionelle opfattelse, sit fokus og skøn under 

forudsætning af, at han formår at vurdere kvaliteterne af de råd, han får og kun tage de 

gode til sig. Studerende kan også opfange råd, der kan kvalificere deres handlinger på 
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mere indirekte måder. På en anden afdeling følger jeg for eksempel Nikolaj en morgen, 

da følgende dialog udspiller sig uformelt, mens vi sidder om det store mødebord og 

venter på, at morgenmødet begynder: 

 

Sygeplejersken, der har haft nattevagten, fortæller om en patient med et 

ualmindeligt lavt blodtryk. Det er blevet værre ved sidste måling, hvilket 

nattevagterne undrer sig over. 

Afdelingssygeplejerske: ”Prøver I på den anden arm, når det er galt?” 

Sygehjælper: ”Den kan måle lavt, hvis patienten har ligget på armen”. 

-De har ikke forsøgt at måle på den anden arm. (Feltdagbog, med Nikolaj, 2012, s. 

62f) 

 

Dette eksempel er en kulturel læreproces om teknologiforståelse i den forstand, at det 

vedrører begrænsninger ved en teknologis anvendelse og troværdighed i en 

hermeneutisk teknomedieret relation med en patient, som lytteren erfarer gennem 

deltagelse men ikke gennem handling. Ved at overhøre denne samtale, erfarer den 

nyankomne studerende eller antropolog en række logikker, præmisser og betingelser, 

der gør sig gældende i denne verden. Såsom at på trods af, at et blodtryksapparat 

betragtes som en forholdsvis stabil og troværdig teknologi, skal den erfarne forholde sig 

refleksivt til teknomedieringer, dvs. fagligt vurdere og undersøge unormale 

måleresultater og ikke blot tage dem for pålydende. Den nyankomne erfarer videre, at 

hvis et måleresultat stikker ud fra normen, kan det skyldes patientens tilstand, at 

apparatet er i stykker, eller at apparatet måler forkert, selvom der ikke er fejl i 

apparatet, men blot ved, at en præmis for målingen ikke er opfyldt (patienten har ligget 

på armen og dermed hindret blodgennemstrømningen). Sidst, men ikke mindst, erfarer 

den nyankomne, at man ved tvivlstilfælde i denne verden spørger sine kolleger til råds. 

Eksemplet demonstrerer kollektiv problemløsning og konkrete strategier, som det er 

fagligt relevant for studerende at forholde sig til, når de opfanger dem. Eksemplet er 

interessant på flere niveauer, for det berører, hvordan studerende gennem deltagelse i 

verdenens aktiviteter og ved at være opmærksomme på, hvad der foregår i det sociale 

rum, genererer viden om, hvordan kulturelt erfarne tænker, handler og prioriterer. Jeg 

argumenterer her for, at social opmærksomhed i kombination med at være i et socialt 

rum, der vidensdeler, er væsentlige aspekter af de studerendes kulturelle læreprocesser. 

For gennem at høre om erfarnes forskellige måder at anskue en situation på kan Nikolaj 

kvalificere sin problemløsning. Det indskriver sig i min fortælling på den måde, at det 
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illustrerer, hvordan studerende, blot gennem deltagelse, kan opfange 

løsningsmuligheder på potentielle fremtidige problemstillinger og derigennem lære 

faglig rationalisering og problemløsning.  

 

KRYDSGÅENDE FIGURED WORLDS   

I det følgende går jeg over til at behandle en anden art forskellige handlemåder, som 

studerende erfarer, hvor det er mere vanskeligt for dem at vurdere, hvilke af de 

forskellige praksisser, de skal integrere i deres egne handlerækkefølger: 

 

”Der er stor forskel på, hvordan de siger, man skal gøre det. … 

Når man skal give noget IV-medicin, for eksempel antibiotika, 

skal man jo skylle inden og efter med saltvand. Så var der 

nogen, der tog en lille sprøjte med måske 10 milliliter og nogle 

tog en hel pose og hængte op inden. Der var stor forskel på, 

hvordan de gjorde, og alle havde deres grunde og 

argumentation om, hvorfor de gjorde som de gjorde. Det var 

faktisk enormt forvirrende. Fordi der var heller ikke nogen 

retningslinjer for det, og når jeg snakkede med min kliniske 

vejleder, kunne hun heller ikke sige præcis hvordan. Så det var 

lidt sådan, som jeg selv syntes. Det, der gav mest [mening]. Jeg 

tog en lille kanyle, for det var spild med en hel pose. Nogle 

mente, at de små var dyrere, og at man skulle bruge to af dem. 

Så det blev dyrere end en hel pose”.  

GLE: ”Så det var i forhold til at spare penge?” 

Bjørk: ”Ja, det tror jeg. Det var, hvad de andre sagde. Jeg 

syntes, der var noget hygiejne ved at skrue en slange fra 

saltvand på og af.” (Interview med studerende, Bjørk, 2013, s. 

18) 

 

Dette er endnu et eksempel på forholdet mellem at følge regler og lære at træffe egne 

skøn, og det indskriver sig i aspektet om at lære at navigere i relationssystemer. Jeg 

følger Bjørk i hendes tredje uge af klinikforløbet og oplever hendes bestræbelser på at 

lære at udføre afdelingens opgaver korrekt. Mens jeg følger hende, ser jeg hendes 

frustration, da hun opdager, at et element i den handlerækkefølge hun lærer den ene 

Figur 7 10 ml. 
sprøjter. Foto: 
Colourbox. 

Figur 8 Pose med 
saltvand. Foto: 
Colourbox. 
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dag, bliver oplevet som uhensigtsmæssigt af den sygeplejerske, hun følger næste gang, 

hun udfører det. Hun fortæller mig, at dem hun går med, gør mange af tingene på 

forskellige måder, og at det er meget sjovt men også besværligt, at finde sin egen måde. 

Da jeg interviewer hende efter feltarbejdets afslutning, beder jeg hende fortælle om, 

hvordan hun håndterede det konkrete dilemma, og det er herfra, at ovenstående citat 

stammer.  

Citatet afdækker nogle betingelser for, hvordan studerende bliver til i en verden, der er 

meget disciplineret og struktureret, og hvor fejl kan have alvorlige konsekvenser. For 

det implicerer, at det ikke er lige til at skønne sig frem, og derfor følger studerende 

vejledernes handlemåder tæt, hvilket skaber frustrationer, når disse udføres forskelligt, 

og i dette tilfælde kan hun ikke hente hjælp i retningslinjer. Eksemplet illustrerer, at der 

er forskellige logikker og interesser i spil: en administrativ figured world stiller krav om 

at varetage økonomiske hensyn, og gennemtrænger afdelingens meningshorisonter, 

hvor fokus er på plejefaglige aspekter, her hygiejne. Det er et eksempel på, at det ikke er 

nok for studerende at forholde sig til sygeplejefaglige aspekter i deres kulturelle 

læreprocesser, for der er andre dagsordener fra krydsgående verdener, der påvirker 

sygeplejefaglige meningshorisonter. En for-optrukket engangssprøjte er ikke blot ét 

entydigt enkeltfunktionsredskab; det er dels en hygiejnisk teknologi, der kan bruges til 

gennemskylning af iv-slanger, men det er også en teknologi, der koster afdelingen flere 

penge, end en pose med saltvand gør. Den er i denne forstand multistabil og kan både 

signalere, at brugeren prioriterer hygiejne, eller at brugeren fråser med afdelingens 

midler, afhængigt af øjnene, der ser. Det kan anskues som en kamp på holdninger, der 

udspringer fra krydsgående verdener, og Bjørk mangler den nødvendige erfaring for at 

kunne træffe et kvalificeret valg mellem de økonomiske og hygiejniske hensyn. Det er 

hun klar over, for hun beskriver, hvordan hun, efter at have erfaret de forskellige 

procedurer, spørger forskellige erfarne sygeplejersker, leder efter retningslinjer og 

spørger sin kliniske vejleder til råds. Det er først, da alle de strategier ikke bærer frugt, 

at hun selv begynder at vurdere mellem hensynene spild, økonomi og hygiejne. Hun 

træffer det sikre valg at prioritere hygiejne højest, fordi hun ikke er i stand til at vurdere, 

om genbrug af en stor pose vil medføre en signifikant øget hygiejnerisiko eller ej.  

Årsagen til, at jeg inddrager dette, er, at det har at gøre med Wallace & Hasses forståelse 

af teknologiforståelse som implicerende at lære at håndtere hverdagens indviklinger af 

praksis og teknologi uden at miste sit handlemotiv af syne, som omtalt i kapitel 4 

(Wallace & Hasse, 2014). Bjørks erfaringer viser yderligere, hvordan den meget 

strukturerede og systematiske proces med at lære en afdelings handlerækkefølger, 
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tidligt kompliceres af, at ting gøres forskelligt af forskellige personer. De studerende 

inddrager erfaringer fra tidligere klinikforløb og eventuelt fagrelevant studiearbejde i 

deres praksis, men er også meget opmærksomme på specialer og på afdelingers særlige 

betingelser, teknologier, handlerækkefølger og prioriteringer. Der er selvsagt en 

mængde ligheder fra de andre professionelle sygeplejerelaterede figured worlds, de 

indgår i – men der er også mange forskelle. Forskellen, som optræder her, skyldes, at 

sygeplejefaglige hensyn skal vurderes i forhold til hensyn fra en krydsgående verden, 

hvor fokus er på administration (økonomi). Eksemplet indskriver sig dels i min 

fortælling ved at vise konsekvenser af, at studerende følger erfarnes praksisser meget 

tæt, hvilket influerer på deres muligheder for at fravige erfarnes lokale praksisser. Men 

yderligere er det relevant at bemærke, at nogle forskelle i handlemåder relaterer sig til, 

at teknologier er multistabile, og at logikker fra andre meningshorisonter infiltrerer 

sygeplejefaglige motiver og mål. Jeg anskuer det, som at en krydsgående verden 

påvirker motiver og mål for arbejdet. 

Det er ikke kun administrative (økonomiske) verdener, der influerer på 

sygeplejepraksisser, som det følgende eksempel vil vise: 

 

Det er morgen, og jeg følger Thora, der sidder ved computeren og skal til at logge på 

EPM for at læse op på dagens patienter. Da hun går i gang med at logge på, er 

institutionskode og mnemokode ikke for-udfyldte som normalt, da det er standard 

for hele afdelingen. Thora spørger sin vejleder, hvilke koder hun skal indtaste. Til det 

ene felt skal hun huske koden 1301GGK2([hospitalets kode]). Mens Thora udfylder, 

har vejleder samme problem i LABKA. Jeg spørger til det, fordi det forekommer mig 

meget uhensigtsmæssigt at skulle huske så komplicerede fælleskoder, og vejleder 

fortæller, at det er en fejl, at det ikke er for-udfyldt. Hun tilføjer ironisk: ”Jeg kunne 

godt bruge et par timer på at få noget it-hjælp til at få det op at køre. Det er jeg 

sikker på”. I stedet har hun og de øvrige sygeplejersker valgt at huske koderne for at 

taste dem ind manuelt. (Feltdagbog med Thora. 2012, s. 56-57) 

 

I dette eksempel er relations-systemerne, som Thora gør erfaringer med, it-afdelingen 

som krydsgående verden til afdelingens figured world. I situationen undrer jeg mig over, 

at sygeplejerskerne vælger at memorere flere forskellige lange og komplicerede koder 

fremfor at bede it-afdelingen løse problemet. Endvidere er jeg bevidst om, at 

sygeplejersken gennem kulturelle læreprocesser viser Thora, hvordan kulturelt erfarne 

prioriterer, når de skal håndtere sådanne udfordringer. Sygeplejersken indikerer, at en 
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afgørende faktor er tid. Det falder i tråd med andre observationer, jeg gør, hvor 

studerende og sygeplejersker mødes af en mængde forventninger til, hvordan de selv 

kan løse deres it-problemer, når de ringer til it-afdelingen. Det implicerer, at ud over den 

mængde tid, de bruger på at ringe og vente i telefonkø, før de kommer igennem til it-

afdelingens verden – får de pålagt en mængde ekstraopgaver og forventninger til 

løsningsmuligheder, de bør forsøge sig med, før de ringer til it-afdelingen en anden gang. 

Disse forventninger stammer fra en anden meningshorisont end sygeplejerskernes 

fokus på afdelingens tidsstruktur, som hendes handlemotiver er relateret til. Her er det 

relevant at indskyde, at afdelingernes tidsstrukturer ofte er forholdsvis faste. For 

eksempel skal patienter have medicin på fastlagte tidspunkter, der ikke ’bare lige’ kan 

rykkes, og for at sikre, at information ikke går tabt, skal sygeplejerskerne helst være til 

stede, når lægen kommer for at tilse deres patienter. Yderligere er sygeplejerskerne for 

eksempel ansvarlige for at sørge for, at deres patienter er klar til, når de skal til 

scanninger, undersøgelser, skal overflyttes eller lignende – og også dette sker på 

fastlagte tidspunkter. Jeg fortolker det, som om man i it-afdelingens meningshorisont 

arbejder henimod, at sygeplejersker skal blive autonome og uafhængige 

teknologibrugere, der kan problemløse på så mange områder som muligt. Men at denne 

ambition langtfra altid er kompatibel med sygeplejerskernes handlemotiver, altså deres 

fokus på afdelingens tidsstruktur, på deres patienter og på ’the maintenance of 

readiness’. For den forventede og nødvendige tid til at få teknologier til at fungere vil 

bruges på bekostning af sygeplejerskens almindelige og forventede arbejdsopgaver. 

Der er således en række forskellige situationer, hvor teknologi ikke er lige til at gå til, 

som de erfarne vælger at arbejde udenom fremfor at melde via de formelle kanaler. For 

eksempel manglende for-udfyldte koder i systemerne, printere, der ikke virker, hvilket 

kan medføre, at de i stedet skal huske koden til en anden printer for at kunne udskrive. 

Eller at der skal være en vis mængde af afdelingens PDA’er, der ikke virker, før nogen 

prioriterer at melde det. På denne måde handler en del af de studerendes tilblivelse med 

teknologi om at lære at vurdere og overskue, hvornår det er fagligt forsvarligt at bruge 

tid og engagement på at konfrontere teknologi, der ikke er lige til at gå til. Og hvornår de 

skal fokusere på deres faglige meningshorisont og derfor arbejde uden om teknologiske 

problemer for ikke at miste deres handlemotiver af syne. Dvs. at en del af 

sygeplejestuderendes teknologiforståelse handler om at lære at arbejde uden om 

teknologi, der ikke er lige til at gå til, med så få konsekvenser for deres plejeopgaver som 

muligt. De studerende erhverver en del erfaringer med it-afdelingens strukturer og 

logikker under studiet, hvor de skal have koder til diverse systemer. Det har mange af de 
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studerende, jeg fulgte, brugt meget tid og energi på at få i orden, hvilket jeg kommer ind 

på i næste kapitel. 

I det følgende vil jeg præsentere et tredje perspektiv, som jeg møder i lidt forskellige 

variationer på nogle af afdelingerne, som de studerende er på, nemlig at nogle 

studerende oplever vanskeligheder med at stifte bekendtskab og erfaringer med nogle 

teknologier, som de formelt set skal få erfaring med67; det relaterer sig også til 

krydsgående figured worlds. Det vedrører spørgsmålet om, hvordan studerende skal 

lære at bruge teknologi, som bør anvendes, men dog ikke er taget i anvendelse på den 

afdeling, den studerende er på. I det følgende vender jeg tilbage til Bjørks udfordringer 

med at lære at integrere PDA’en, fordi hun udførligt har italesat problematikken. Hun 

kommer ind på dette under interviewet, da jeg spørger, om teknologi kan besværliggøre 

nogle ting. 

 

”Når man ikke er forberedt på dem, så ja ... For eksempel PDA’en, den 

virkede ikke. Det, jeg gjorde, var – i undervisningen hos den kliniske 

vejleder fik vi at vide, at vi skulle bruge PDA, det var sådan lidt... Jeg 

prøvede at prikke til de andre sygeplejersker, om ’hvordan kan vi bruge 

den, og skal vi ikke have den lavet på en måde, så den fungerer?’ Men så 

til sidst ender jeg med ikke at bruge den. … Det med at være studerende 

og komme ind på en afdeling, som man ikke kender, der er så mange 

ting, man skal lære først. Så overskuddet til at sige ’hov, skal vi ikke også 

det her?’ kommer først efter noget tid, og der har man ligesom fået sine 

rutiner. Jeg tror bare, at hvis man skal bruge PDA, skal den bare komme 

ind lige med det samme. 

GLE: Hvad siger de, når du spørger, om ikke I skal bruge den? 

Bjørk: De siger ’jo det skal vi, men det siger vi ikke til nogen, at vi ikke 

gør’. Men afdelingssygeplejersken – det var ikke nogen hemmelighed for 

hende, altså. Hun så godt, at der ikke var nogen, der rendte rundt med 

den. Det var ikke nogen hemmelighed, men man sagde det ikke til 

nogen.”  (Interview med studerende, Bjørk, 2013, s. 6) 

 

Forhistorien og citatet indikerer, at Bjørk aktivt udviser interesse og initiativ for at lære 

PDA’en at kende og indarbejde den i sin rutine, og endvidere, at hun i en anden verden 

end afdelingens, nemlig gennem klinisk vejleders undervisning oplever en eksplicit 
                                                             
67 Jeg oplever det som en udtalt forventning fra skolen og fra de kliniske vejledere, men kan ikke 
finde helt eksplicitte formuleringer om det fra uddannelsen. 
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forventning om, at hun lærer at anvende den. Forventningerne fra den kliniske vejleder 

om at inkorporere PDA’en står i kontrast til afdelingens sygeplejerskers konsensus om 

ikke at sige til nogen, at de ikke anvender den. Også implementeringsforskerne Kirk & 

Nilsen erfarer, at klinikere nogle gange afviser at implementere teknologi, som de 

formelt set skal integrere i deres praksisser, hvis de erfarer, at teknologien blokerer for 

deres arbejdes temporale flow. De betragter det som, at sådanne teknologier ses som 

’flow-stoppere’ (Kirk & Nilsen, 2015 a; 2015 b). Bjørks citat tydeliggør, at der er 

modstridende forventninger til den studerende fra hvad der viser sig at være lettere 

forskellige, men også meget overlappende, figured worlds. Altså afdelingens lokale 

praksisser over for de formelle retningslinjer, hvis perspektiv de kliniske vejledere 

repræsenterer. Jeg vil indskyde, at afdelingssygeplejersken fortæller, at afdelingen 

tidligere har været en af de bedste til at anvende PDA i det daglige arbejde, men at de 

stopper med at bruge dem efter en opdatering af EPM, der ikke kan samarbejde med 

PDA’erne. 

I forhold til Bjørks læreproces er der endvidere det aspekt, at Bjørk beder sine vejledere 

på afdelingen hjælpe sig i gang, eller om at lære hende, hvor hun kan henvende sig for at 

få PDA’erne repareret, uden at hun oplever at få hjælp til det. I citatet antyder hun 

videre nogle erfaringer med at blive til i en figured world, og som er helt i tråd med 

Hollands argument om, at studerende i starten lærer ved at følge de erfarnes regler: ”det 

med at være studerende og komme ind på en afdeling, som man ikke kender, der er så 

mange ting, man skal lære først. Så overskuddet til at sige ”hov, skal vi ikke også det her?” 

kommer først efter noget tid, og der har man ligesom fået sine rutiner”.  Dette indikerer, at 

det er relevant at have in mente, at for de studerende som nyankomne i afdelingernes 

figured worlds er alt nyt. De har selvsagt erfaringer fra tidligere klinikforløb, men 

afdelingens patientgruppe og speciale, klinikforløbets tema og læringsudbytter gør, at 

studerende ikke i praksis har arbejdet målrettet med kropslige 

medicingivningspraksisser, før de begynder på modul elleve. Endvidere er afdelingens 

teknomedierede praksisser indfiltrede i de kulturelle læreprocesser til denne specifikke 

figured world, så Bjørk lærer afdelingens medicingivningspraksisser, som de aktuelt 

praktiseres i handlerækkefølger og med dertilhørende rationaler. Jeg finder det 

plausibelt, at den tætte regelfølgen, som jeg har argumenteret for, at der er i denne 

verden, er en skærpende omstændighed, der er medvirkende til, at Bjørk i dette tilfælde 

skal føle sig fortrolig med afdelingens praksisser, før hun tør begynde at eksperimentere 

med at inddrage PDA’en.  
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Hun fortæller videre i interviewet, at hun hverken på skolen eller i klinikforløb er blevet 

undervist i PDA -brug eller har oplevet den brugt. Dette eksempel er interessant i 

forhold til flere niveauer, for idet at Bjørk hverken oplever at få kropslige erfaringer 

eller mulighed for at lære PDA-brug i situeret praksis, oplever hun ikke at have 

forudsætninger for at tage PDA’en i brug på egen hånd. Den kliniske undervisning, hvor 

PDA-brug har været omtalt mere overordnet, har ikke givet hende indtryk af 

brugslogikkerne, den er opbygget efter, eller kropslig handleviden, hun kan trække på, 

så hun får betingelser for at overføre det til afdelingernes handlerækkefølger. 

Præmissen om, at teknologier ikke er mere nye end alt andet, er for eksempel i kontrast 

til erfarne sygeplejersker på afdelinger, hvor der introduceres ny teknologi. For dér er 

det den specifikke teknologi, der er ny, og derfor er udfordringen, at nye præmisser for 

den nye teknologi skal læres, og at etablerede handlerækkefølger ændrer karakter. Det 

påvirker deres temporale arbejdsflow og handlefokus, indtil den nye teknologi er 

kropsligt indlejret i nye handlerækkefølger. 

Fordi de studerende er nyankomne, har de begrænset viden og er afhængige af de 

erfarnes erfaringsgrundlag. Det sætter en ramme for, hvordan det er muligt for dem at 

generere teknologiforståelse, for de lærer indfiltret i en større lokal afdelingspraksis, og 

det gør, at et greb til at få fat i det er ved at fokusere på situationer som denne, hvor 

studerende hæfter sig ved og evt. oplever modstand mod en teknologi. Et yderligere 

interessant element ved dette er, at Bjørk, på trods af sin interesse for, og formelle ret og 

pligt til at lære at anvende PDA’en, faktisk ender med at vælge at følge afdelingens 

praksisser og ikke bruge den.  

 

SAMMENFATNING AF KAPITEL 8 
Dette kapitel relaterer til forskningsspørgsmålene ved at stille skarpt på, hvilke 

indstillinger til og praksisser omkring teknologi erfarne formidler til studerende. Jeg 

argumenterer for, at sygeplejestuderende følger regler tæt, og at det har konsekvenser i 

forhold til at lære ved at gå med forskellige daglige vejledere, som gør elementer af 

handlerækkefølger på forskellig vis. For det foranlediger, at studerende skal lære at 

navigere mellem forskellige handlemåder i en verden, hvor det at træffe forkerte skøn 

kan have alvorlige konsekvenser, hvilket udfordrer det at hæve sig fra det regelbundne 

niveau. Dette kan dels ses som, at de studerende skal lære at navigere mellem 

skolastiske og kliniske indstillinger, jf. Olesen (2006), men jeg argumenterer videre for, 

at de yderligere skal lære at navigere mellem forskellige erfarnes kliniske praksisser, 
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undgå at ’arve’ forkerte handlemåder og tage gode råd til sig for at udvikle deres egne 

kliniske skøn. Således viser jeg, hvordan studerendes kulturelle læreprocesser 

indebærer at lære at prioritere mellem erfarnes forskellige handlemåder. Samt at 

studerendes muligheder for at lære kropsligt engagement med teknologi indebærer, at 

de har adgang til erfarne, der anvender den specifikke teknologi. Endvidere viser jeg, at 

dette i nogle tilfælde indebærer at lære at navigere imellem forskellige 

meningshorisonter, fordi andre figured worlds’ rationaler er indlejret i teknologier, for 

eksempel økonomiske rationaler og it-afdelings -rationaler. Jeg argumenterer videre 

med Wallace og Hasse for, at denne navigeren mellem forskellige regler og 

forventninger skal foretages uden, at studerende mister deres handlemotiv af syne 

(2014), hvilket medfører, at studerende må lære, hvilke teknologiske udfordringer de 

skal arbejde udenom for at undgå det. 

Med det vil jeg vise, at studerendes betingelser for at vælge handlemåder på egen hånd, 

for eksempel handlemåder, som divergerer fra en sygeplejerske, der vejleder dem, 

vanskeliggøres. Disse aspekter indskriver sig i min fortælling som en del af, hvordan 

studerende lærer at navigere i krydsgående figured worlds og lærer at navigere mellem 

formelle regler og uformelle strategier for at holde fokus på afdelingens handlemotiver, 

også når teknologi ikke er lige til at gå til. 

Det indskriver sig i min fortælling ved at vise, at det at blive en kompetent 

teknologibrugende aktør i sygeplejefeltet indebærer at lære at læse kulturelle 

kontekster, så de kan navigere i hvilke regler, der skal følges hvornår, inklusiv hvilke 

regler, der må tilsidesættes for at de kan udføre kompetente handlerækkefølger. 

I det hidtidige argument har jeg argumenteret for, hvor og hvordan studerende lærer 

teknomedierede relationer med kliniske teknologier. Jeg sandsynliggør, at dette i høj 

grad sker gennem handlerækkefølger, der er dybt situerede i afdelingernes særegne 

figured worlds, og jeg argumenterer for, at der er krydsgående figured worlds, der 

influerer på omstændigheder for praksisbrug af forskellige teknologier. Afslutningsvis 

vælger jeg at stille skarpt på et aspekt, der er problemfyldt under feltarbejdet, nemlig 

studerendes kodeudfordringer. I denne forbindelse kommer jeg nærmere ind på 

praksisser i situationer, hvor studerende ikke får deres personlige koder, eller hvor 

koderne, de får, ikke er lige til at gå til. Her undersøger jeg situationer, hvor studerende i 

høj grad påtager sig at leve op til forventningerne om at problemløse på it-

afdelingsverdenens betingelser. Formålet med dette kapitel er at eksemplificere med et 

område, hvor studerende under feltarbejdet i 2012 udfordres, og at belyse 
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konsekvenser af disse udfordringer. Det indskriver sig i mine forskningsspørgsmål ved 

at undersøge, hvordan studerende lærer indstillinger og praksisser i situationer, hvor 

der er udfordringer med teknologi. 
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KAPITEL 9 ’PERSONLIGE’ KODER 
Et aspekt af klinisk teknologi, der volder udfordringer på den tid i 2012 og det sted, hvor 

undersøgelsen forløber, er de personlige koder, der skal give studerende adgang til 

afdelingsverdenernes viden og rationaliseringssfærer. Jeg drøfter emnet med ni 

studerende, og alle beretter, at de oplever vanskeligheder, enten med at få personlige 

koder udleveret eller med at få dem til at virke. Vanskelighederne sker på en række 

forskellige måder, men de første kode-udfordringer, studerende møder, er fra starten, 

når de får fysisk adgang til afdelingernes figured worlds. For flertallet af de studerendes 

vedkommende ligger der ikke et kodedokument klar til dem fra forløbets begyndelse, og 

yderligere erfarer flere, at når de modtager dokumentet, bliver koderne uvirksomme i 

processen med at aktivere dem og skifte adgangskode. Uden adgang til systemerne er 

studerendes adgang til verdenens forståelser, rationaliseringer og handlerækkefølger 

blokeret. Alene i løbet af den første time til halvanden af en arbejdsdag erfarer jeg, at 

studerende skal bruge koder til at logge på systemer mindst tre gange. I en 

undersøgelse, som Dansk Center for Sundhedsinformatik foretager i 2013, skønner 

flertallet af sygeplejerskerne i undersøgelsen, at de logger sig ind i systemer 6-10 gange 

dagligt (Tornbjerg & Nøhr, 2013). 

I de perioder, hvor studerende ikke har legitim kropslig adgang med egne koder, træder 

feltens interne handlefokus i kraft på den måde, at erfarne aktører vælger at omgå 

strukturerne for at få klinikforløbet til at fungere. Det gør de enten ved at logge de 

studerende ind hver gang, de skal bruge EPJ, EPM, LABKA eller andre systemer for at 

læse op på patienter, få adgang til medicinbrug, prøvesvar mv. Eller ved at give de 

studerende deres personlige kode på en lap papir, og så understrege, at det må de 

egentlig ikke, så derfor skal den studerende passe godt på koden. For koderne er 

personlige af sikkerhedshensyn og må således ikke udlånes, hvilket principielt kan føre 

til, at en sygeplejerske, der udlåner sin kode, hæfter for en uautoriseret brugers 

indtastninger. I studerende og nyansattes kodedokument står følgende specificeret: 

 

Dit brugernavn og tilhørerne adgangskode er strengt personligt, hvilket gør det 

muligt at spore en given handling til en given person. Det er ikke tilladt at 

medarbejdere indbyrdes udveksler adgangskoder og dermed låner hinandens 

identitet. (Center for It, Medico & Telefoni, 2015) 

 



192 
 

Inden for reglerne er det altså ikke muligt at påbegynde arbejdet uden virksomme 

koder, og i situationer, hvor studerende ikke får deres personlige kodedokument første 

dag i klinikforløbet, er de således formelt set afskåret fra afdelingernes 

praksisfællesskab. På denne måde erfarer studerende indledningsvist, at det i nogle 

tilfælde er nødvendigt at omgå reglerne for overhovedet at få adgang til at udføre 

klinikforløb. Det kan anskues som at studerende indledningsvist positioneres indlejret i 

afdelingens forståelsessfære af de erfarne, hvor det mest væsentlige er, at de 

påbegynder deres læreproces ved forløbets begyndelse. Denne prioritering praktiseres i 

afdelingernes figured worlds i opposition til en administrativ verden, som blokerer for 

adgang, fordi nogle formalia ikke er imødekommet, hvilket kontrasterer uddannelsens 

forventninger om, at de studerende påbegynder deres læreprocesser ved forløbets 

begyndelse. Dette element skal ses i relation til det tidligere førte argument om, at 

sygeplejestuderende følger regler tæt i disse verdener, for uden koder er adgangen til 

systemer som EPJ og EPM strukturelt set blokeret.  Der er endvidere en række tilfælde, 

hvor de studerende får koder, eller nogle af dem, men hvor de ikke kan få dem til at 

virke. Iben opsummerer sine erfaringer med dette: 

 

”Vi fik koder til fire systemer, og i starten duede de ikke. Så ringede man 

og fik at vide, at man var nr. 15 i køen. Det var besværligt, synes jeg. 

Intentionen var god, men når service eller støtten til, at det virker, 

mangler, så virker det bare ikke. Det er irriterende.” (Interview med 

studerende, Iben, 2013, s. 11) 

 

Jeg inddrager Ibens stemme, fordi de frustrationer, hun her udtrykker, er forholdsvis 

eksemplariske for de studerende, jeg følger. De fortæller alle, at det er et 

irritationsmoment for dem, at de skal bruge meget tid på at få koder, eller på at få koder, 

de har fået, til at virke. Dette illustrerer, at indledende erfaringer med at lære 

afdelingernes teknomedierede handlerækkefølger indebærer indarbejdning af løsninger 

på manglende koder, og jeg vil argumentere for, at det har større konsekvenser end blot 

at være irriterende. Det er relevant, for som Iben indikerer, erfarer studerende, at de er 

nødt til at prioritere at bruge meget tid på at få it-hjælp, en tid, der går fra deres 

opmærksomhed mod at lære at blive erfarne deltagere i afdelingernes figured worlds.  



193 
 

Mere praksisnært gør det, at når studerende skal lære at udføre handlerækkefølger, skal 

de i tillæg til selve handlerækkefølgers sekvenser yderligere løbende foretage sekvenser 

for at skaffe sig kropslig adgang. Dvs. finde en sygeplejerske, der vil udlåne sin kode, 

eller logge den studerende ind i et elektronisk system. Hvis sygeplejersken logger dem 

ind, i stedet for at udlåne sin kode, indebærer det, at den studerende igen skal skaffe sig 

adgang, når hun/han skal ind i det næste system, fra EPJ til EPM, fx. Det indskriver sig i 

min fortælling ved at vise, at manglende koder blokerer studerendes adgange til at gøre 

som de erfarne gør, hvilket er af afgørende betydning for deres kulturelle læreprocesser 

til afdelingernes tolkningsrammer. Dette medfører endvidere, at studerendes 

læreprocesser kompliceres i kraft af, at de skal gøre mere end at lære afdelingens 

handlerækkefølger. For yderligere skal studerende afbryde deres handlerækkefølge for 

at udføre adgangsrelaterede sekvenser (låne koder eller få nogen til at logge sig ind i de 

forskellige systemer) for at kompensere for de manglende koder. Jeg ser for eksempel 

tilfælde, hvor studerende må gå fra computere, de er i gang med at bruge, fordi de 

mangler en kode til et andet system end det, de er inde i, og ved at gå fra computeren 

risikerer de, at den er optaget af andre, når de kommer tilbage. Det vil sige, at deres 

handlerækkefølger kontinuerligt afbrydes af manglende adgange, hvilket får betydning 

for deres forudsætninger for at lære kropsligt teknomedierede relationer. 

 

STUDERENDES ERFARINGER MED AT FÅ PERSONLIGE KODER 
For at give et indtryk af kodeproblemernes omfang, præsenterer jeg her et overblik over 

de studerendes erfaringer. Proceduren for at bestille koder til studerende og nyansatte 

er, at de skal bestilles af en afdelingssygeplejerske, som skal udfylde og sende et skema 

til en administrativ figured world. Hvis noget er forkert afkrydset eller mangler, bliver 

koderne ikke tildelt. Det er uklart, om afdelingssygeplejersken får en tilbagemelding om 

fejl, men det fremstår i mine data, som om hun ikke gør, for det påhviler de studerende 

at kontakte it-afdelingen og at få afdelingssygeplejersken til at rette eventuelle fejl i 

ansøgningsskemaet. Dvs. at de studerende skal mediere mellem it-afdelingen som 

krydsgående verden til afdelingens figured world undervejs i deres indledende 

kulturelle læreprocesser til afdelingernes tolkningsrammer, meningshorisonter og 

praksisser. 

Ibens citat ovenfor indikerer, at hun har modtaget sine koder i begyndelsen af 

klinikforløbet, men det er langtfra alle, der har det; kun Bjørk fortæller, at hun får de 

fleste af sine koder i første uge. Ulrikke og Nikolaj får, som nogle af de seneste, 

dokumentet med koder i deres sjette uge af forløbet, og de resterende får de fleste koder 
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tre til fem uger inde i forløbet. Mange fortæller om problemer med at få enkelte af 

koderne, eller om at de får koder, men ikke kan få dem til at virke. Særligt koden til EPM 

volder vanskeligheder. Både Kasper, Ditte, Ingrid og Nikolaj beskriver vanskeligheder, 

og at de bruger meget tid på at ringe til it-afdelingen. Regitze, Bjørk og Ulrikke når ikke 

at få en brugbar EPM-kode under modulet, på trods af, at de gør aktive indsatser for at 

løse problemerne. Kun Thora fortæller ikke noget om problemer med EPM-koden; hun 

har dog problemer med sin id-kode, og Iben specificerer ikke, hvilke koder hun har 

problemer med.  

Det er en særlig problematik, at de ikke kan få EPM-koderne (til patientmedicinering) i 

dette modul, da et af læringsudbytterne netop handler om at beherske 

medicinadministration (Professionshøjskolerne UCC & Metropol, samt 

Diakonissestiftelsen, 2008a), hvilket jeg vil argumentere for i det følgende. Her 

beskriver Kasper sine erfaringer med årsager og konsekvenser: 

 

”Der er det evige problem på hospitalerne, og det er jo EDB-systemerne. 

Hvad skal man sige? Det fungerer ikke så godt, forstået på den måde, at 

det kan være svært med koder - at få de rigtige koder, og så tager det 

lang tid, og så er der nogle fejl. Fordi jeg har været ansat tidligere i et 

vikariat i psykiatrien, så er der nogle af de indstillinger, som har fulgt 

med mig, som gør, at der var noget, jeg ikke havde adgang til, som jeg 

skulle have [nu] osv. …. Det er egentlig den største teknologiske 

udfordring, tænker jeg, fordi det er sådan et irritationsmoment, at man 

skal have [koder], men ikke må. At man skal have andres koder, for at 

man kan gå ind og læse op på nogle ting - simpelthen for at få tingene til 

at du’.” (Interview med studerende, Kasper 2013, s. 22) 

 

Citatet inddrages, fordi det understreger, hvordan kodeproblemer er et vilkår, som tager 

tid og skaber frustrationer, bl.a. fordi koder er nødvendige for at få adgang til at udføre 

forløbet, men at de er så vanskelige at få. Det underbygges endvidere her, at 

kodeproblemerne medfører, at studerende skal have andres koder for at få kropslig 

adgang til verdenens kulturelle læreprocesser, og således erfarer studerende 

indledningsvist, at de er nødt til at bryde regler for at få adgang til afdelingens 

arbejdspraksisser. Kasper indikerer her, at der i it-afdelings-verdenen er et teknisk 

problem med, at han har indgået i andre afdelingers figured worlds tidligere, og 
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yderligere i andre positioner, som for eksempel ikke berettiger adgang til 

medicinadministration.  

Jeg vil i det følgende dokumentere, at det tekniske problem bliver et problem, der har 

væsentlige konsekvenser for studerendes betingelser for at generere teknologiforståelse 

gennem kulturelle læreprocesser. Dels i relation til, hvordan studerendes indledende 

læreprocesser til afdelingernes praksisser påvirkes af, at studerende skal bede erfarne 

om adgang, hver gang de skal ind i et system. Endvidere i forhold til, at de studerende 

indledningsvist erfarer, at det ikke er muligt at få kropslig adgang til disse verdeners 

læreprocesser, uden at nogle regler må brydes. Og tertiært gør studerende erfaringer 

med, hvilken assistance klinikere i afdelingernes figured worlds, kan få og på hvilke 

betingelser, når de indgår i relation til it-afdelingens krydsgående verden. Det er 

relevant, fordi studerende herigennem får erfaringer med præmisser for teknologibrug 

og for at løse teknologiske udfordringer, og disse erfaringer bliver, for manges 

vedkommende, at det er omkostningsfuldt i forhold til tid. De erfarer endvidere, at nogle 

betingelser, der udspringer fra en administrativ meningshorisont, såsom at koder ikke 

må udlånes, men at de heller ikke kan få deres egne, ikke er kompatible med en 

sygeplejefaglig eller en uddannelsesrelateret meningshorisont.  

For uden koder kan studerende hverken læse op på patienter, for at se, hvordan de skal 

udføre pleje, eller notere, hvad de har udført af pleje. Ligeledes kan de ikke påbegynde at 

blande eller give medicin uden både at få en sygeplejerske til at låse dem ind i 

medicinrummet og få hende til at logge dem på EPM. Derfor prioriterer de studerende at 

søge at løse problemerne. 

 

AT LØSE KODEPROBLEMER TAGER TID FRA KERNEOPGAVERNE 
I det følgende giver jeg et eksempel på, hvordan det forløber for Regitze, da hun 

modtager sit kodedokument og går i gang med at løse problemer med koder, der ikke 

virker: 

 

Mandag i klinikforløbets tredje uge kommer Regitzes koder på et stykke papir, og der 

er en mængde forskellige koder på papiret. Regitze forsøger at logge på EPJ, og det 

virker, indtil hun skifter koden på sin mail, som systemet beder om, og hun kan ikke 

længere logge på. …. Dagen efter, mens vi sidder i vagtstuen, kommer 

afdelingssygeplejersken forbi og spørger til Regitzes koder – om de virker. Regitze 

svarer, at hun kan komme på EPJ, men ikke på mail og EPM. Afdelingssygeplejersken 

beder hende ringe til it-afdelingen og giver hende nummeret. Lidt senere på dagen har 



196 
 

Regitze en halv time, mens hun venter på en ny patient, som hun skal prøve at tage 

imod for første gang. Hun har forberedt sig grundigt på patientens ankomst, og jeg 

fornemmer hendes spænding ved at skulle udføre denne handling selv for første gang. 

I mellemtiden ringer hun til it-afdelingen for at få sine koder til at virke. Hun sidder i 

kø til it-afdelingen i ca. ti minutter, før hun får hjælp. I løbet af et øjeblik kan hun 

logge på EPJ og mail. It-afdelingen kobler sig på hendes pc og får det til at virke. Hun 

skal også have kode til EPM, og det er der bøvl med – vist fordi hun tidligere har haft 

adgang fra et andet brugernavn (i sit modul 4-forløb), mener de i it-afdelingen.  

Regitze ender med at gå glip af at tage imod den nye patient, fordi hun sidder i telefon 

med it-afdelingen i 40 minutter. Problemet viser sig at være, at den oversygeplejerske, 

der har oprettet hende, er kommet til at notere hende som SOSU’er – og nu skal en 

overordnet fra afdelingen rette det, for det kan it-afdelingen ikke. Så Regitze går i 

gang med at finde oversygeplejersken. (Feltdagbog med Regitze, 2012, s. 24) 

 

Jeg inddrager Regitzes oplevelse som et eksempel på et forløb, hvor en studerende 

indgår på it-afdelings-verdenens præmisser, dvs. hun handler efter de formelle 

retningslinjer for at løse sine kodeproblemer. Forud for opringningen skønner hun, at 

hun kan få problemerne løst på en halv time, og hun kommer relativt hurtigt igennem til 

it-afdelingen, som er hjælpsom over for hendes problem. Eksemplet viser, hvor 

tidskrævende det bliver for Regitze at ringe til it-afdelingen, der løser nogle af 

problemerne, dog ikke alle, men som endvidere giver Regitze til opgave at få 

afdelingssygeplejersken til at sende et nyt ansøgningsskema. Jeg vil med dette eksempel 

vise, at tidsstrukturerne i afdelingsverdenen ikke er kompatible med it-afdelings-

verdenens tidsstrukturer. Om morgenen, forud for opringningen, følger jeg Regitze lære 

handlerækkefølgen til patientmodtagelse, dvs. udføre alle forberedelserne til patienten, 

hun skal tage imod, og jeg mærker hendes spænding og engagement ved opgaven. 

Derfor deler jeg hendes ærgrelse over, at hun bliver hindret i at tage mod patienten, 

fordi hun indgår i it-afdelings-verdenens tidsstruktur og ikke melder fra, da hun ikke har 

mere tid til at løse kodeproblemet for denne gang. Eksemplet illustrerer, hvordan det at 

indgå i dialog med it-afdelingen som krydsende verden med andre meningshorisonter 

end afdelings-verdenens, indebærer en tidsubekendt investering. Tid, der blokerer den 

handlerækkefølge, Regitze har påbegyndt med selvstændigt at skulle tage imod og 

indskrive en patient. I tillæg til den mængde tid, hun bruger på selve opkaldet, skal hun 

efterfølgende prioritere at finde oversygeplejersken og bede hende tage sig tid til at 

rette i dokumentet og sende det til it-afdelingen igen. En pointe, jeg udleder af dette 

eksempel, er, at det er en ubekendt mængde tid, der skal investeres i at tage kontakt til 

it-afdelingen, og Regitze mister kontrol med sin tidsstruktur, idet hun ringer efter hjælp. 

Det vil i dette tilfælde sige, at Regitzes læreproces af afdelingens handlerækkefølge 
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ufrivilligt bliver sat i baggrunden til fordel for løsning af kodeproblemer. Det indskriver 

sig i min fortælling ved at understrege, at fordi der er forskellige tidsstrukturer i de to 

forskellige figured worlds, bliver det en tidsubekendt faktor, der tager tid fra 

plejeopgaverne for at kontakte it-afdelingen for at få hjælp til at få koderne til at virke. 

Et andet eksempel på krydsende tidsstrukturer i kontakt mellem afdelingens figured 

world og it-afdelingens, erfarer Ulrikke. Hun får som nævnt først sit kodedokument seks 

uger inde i forløbet. Da det kommer, er hun i en uges forløb på et semiintensivt afsnit, og 

hun vurderer, at hun ikke vil prioritere at bruge tid til at håndtere kodeproblemer, mens 

hun er i denne verden, fordi hun vil fokusere på at lære afsnittets teknomedierede 

handlerækkefølger. For på dette tidspunkt i forløbet er Ulrikke vant til at arbejde uden 

om manglende koder. Ugen efter, hvor hun skal tilbage til sin normale afdelingsverden, 

har hun et par sygedage, og derfor udløber hendes koder, før hun får dem aktiveret. I det 

følgende berører hun, hvordan manglende koder eksplicit influerer på tid i forhold til 

hendes handlerækkefølger: 

 

”I hele modul 11 havde jeg ikke min egen EPM-kode. Så jeg skulle logge 

ind på andre sygplejerskers kode - også på PDA'en. Nogle gange, hvis jeg 

havde fået dem til at logge mig ind på PDA'en, og der lige var gået for 

lang tid, så loggede den automatisk ud. Det er selvfølgelig for at sikre, at 

man ikke bliver misbrugt med sit kodenavn, men så skulle jeg jo finde 

den rigtige sygeplejerske igen for at blive logget ind igen. Det tog meget 

tid, når man ikke havde den der kode. For så skulle jeg logges ind på 

PDA'en og over til patienten med det her [medicin], men jeg kunne ikke 

bare gå over til patienten med det, jeg skulle også huske en masse ting, 

som jeg skulle have med ind på stuen. Der var tit noget, man som ny 

kunne glemme. Så man render frem og tilbage på gangene for at huske 

det hele. Der skulle jeg huske spritswaps, og jeg skulle huske saltvand 

osv.” (Interview med studerende, Ulrikke 2013, s. 11) 

 

Dette inddrages, fordi Ulrikke beskriver, hvordan det at skulle lære selvstændigt at 

huske alle elementer i sine handlerækkefølger er en kompliceret proces, der yderligere 

besværliggøres af, at hun ikke har egne koder. For den teknomedierede relation med 

PDA’en influeres af, at hun ikke selv kan logge sig på, for kodeproblemer kræver tid og 

opmærksomhed under udførelsen af handlerækkefølgerne. Eksemplet er ét, hvor 

sygeplejerskerne ikke har lånt deres koder ud, men hvor de taster deres kode ind for 
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Ulrikke, derfor volder det vanskeligheder, at PDA’en automatisk logger brugeren af efter 

et vist tidsrum. En anden relevant omstændighed er, at Ulrikke er i en afdelingsverden, 

hvor der oftest er travlt, og hvor studerende derfor må bruge tid på at lede efter 

sygeplejerskerne. Eksemplet illustrerer, at manglende koder har betydning for, hvordan 

studerende kan udføre deres handlerækkefølger, fordi det påvirker deres betingelser for 

at lære at indarbejde teknomedierede relationer kropsligt. Både i forhold til at 

indarbejde handlerækkefølger uden sekvenser, der handler om at finde erfarne til at 

give adgang, og i relation til studerendes betingelser for at handle selvstændigt, men det 

influerer endvidere på tidsstrukturer. For det bliver et ekstra tidspres, at Ulrikke skal 

huske alle relevante elementer i handlerækkefølgen til medicingivning, uden at bruge så 

lang tid, at PDA’ens orden logger hende af, hvilket yderligere vedrører betingelser for at 

fokusere på den kulturelle læreproces.  

 

SELVSTÆNDIGHED OG KODER  
Det ovenstående citat viser yderligere, at manglende koder endvidere influerer på 

studerendes muligheder for at lære at udføre handlerækkefølger selvstændigt, fordi 

studerende bliver mere afhængige af at have deres vejleder nær hele tiden. Under de 

fleste omstændigheder vil vejleder være med i medicinrummet, men efter at Ulrikke er 

blevet mere erfaren, lærer hun de teknomedierede relationer og kan nu selvstændigt 

give medicinen til patienterne. Det er dog stadig efter, at vejleder har kontrolleret, at alt 

er korrekt og under aftale om, at hun opsøger en erfaren, hvis det bliver nødvendigt. 

Men den selvstændige del af rækkefølgen vanskeliggøres af, at PDA’en logger hende af, 

hvis den ikke bliver brugt i en vis periode, og systemet er organiseret sådan, at det skal 

være den samme sygeplejerske, der giver medicinen, som har registreret, at medicinen 

klargøres, og derfor kan Ulrikke ikke blot finde en hvilken som helst sygeplejerske fra 

afdelingen; det skal være den samme, som loggede hende på i medicinrummet. Det er 

relevant som eksempel på, hvordan teknomedieringer også kan komplicere studerendes 

læreprocesser. 

Det bliver tydeligt for mig, i hvor høj grad manglende koder påvirker studerendes 

muligheder for at indgå selvstændigt i afdelingernes praksisser, da jeg går med Ditte i 

forløbets syvende uge, hvor hun får koden til afdelingens interne computersystem: 
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I løbet af morgenen og formiddagen kommenterer Ditte flere gange spontant, hvor 

rart det er, at hun selv kan logge på og gemme nu. Den manglende kode har gjort 

hende mere afhængig af at være tæt på sin vejleder, fordi hun hele tiden har skullet 

have hende til at logge på og gemme for sig. (Feltdagbog med Ditte 2012, s. 54) 

 

De små spontane udmeldinger, Ditte kommer med denne dag, syv en halv uge inde i 

forløbet, understreger, hvor lettet hun er over, at hun, efter hun selv føler sig klar til at 

udføre handlerækkefølger mere selvstændigt, også får mulighed for det. Både Ulrikke og 

Dittes udsagn indikerer, at i takt med, at studerende bliver mere erfarne deltagere i 

afdelingernes praksisser, oplever de manglende koder som en hæmsko for at arbejde 

selvstændigt. For eksempel forstyrres de teknomedierede relationer i 

handlerækkefølger af, at kodeproblemer påkræver sig opmærksomhed. Dette forhold 

skal ses i relation til et af modulets læringsudbytter, hvori det specificeres, at 

studerende skal lære: ”Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, 

evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter og 

grupper af patienter” (Professionshøjskolerne UCC & Metropol, samt 

Diakonissestiftelsen, 2008a, s. 4). Læringsudbyttet om at praktisere selvstændig 

sygepleje forudsætter, at studerende har mulighed for at fokusere på at lære 

afdelingsverdenernes handlerækkefølger. I takt med at de studerende bliver kulturelt 

erfarne, fastholder deres afhængighed af andres koder, eller andres villighed til at logge 

dem ind i systemer, dem i et afhængighedsforhold til sygeplejerskerne. Det udfordrer 

målsætningen om at arbejde selvstændigt og om kropsligt at inkorporere 

teknomedierede relationer i deres praksisser.  

 

KODERESIGNATION 
Frustrationer omkring koder er, som beskrevet, et element, som både erfarne og 

nyankomne i disse verdener er bekendt med, så det er langtfra en frustration, 

studerende står alene med. Tværtimod er det et element, de får rig mulighed for at lære, 

hvordan kulturelt erfarne håndterer. For eksempel henvender en sygeplejerske sig til 

mig og siger: 

 

”Nu får du set, hvor mange problemer vi har med vores it” siger vejleder til mig og 

henviser til, at hendes koder ikke virker en mandag morgen. I fredags virkede hendes 

login ikke, og derfor prøvede hun flere gange, men når hun har tastet ’forkert’ tre 
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gange, blokeres koden. Hun ringede til it og fik det fikset fredag eftermiddag, men nu 

virker det igen ikke, og hun vil ikke bruge tid på at få det i orden igen i dag, fortæller 

hun. Så hun låner en anden sygeplejerskes kode i stedet. (Feltdagbog med Ulrikke, 

2012, s. 60) 

 

Dette er et eksempel på den latente frustration, studerende og jeg oplever blandt 

sygeplejerskerne omkring kodeproblemer i afdelings-verdenerne. Det indikerer dels, at 

en vis grad af resignation omkring kodeproblemer er kulturelt acceptabelt i dette rum, 

og endvidere giver det et indtryk af, at problemerne italesættes, så studerende er klar 

over, at det er en udfordring, der hører til i disse figured worlds. Det er relevant, fordi 

det sætter en kontekst for de studerendes kulturelle læreprocesser. Jeg hører for 

eksempel en anden studerende fortælle en studerende, jeg følger, at han ikke ’gider’ 

prøve sine koder, fordi han har hørt, at nogle af de andres koder ikke virker. Det er dog 

et enkeltstående tilfælde på et så resignerende udsagn, men en enkelt af de studerende, 

jeg følger, har meget lave forventninger til at få koderne til at virke:  

 

Det er morgen på den fjerde dag, efter de studerende og jeg er startet i klinikforløbet, 

og det er den anden ’almindelige’ dag, for de to første dage var introdage. Nikolaj og 

jeg sidder på sygeplejerskekontoret, og han prøver at logge på ORBIT68 med sin 

vejleders kode, som han har lånt. Han kan ikke logge på og går ud for at finde en af de 

andre studerende på afdelingen, så han kan bede hende om hjælp. Hun kommer, men 

kan heller ikke logge på og henter derfor en sygeplejerske. Sygeplejersken er mest 

bare til stede og fortæller/korrigerer lidt. Nikolaj siger, at han ikke kan logge på OPUS 

(EPJ), og vejleder kommenterer, at det er ORBIT, han er i gang med at logge ind i. Han 

forsøger igen på samme måde som før, med samme kode, men i det rigtige system, og 

denne gang lykkes det. (Feltdagbog med Nikolaj 2012, s. 12) 

 

Mens jeg gør observationen, noterer jeg, at jeg fortolker Nikolajs forsøg på at logge ind 

som halvhjertede. Dvs. som om han ikke forventer, at det virker. Et aspekt vedrører, at 

Nikolaj endnu ikke er helt bekendt med afdelingens sproglige tolkningsrammer, for 

navne som OPUS og ORBIT kan forveksles for nyankomne, der ikke har 

kontekstualiseret navnene i relation til denne specifikke verdens betydningsrum, men 

                                                             
68 ORBIT er et operationsrelateret system til kommunikation mellem afdeling og operationsgang. 
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jeg noterer, at han kun forsøger få gange, før han henter sin medstuderende til 

assistance. Med dette eksempel vil jeg belyse en undren over, hvilke elementer, der er i 

spil i situationer som denne. Eksemplet er fra klinikforløbets start, hvor de studerende 

ikke har så mange og tidsstrukturerede opgaver, som de får, efterhånden som de 

gennemgår verdenens kulturelle læreprocesser og lærer at udføre afdelingens 

handlerækkefølger. I det foregående eksempel med sygeplejersken kan tidsstrukturer 

influere på hendes prioritering, men Nikolaj er endnu kun i færd med at blive indført i 

verdenens logikker, så resignationen kan ikke umiddelbart tilskrives tidsrelaterede 

prioriteringer på samme måde, som hvis arbejdsopgaver skal udsættes, mens 

sygeplejersken bruger tid på at kontakte it-afdelingen. Nikolaj er på et stadie i sin 

læreproces, hvor han læser op på afdelingens speciale, dens medicinbrug og dens 

patientgrupper. Han kommenterer på et andet tidspunkt til mig, at det med at arbejde i 

systemer som EPJ og EPM ’ikke er det mest spændende ved sygepleje’. Jeg inddrager 

dette som mit eneste studerende eksempel på det, jeg tolker som en resignerende 

indstilling til informationssystemerne, som jeg noterer fra begyndelsen. Lige så 

halvhjertet jeg oplever Nikolaj omkring de elektroniske systemer, ligeså dedikeret og 

nærværende ser jeg ham være i den nære patientkontakt. Denne kontrast observerer jeg 

ikke blandt de andre studerende, jeg følger. Det er relevant som en påmindelse om, at 

ikke alle er lige motiverede for at løse teknologiske udfordringer, og det indskriver sig i 

min fortælling ved at nuancere de andre studerendes gå-på-mod i forhold til 

teknologiske udfordringer. 

Jeg afslutter dette kapitel med en retrospekt oplevelse fra Regitze. Hun opgiver at få 

EPM-og LABKA69-koder under klinikforløbet, og fortæller i det efterfølgende interview, 

at hun oplever, at der er meget, hun mangler at lære om de systemer, fordi hun ikke har 

haft mulighed for selvstændigt at indgå i teknomedierede relationer med dem. Hun 

opsummerer sine erfaringer med at få koder således: 

 

Det har virkelig været op ad bakke, synes jeg. I forhold til at få flow i 

hverdagen, fordi jeg hele tiden skal afbryde nogen i deres arbejde. Det 

kan godt være pinligt og anstrengende hele tiden at skulle det. 

(Interview med studerende, Regitze 2013, s. 2-3) 

 

                                                             
69 LABKA er systemet, hvori man læser blodprøvesvar. 
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Jeg bringer dette i relation til den tidligere pointe om, at nyankomne aktører tilstræber 

at fremstå kompetente i det fællesskab, de indgår i. Regitzes udsagn om, at det bliver 

anstrengende og pinligt hele tiden at skulle afbryde de erfarne i deres arbejde indikerer, 

at hun oplever sig fastholdt i en novicerolle, efter at hun i øvrigt føler sig som kompetent 

aktør i afdelingen. Hun fortæller som nævnt også, at hun ikke er blevet fortrolig med 

EPM og LABKA, fordi hun ikke har haft mulighed for kropsligt at inkorporere 

systemerne i sine handlerækkefølger. Jeg inddrager eksemplet for at vise, at der er 

studerende, der ikke genererer de teknologiske forudsætninger, der forventes af dem 

under uddannelsen. Ikke grundet manglende motivation, men fordi de, grundet 

strukturelle hindringer, oplever sig fastholdt som nyankomne og derfor i stedet ender 

med at arbejde uden om udfordringerne for at få mulighed for at fremstå og føle sig som 

kompetente aktører inden for verdenens rammer. Min intention med at vise dette er 

dels at sandsynliggøre, at studerende kun prøver at løse teknomedierede blokeringer et 

vist antal gange og med en vis mængde tid, før de opgiver og i stedet prioriterer andre 

aspekter af deres læreprocesser. Det er relevant som eksempel på, at Regitzes 

oplevelser med it-hjælp bliver, at hun, trods investering af meget tid, ikke får løst sine 

vanskeligheder. Det indskriver sig i min fortælling som et eksempel på en 

uhensigtsmæssig læreproces, hvor Regitze kan siges at udvikle kompetence for at 

navigere uden om teknomedierede blokeringer. 

Afslutningsvis vil jeg reflektere lidt mere overordnet over, hvilke forventninger, der 

følger til sygeplejersker gennem teknologibrug. Og jeg vil kort præsentere den idé, at det 

muligvis kan være frugtbart at reflektere over, hvorvidt teknologi, der ikke er lige til at 

gå til, kan ses som at tilskynde til, at sygeplejersker problemløser i særlige teknologiske 

handlerækkefølger. 

 

TEKNOLOGISKE HANDLERÆKKEFØLGER?  
I nogle tilfælde kan teknologi, der ikke er lige til at gå til, forudsætte, at studerende og 

klinikere må udføre en række handlinger, enten for at løse problemet, eller for at kunne 

udføre den handlerækkefølge, teknologien blokerer. Det kan ses som, at teknologi, der 

blokerer handlinger, influerer på studerende eller sygeplejerskers faglige mulighedsrum 

for at udføre deres handlerækkefølger. Noget af det relaterer sig til, at et antal 

grundforudsætninger skal være på plads, for at teknomedierede relationer kan fungere 

kvasi-transparent. Det kan eksempelvis være:  

 at apparater bliver sat til opladning  
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 at klinikerne har velfungerende koder 

 at studerende og sygeplejersker får brugbare introduktioner til apparater og 

systemer - og efterfølgende har ekstra tid til at lære at indarbejde det i deres 

handlerækkefølger, så de for eksempel erfarer, hvilken afstand til stregkoderne 

scanneren skal holdes i for at virke, eller lærer det nye EKG-apparats funktioner at 

kende 

 at klinikerne nemt og hurtigt kan melde teknologi til reparation, og hurtigt få 

reparerede teknologier tilbage i praksis. (Feltdagbog, 2012) 

 

Qua min position er mine betingelser for adgang til at få øje på, hvad der forventes af 

erfarne sygeplejersker, når teknologier ikke er lige til at gå til, ikke optimale. Blandt 

andet fordi studerende primært deltager i afdelingernes mere normale opgaver, 

hvorimod særegne og alvorlige situationer varetages af erfarne, og fordi vejlederne 

foretager valg for at reducere kompleksiteten for studerende, men trods det ser jeg, at 

det bliver en relevant præmis i studerendes læreprocesser. Det, der springer i øjnene af 

forventninger og betingelser, er tydeligst qua de mange opslag, der hænger rundt 

omkring på afdelingerne, som for eksempel dette: 

 

”Luft i slangen” 

Hvis pumpen bliver ved med at melde, at der er luft i 

slangen, og der hverken er noget luft at se eller tydligt 

knæk på slangen, så forsøg at vaske ’harmonika’-stykket 

inde i pumpen. Hvis der er små sorte støvfnug eller 

lignende, så opfatter den det som luft” (Feltdagbog, 2012) 

 

Jeg ser mange opslag i afdelingernes verdener, 

fra en visuel illustration af, hvordan PDA’er 

genstartes, med understregning af, at mnemo-

koder skal skrives i kapitæler, til opslag om, 

hvordan man noterer i systemerne, at 

patienter udskrives med medicin, eller kvik-

guides til, hvordan man løser problemer med 

maskinen, der printer patientarmbånd, for 

eksempel.  

Figur 10 
Patientarmbånds-
printere. Blæk-strimler 
kommer ved en fejl med 
ud.  

Figur 11  
Kvikguide til 
patientarmbånds-
printer.  

Figur 9 Opslag set i 
medicinrum.  
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Eksemplerne viser, at der gennem opslag signaleres forventninger til, hvordan disse 

verdeners aktører bør håndtere teknologi, der ikke er lige til at gå til. Jeg anskuer 

sådanne opslag som en art kulturelle markører, der forventningsangiver 

problemløsning. En relevant præmis i denne forbindelse er, at i disse verdener er der en 

stor mængde forskellig teknologi, hvilket er relevant i relation til forventninger til 

klinikernes problemløsning. For klinikere forventes at have opmærksomhed på 

særegenheder, såsom at nogle koder skal skrives i kapitæler, og de forventes at kunne 

problemløse på alt fra it-systemer, PDA’er, dråbetællere til maskinerne, der printer 

patientarmbånd og meget andet. Både opslaget om luft i slangen og kvikguiden 

indikerer, at den art problemløsning, der forventes af afsenderne af opslagene, er af en 

karakter, så det er mere end blot korte sekvenser, for der er en række handlinger, der 

skal udføres. Og i tilfælde af, at det ikke virker, skal der ringes efter assistance. Som 

Regitzes episode med kontakt med it-afdelingen viser, er det en ubekendt mængde tid, 

der skal investeres i opringningen, foruden at kontakten kan medføre yderligere 

opgaver efterfølgende.  

I denne optik kan det anskues som, at teknologi, der ikke er lige til at gå til, tilskynder til, 

at sygeplejersken skal gennemgå teknologiske handlerækkefølger for at problemløse. 

For eksempel ved at genstarte et apparat, følge opslags handleanvisninger, spørge 

kolleger eller superbrugere til råds, kontakte støttefunktions-afdelinger og evt. følge 

deres yderligere råd. Disse forventninger om problemløsning tager tid, som også i disse 

tilfælde er i ubekendte mængder. Det indskriver sig i min fortælling ved at illustrere, at 

studerende og sygeplejersker forventes at tage tid fra afdelingsverdenens tidsstruktur 

og indgå i problemløsnings tidsstruktur, når en teknologi ikke er lige til at gå til. I 

afdelingsverdenernes hverdagspraksisser erfarer jeg, at erfarne prioriterer således, at 

de arbejder uden om teknologiske blokeringer i forhold til deres meningshorisonter, når 

de ikke skønner, at de har (den ubekendte mængde) tid til at indgå på teknologiens 

præmisser. Der er dog også tilfælde, hvor teknologiens præmisser kan tiltvinge sig tid og 

opmærksomhed. For eksempel i en episode som denne: 

 

På Børnekirurgisk afdeling går vi ind i pc-rummet og mødes af en sygeplejerske, der 

beder vejlederen om hjælp. Hendes patient er et et-årigt barn, der faster forud for en 

scanning, og sygeplejersken skal hurtigt bestille en akutprøve før scanningen, men 

systemet som prøven skal bestilles i, bliver ved med at sige ’fejl’. Sygeplejersken har 

ringet til flere forskellige for at spørge, hvad hun skal taste hvor. Da vejleder forsøger, 
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går systemet ned, og hun må starte forfra. Da systemet er startet op igen, er alle den 

anden sygeplejerskes indtastninger forsvundet. Da hun får tastet dataene ind igen, 

virker det, men så ringer én fra ambulatoriet og siger, at de mangler, at et skema 

bliver udfyldt – der stod ellers i programmet, at det skema ikke var obligatorisk, siger 

vejleder. En yderligere komplikation er, at det er en læge, der skal udfylde skemaet, og 

der er ikke nogen læger på afdelingen p.t., så de skal ringe og håbe på, at de kan 

komme igennem hos en læge, der ikke er i gang med at operere. Denne tid de bruger 

på at løse problemerne gør, at den et-årige patient får forlænget sin faste, hvilket er 

uacceptabelt fra afdelingens sygeplejefaglige meningshorisont. Stemningen i pc-

rummet emmer af frustration, og alle virker påvirkede af situationen. (Feltdagbog på 

Børnekirurgisk afdeling 2012, s. 33) 

 

Jeg inddrager denne episode for at argumentere for, at der fra sygeplejefaglige 

meningshorisonter kan være problemer forbundet med, at teknomedierede blokeringer 

ikke kan tilsidesættes i nødsituationer. Teknomedieringen påtvinger sygeplejerskerne at 

indgå i teknologiens logikker og handlerækkefølger på en måde, så de ikke kan 

tilsidesætte dem, selv i en akut situation, hvor det sygeplejefaglige fokus tilsiger dem at 

prioritere, at det lille barn ikke skal faste unødigt længe. Sygeplejersken kan ikke blot 

ringe og bede om en akutprøve, for den skal bestilles gennem systemets formelle 

kanaler. Som beskrivelsen angiver, melder systemet blot ’fejl’, men informerer ikke om, 

hvori fejlen består, og da det gennem et telefonopkald bliver klart, at et skema mangler 

udfyldelse af en læge, bliver det endnu en blokering, da der ikke er læger på afdelingen 

på det pågældende tidspunkt. Det er relevant, fordi det viser, at en konsekvens af 

teknomedierede relationers struktur i nogle tilfælde er sådan, at de påtvinger særlige 

handlerækkefølger uden at det kan suspenderes i nødsituationer. Det kan relateres til, at 

Ihdes præmisser for teknologibrug kan indgå kvasi-transparent, ikke er opfyldt, men 

yderligere erfarer sygeplejerskerne ikke i dette tilfælde, at det er muligt at få assistance, 

til at løse de akutte udfordringer. Det indskriver sig i min fortælling som et eksempel på, 

at teknologi, der ikke er lige til at gå til, kan kræve handlerækkefølger, og endvidere, at 

disse handlerækkefølger ikke kan suspenderes, selv i akutte situationer. 
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SAMMENFATNING 
I dette sidste kapitel dokumenterer jeg, at studerende møder mange vanskeligheder 

med at få koder, og at konsekvenserne heraf påvirker deres kulturelle læreprocesser på 

en række forskellige måder. Indledningsvist viser jeg, at kodeproblemer er så udbredte i 

kliniske verdener i 2012, at det er fælles for alle de studerende, jeg følger. Dernæst 

tydeliggør jeg, hvor essentielle koder er for at kunne praktisere sygepleje i disse figured 

worlds på den måde, at manglende koder blokerer for adgang til kropslig interaktion 

med teknologier, der er adgangsgivende til afdelingsverdenernes forståelsesrammer og 

handlerækkefølger. Særligt EPM-koden (Elektronisk Patient Medicinering) volder 

vanskeligheder, og det er en udfordring, fordi medicinadministration er i fokus i dette 

klinikforløb, og studerendes mulighed for at indlejre EPM’s opbygning og logikker 

forstyrres. For at overkomme denne blokering erfarer studerende indledningsvis, at de 

og klinikerne er nødt til at bryde regler for at få hverdagen til at fungere. Det gør de ved, 

at sygeplejersker vælger at udlåne deres koder mod reglerne eller at logge de 

studerende ind. Jeg argumenterer for, at manglende koder har konsekvenser på fire 

måder.  

 Studerende skriver i kodeindehavers navn under dennes ansvar.  

 Dernæst på den måde, at når studerende begynder selv at kunne udføre sekvenser af 

afdelingernes handlerækkefølger, må de, indflettet i selve handlerækkefølgerne, 

lære hvem og hvor de skal gå hen for at blive logget ind eller låne koder. Således 

forstyrres deres handlerækkefølger af blokerede adgange til viden eller handlinger 

kontinuerligt, særligt hvis sygeplejerskerne ikke udlåner deres koder, men i stedet 

vælger at logge den studerende ind. Jeg viser med et eksempel fra Ulrikkes hverdag, 

hvordan udfordringer med teknologi, der ikke er lige til at gå til, i kombination med 

manglende koder, komplicerer det at indarbejde handlerækkefølger i sin praksis. 

Bl.a. fordi, at ud over de ekstra handlinger for at få sygeplejersker til at logge hende 

ind, har det også at gøre med teknomedierede tidsstrukturer på den måde, at PDA’en 

automatisk logger brugeren af efter et vist tidsrum, hvilket giver den studerende et 

ekstra tidspres i handlerækkefølgerne. 

 En tredje konsekvens er, at studerende må bruge anseelige mængder tid og energi 

på at forsøge at løse kodeproblemer, og at den tid går fra at indarbejde afdelingernes 

handlerækkefølger. Jeg anskueliggør med et eksempel fra Regitzes hverdag, hvor det 

er en ubekendt mængde tid, der skal investeres for at indgå på teknologisk 

problemløsnings præmisser, og at den ubekendte tidsinvestering ikke er kompatibel 

med afdelingernes tidsstrukturer. Dette medfører, at studerendes planlagte 
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læringssituationer hindres, mens de indgår i andre verdeners tidsstrukturer. Et 

vigtigt aspekt i forhold til dette er, at det er et ubekendt tidsforbrug, der skal 

investeres i at løse teknologiske problemer. Det er væsentligt, fordi afdelingerne er i 

en fast tidsstruktur, hvilket gør, at det bliver vanskeligt at forudsige, hvilke 

konsekvenser det har for studerende og klinikernes tidsstruktur, hvis de vælger at 

kontakte it-afdelingen. På denne baggrund argumenterer jeg for, at den tid, som de 

studerende investerer, giver dem erfaringer med at få it-hjælp, og at disse erfaringer 

bl.a. er, at ved at tage kontakt til it indgår de i it-afdelingens tidshorisont, og dermed 

risikerer deres plejehandlinger at komme i baggrunden for løsningen af it-

problemer.  

 En fjerde konsekvens, jeg sandsynliggør, er, at manglende koder bliver en hindring 

for at arbejde selvstændigt, efterhånden som den studerende bliver en mere erfaren 

aktør i afdelingen. Det sker, fordi de manglende koder fastholder studerende i tæt 

relation til deres vejleder, og derved virker kodeproblematikker obstruerende i 

forhold til modulets læringsudbytte om at lære at udføre selvstændig sygepleje. 

Afslutningsvis sandsynliggør jeg, at det får nogle studerende til at resignere på 

kodeproblematikker, og at nogle studerende helt opgiver at leve op til 

læringsudbytterne om at blive fortrolige med et system som EPM. 

Det, at studerende i denne forbindelse erfarer, at de er nødt til at bryde regler for at få 

adgang til systemerne, så de kan udføre deres arbejde, skal ses i relation til 

afhandlingens tidligere argumenter om, hvordan de lærer at være meget regelbundne, 

grundet arbejdets fareaspekter. For det viser, at der er konfliktende strukturer, der gør, 

at studerende ikke kan handle korrekt i forhold til alle regler, fordi de ikke har egne 

virksomme koder fra starten af, og at de således skal lære, hvilke regler og forståelser, 

de skal orientere sig efter i hvilke situationer. Dette er et eksempel på, at studerende må 

bryde formelle regler for at kunne blive en del af afdelingens praksis, og således lærer 

de, at der er situationer, hvor praksisfællesskabet i den figured world, de er i, er mere 

relevant at følge end de formelle regler om personlige koder. Et yderligere formål med 

kapitlet er at vise, at teknologi, der ikke er lige til at gå til, komplicerer læreprocesserne 

med at lære afdelingernes handlerækkefølger. I forhold til afhandlingens 

forskningsspørgsmål viser dette, at erfarnes praksisser omkring teknologi til en vis grad 

bekræftes på den måde, at studerende lærer, at det er nødvendigt at orientere sig i 

relation til sin faglige meningshorisont og derfor undlade at tillade en it-afdelings 

meningshorisont at få forrang for sine plejeopgaver. 
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I sidste afsnit af kapitlet reflekterer jeg over, at ved at have fokus på, hvordan 

studerende genererer teknologiforståelse, ser man kun en del af de forventninger, der 

lægges på sygeplejersker for at løse udfordringer med afdelingernes mange forskellige 

teknologier. Når jeg ser de forventninger til teknologisk problemløsning, som 

studerende erfarer, koblet med afdelingernes visuelle markører, foreslår jeg, at det kan 

være frugtbart at anskue det som, at teknologi, der ikke er lige til at gå til, tilskynder til 

særlige teknologiske handlerækkefølger. Denne type tilskyndelse oprinder ikke fra en 

sygeplejefaglig meningshorisont. Det er særlig relevant at være opmærksom på i forhold 

til situationer, hvor teknologiske handlerækkefølger ikke kan suspenderes i 

nødssituationer, for det kan blokere sygeplejerskers muligheder for at handle 

kompetent. 

Formålet med kapitlet er at dokumentere, at meget af de studerendes tid går med at løse 

kodeudfordringer, og at denne tid dels går fra, og fjerner fokus fra, at lære afdelingernes 

handlerækkefølger, men endvidere giver det studerende en række erfaringer. Både med 

hvordan udfordringer formelt set skal løses, hvad der er kulturelt acceptable måder at 

navigere på, og med hvilke konsekvenser det kan have for meningshorisonterne i deres 

figured world at følge den formelle problemløsnings præmisser. Spørgsmålet er, om det 

er denne type læreprocesser, som uddannelse og kliniksteder finder det 

hensigtsmæssigt, at kommende sygeplejersker udrustes med. 
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KAPITEL 10 KONKLUSION 
I denne afhandling anvender jeg figured worlds-rammeværket til at undersøge, hvordan 

studerende, teknologi, undervisere og sygeplejersker positionerer sig og bliver 

positioneret. Igennem dette perspektiv bliver det synligt, at aktører handler og skaber 

mening i relation til specifikke praksisser. Konkrete praksishandlinger og rationaler 

italesættes ikke nødvendigvis, men indlejres som praksis-situerede selvfølgeligheder, 

knyttet til forskellige figured worlds. At anskue en vekseluddannelse som foregående 

mellem forskellige figured worlds, gør det muligt at argumentere for, at studerende 

bliver til gennem deltagelse i forskellige verdener, hvorigennem de lærer lokale 

perspektiver på og forståelser af deres profession. Når nyankomne gennemgår 

kulturelle læreprocesser i en veksel mellem forskellige verdener, lærer de således 

forskellige, men overlappende betydningsrum, handlemotiver og forståelser af 

teknologis rolle i professionen. Fra dette perspektiv bliver det således synligt, at 

teknologier fortolkes inden for særlige faglige og lokale meningshorisonter, som 

nyankomne lærer at gøre selvfølgelige forståelser af i de forskellige betydningsrum, de 

indgår i. 

Gennem perspektivet figured worlds bliver det endvidere synligt, at de forskellige 

indbyggede tilskyndelser, der er indlejret i teknologier, i nogle tilfælde stammer fra 

andre figured worlds’ rationaler og meningshorisonter. For eksempel økonomiske eller 

administrative rationaler. Dvs. at de specifikke meningshorisonter og handlemotiver, 

som studerende lærer af kulturelt erfarne på de enkelte afdelinger, er indfiltrede af 

andre verdeners anderledes forståelser, rationaler og motiver, som studerende skal 

vurdere og prioritere mod hinanden. I afhandlingen sandsynliggør jeg, at studerende 

udfordres, når de skal lære at navigere mellem sådanne forskellige rationaler og 

tilskyndelser uden at have fået analytiske redskaber til dette.  

Undersøgelsen sandsynliggør, at der mangler sammenhæng mellem Institut for 

Sygeplejes undervisning og de kliniske teknomedierede handlerækkefølger med 

dertilhørende udfordringer, som de studerende møder i klinikforløb. Undervisning på 

Institut for Sygepleje har i 2011-2012 kun meget begrænset opmærksomhed på at 

forberede studerende på kliniske teknomedierede relationer, og på at forberede 

studerende til at navigere mellem forskellige verdeners konfliktende rationaler. Under 

feltarbejdet har mange undervisere på Institut for Sygepleje begrænset motivation, men 

også begrænsede muligheder og betingelser for at gøre studerende klart, hvad aktuelle 

og relevante teknomedierede praksisser gør. Det skyldes dels, at underviserne er 

erfarne og anskuer i relation til institutverdenen og ikke til kliniske verdener. 
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Begrænsningerne er under feltarbejdet komplikationer i forhold til at øge 

sammenhængen mellem institut og klinik, gennem institutundervisning, på dette 

område. Yderligere omstændigheder er, at underviserne ligeledes mangler adgang til 

kliniske teknologier, både så de får mulighed for selv at få erfaringer med dem, men også 

for at kunne inddrage dem i deres undervisning. Det vanskeliggør undervisernes 

muligheder for at tilrettelægge undervisning, der forholder sig til, hvordan 

teknomedieret pleje former sprog, praksisser og måder at se patienten på. Samt på, 

hvordan teknologi, der ikke er lige til at gå til, påvirker sygeplejefaglige 

meningshorisonter og handlefokus. 

 Det, at studerende ikke introduceres til kropslige teknomedierede praksisser gennem 

undervisning eller lærer at reflektere, vurdere og prioritere i forskellige tilskyndelser, 

gør deres kulturelle læreprocesser med kliniske teknologier følsomme over for 

afdelingsverdeners anvendelse af teknomedierede handlerækkefølger. Det kan anskues 

som, at teknomedieret sygepleje aktuelt udvikles i et tempo, der overhaler forestillinger 

i bekendtgørelsesteksten fra 2008, såvel som Institut for Sygeplejes forståelser af 

sygeplejepraksis. Af denne årsag fokuserer afhandlingen overvejende på 

teknomedierede læreprocesser i kliniske praksisser. 

Postfænomenologi inddrages for at bringe et perspektiv på teknologi og 

teknologiforståelse, der fokuserer på, hvad teknologi gør i praksisser. Set ud fra denne 

analytiske optik skal nyankomne lære at percipere og fortolke sygeplejefaglige aspekter 

gennem teknomedierede relationer i specifikke handlinger, hvilket indebærer, at de skal 

transcendere en række præmisser for teknologibrug. Gennem perspektivet om 

handlerækkefølger bliver det endvidere synligt, at krydsgående figured worlds influerer 

på studerendes kulturelle læreprocesser mod at blive erfarne teknologiske aktører i 

afdelingernes praksisser. For krydsgående verdeners påvirkning gør, at studerende skal 

lære at navigere mellem konfliktende rationaler og udfordrende teknologier, som ofte 

ikke ekspliciteres. Hverken i klinikken, hvor de selvfølgelige handlinger gøres eller på 

uddannelsen, hvor de studerende præsenteres for andre forestillinger om hverdagslivet 

i klinikken. 

Jeg har valgt at skræddersy en analysestrategi for at indeholde sensitivitet over for 

elementer, der udspringer af det empiriske materiale, fremfor at lade mit blik og 

mulighedsrum lede af en på forhånd defineret tilgang. Afhandlingens begreber 

supplerer hinanden på den måde, at figured worlds peger på betydningsrums 

situerethed, postfænomenologi på de faktiske relationer og kulturelle læreprocesser på 



213 
 

processer. Tilsammen udgør figured worlds, kulturelle læreprocesser og 

postfænomenologi et analyseredskab til at stille skarpt på teknomedierede konflikter i 

arbejdsstrukturer, som studerende kan opleve, når de bevæger sig mellem klinikforløb 

og institutverden. Jeg sammenfatter perspektiverne ved at konstruere det analytiske 

begreb handlerækkefølger for at stille skarpt på måderne, hvorpå kulturelt erfarne 

indfører nyankomne til afdelings-verdeners specifikke praksisser ved at opdele hver 

enkelt plejeopgave i sekvenser. Med dette blik udfletter jeg professionelle 

sygeplejerskers sammenviklede kropsligt indlejrede handlinger ved at fokusere på én 

handling ad gangen. Begrebet handlerækkefølger forener postfænomenologis fokus på 

det kropsligt situerede med figured worlds’ fokus på positioner og meningshorisonter. 

Det gør det muligt at anskue, hvordan teknomedierede relationer er indvævede i større 

situerede praksisser. Fra dette perspektiv lærer studerende at blive kompetente aktører 

gennem teknologier i relation til specifikke figured worlds, men de lærer også, hvornår 

de skal arbejde uden om udfordrende teknologier, og hvornår de må problemløse på 

teknologiens præmisser.  

I sygeplejeverdener er en relevant præmis, som har betydning for studerendes 

læreprocesser, at fejl kan have alvorlige konsekvenser. Jeg argumenterer for, at det er 

medvirkende til, at studerende er optagede af, hvornår og i hvilke situationer, regler skal 

følges eller må brydes for at bevare et sygeplejefagligt handlemotiv. I sygeplejens 

forskellige verdener er der på én side forestillinger om, at det er essentielt at følge 

regler, men teknomedierede strukturer gør på en anden side, at studerende og 

sygeplejersker i kliniske praksisser i nogle tilfælde er nødt til at bryde regler. For nogle 

regler er inkongruente med afdelingers praksisser; det kan være regler, der blokerer 

adgang til at udføre aktørernes arbejde. Eller regler om at anvende teknologi, der tager 

fokus fra sygeplejefaglige handlemotiver, når teknologien ikke er lige til at gå til, hvor 

sygeplejersker derfor bryder reglen ved at arbejde uden om det, der blokerer 

handlerækkefølger. Det er for eksempel i en administrativ verdens forestillede praksis, 

at det er en relevant sikkerhedsforanstaltning, at sygeplejersker ikke må udlåne deres 

personlige koder til kolleger eller studerende, der mangler virksomme koder. Men, som 

argumenteret for i kapitel ni, kontrasterer det afdelingsverdens meningshorisont og 

handlefokus, når sygeplejersker og studerendes adgange til at udføre arbejde blokeres 

af manglende (virksomme) koder. Disse forhold forstærkes af, at det tager meget tid og 

opmærksomhed fra plejeopgaver at anskaffe manglende koder. Igennem sådanne 

krydsgående verdeners konfliktende rationaler erfarer mange studerende ved 

klinikforløbs start, at regler om at koder ikke må udlånes, er regler, der må brydes for at 
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de kan få adgang til klinikforløbets verden. På denne måde bliver dette skisma en 

indledende introduktion til, at studerende skal lære at navigere i forhold til hvilke 

regler, der skal følges, og hvilke, der ikke kan følges, hvis forløbets læringsmål skal 

opfyldes. 

En anden præmis i forhold til sygeplejearbejdets struktur, er at det er nødvendigt for 

afdelinger at opretholde det, jeg med en betegnelse lånt fra Hutchins betegner, the 

maintenance of readiness. (Hutchins, 1996), dvs. en tilstand, hvor afdelingen er 

forberedt på, at status quo kan ændres med et øjebliks varsel. Denne præmis gør, at det 

er afgørende, at sygeplejersker kan handle hurtigt og præcist, når krisesituationer 

opstår, men denne undersøgelse indikerer, at denne ambition kan udfordres af, at 

præmisser for teknologibrug ikke altid kan suspenderes i nødssituationer. Det vil sige, at 

mens studerende gør erfaringer med præmisser for teknologibrug og erfarer specifikke 

teknologiers stabilitet og troværdighed, forberedes de på at kunne udføre 

handlerækkefølger hurtigt og præcist i krisesituationer. De gør således erfaringer med, 

hvordan de skal prioritere, og hvilke teknologier, der er stabile og troværdige nok til, at 

de kan stole på dem i pressede situationer. 

Denne afhandling tydeliggør således, at når studerende skal lære teknologiforståelse er 

der først og fremmest den før-præmis, at de skal have adgang til klinisk teknologi. Det er 

ikke helt så ligetil, som det kan forekomme. På Institut for Sygepleje er adgang til klinisk 

teknologi meget begrænset, da instituttets udrustning af kliniske teknologier er yderst 

sparsom. I klinikforløb vedrører adgang dels adgang til at se givne teknologier anvendt i 

praksis, virksomme koder og teknologier, at teknologier er opladet og ikke i brug af 

andre. Det implicerer, at studerende erfarer, at reel adgang til noget teknologi ikke kan 

tages for givet, og at de enten må vente, lave uautoriserede aftaler eller arbejde uden om 

blokerede adgange i disse tilfælde. Når adgang er opnået, lærer de aspekter af 

teknologiforståelse ved at lære kliniske teknologier at kende, lære, hvordan de bruges, 

til hvad, samt hvordan de perciperer gennem pågældende teknologier. Det lærer de ved 

at anvende teknologi gennem handlerækkefølger i situerede praksisser, både kropsligt, 

men ligeledes lærer de at percipere og fortolke sygeplejefaglige handlinger gennem 

teknomedierede relationer. Et andet aspekt er, at studerende skal lære at blive 

kvalificerede til at navigere mellem teknologisk indlejrede tilskyndelser og faglige 

meningshorisonter, men uden at få eksplicit undervisning eller analytiske redskaber til 

at håndtere disse skismaer. Det tager tid og fokus fra at lære klinikforløbenes 

læringsudbytter og de specifikke verdeners handlerækkefølger, når de bruger store 



215 
 

mængder tid og opmærksomhed på konfliktende teknomedierede rationaler i 

plejeforløb.  

Et fund er altså, at studerende erfarer, at det ikke er nok at lære teknomedierede 

handlerækkefølger. Teknologi, der ikke er lige til at gå til, blokerer handlerækkefølger, 

og sygeplejersker og studerende må udføre en række ekstra sekvenser for at kunne 

genoptage fokus på den handlerækkefølge, som afbrydes af udfordrende teknologi. 

Enten kan de vælge at arbejde udenom, men formelt set bør de problemløse på 

udfordringerne. Studerende skal i sådanne tilfælde lære at balancere mellem andre 

verdeners forventninger til, hvordan sygeplejersker skal problemløse på udfordrende 

teknologi over for sygeplejefaglige meningshorisonter og handlefokus. Afhandlingen 

tydeliggør, at disse forventninger fra krydsgående verdeners logikker og tidsstrukturer 

ofte er svære at gøre kompatible med sygeplejefaglige meningshorisonter, 

handlemotiver og tidsstrukturer.  

 

OVERVEJELSER OM FRAVALG 
Det at vælge empiriske og analytiske objekter til en sådan afhandling implicerer selvsagt 

at foretage en mængde valg og fravalg. Alene det, at jeg laver et kvalitativt studie, giver 

både muligheder og begrænsninger. Således tilstræber jeg ikke repræsentativitet (Aull 

Davies, 2008), men vælger i stedet en kompleksitetssøgende tilgang til en bred, 

uafgrænset og kropsligt indlejret tematik. Det muliggør at få indsigt i det, der ikke 

italesættes, hvilket har været af betydning for denne afhandling. Den antropologiske 

tilgang gør det muligt at foretage et specifikt nedslag og diskutere teknologiforståelse i 

forhold til én uddannelse, situeret i tid og sted.  En yderligere analytisk afgrænsning er 

overvejende at anskue teknologiforståelse fra studerendes hverdagspraktiske 

læreprocesser i klinikforløb, og i forlængelse af dette også at studere de teknologier, 

som de studerende, jeg følger, møder. Således har mit fokus på de studerende på flere 

måder bidraget til at afgrænse og skærpe mit analytiske objekt. 

Jeg har ikke blot foretaget nedslaget at studere sygeplejestuderende, men endvidere 

valgt at gøre det på professionshøjskolen Metropols Institut for Sygepleje fremfor på 

institutioner, der ved projektets start tilstræber renommé som foregangsinstitutioner i 

relation til teknologi. Dette valg er dels truffet, idet Metropol er en del af 

Technucationprojektet, og at den overordnede ledelse således aktivt har ønsket, at 

institutionen genererer forskningsbaseret viden om teknologiforståelse. Ligeledes er det 
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et særligt forhold at studere dette emne et sted, hvor uddannelsens aktører ved 

undersøgelsens start endnu ikke har arbejdet målrettet med det. 

Endvidere rejser der sig særlige spor, fordi jeg er gået til undersøgelsen, som jeg har 

gjort. Emnet kunne ligeledes være undersøgt gennem en række andre teoretiske 

retninger, men denne analyseramme er blevet til i en tilstræbelse om at lade feltens 

interne betydninger blive retningsgivende for min opmærksomhed, jf. (Hastrup, 2005). 

Derefter har jeg søgt analytiske redskaber til at anskue disse betydninger fremfor at lade 

et bestemt teoretisk perspektiv forme analysen i alle detaljer. 

Jeg har ikke gjort det til afhandlingens analytiske objekt at forsøge at undersøge al 

teknologi, som studerende møder, udtømmende. I stedet har jeg prioriteret at 

konstruere analyseramme og metoder til at undersøge aspekter af, hvad teknologier gør, 

og dets implikationer for studerendes læreprocesser i situerede praksisser. Intentionen 

med dette er ikke blot at anskue ’utilstrækkelig’ teknologiforståelse som en 

mangeltilstand hos studerende eller andre professionelle. I stedet vil jeg med 

afhandlingen belyse, at professionel teknologiforståelse ikke indebærer blindt at 

acceptere og leve op til teknomedierede præmisser fra andre verdener. Men snarere at 

blive i stand til at udføre faglige praksisser uden at miste sit handlefokus og temporale 

flow grundet udfordrende teknologier.  

Jeg skelner i afhandlingen mellem kliniske teknologier og undervisningsnære 

teknologier, hvilket er en analytisk konstruktion med et vist overlap. For eksempel er 

der en mængde fællestræk mellem sygeplejefaglig opgaveskrivning og at skrive notater i 

EPJ, ligesom e-tavler og database-søgninger overlapper, hvorimod jeg eksempelvis slet 

ikke ser smartphones i brug i klinikforløbet. Jeg vælger at se på teknologier inden for 

rammen af de figured worlds, jeg studerer, og det er det, der afgrænser min definition, 

så med kliniske teknologier henviser jeg til teknologier, som studerende møder i 

kliniske praksisser under feltarbejdet. Det har først og fremmest afgrænset et yderst 

diffust begreb, teknologi, på en måde, der korrelerer med studerendes møde med 

kliniske hverdagsteknologier i 2012. Teoretisk og erfaringsmæssigt understøtter denne 

afgrænsning undersøgelsen ved, at jeg gennem en tydelig empirisk afgrænsning får 

mulighed for at analysere nogle af de multiple måder, hvorpå teknologier influerer på 

arbejdsstrukturer, som er synlige fra studerende-perspektiver. Det, at jeg ser fra de 

studerendes perspektiv, er endvidere en afgrænsning på flere måder, for dels ser jeg 

ikke de mest specialiserede teknomedierede praksisser; jeg får ikke mulighed for at 

studere, hvordan ny teknologi influerer på erfarnes handlerækkefølger, mulighedsrum 
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og tidsstrukturer, og jeg erfarer ikke afdelingsinterne debatter om teknologiers ankomst 

eller aftræden. 

Denne afgrænsning af kliniske teknologier afskærer mig fra fokus på det, der under 

feltarbejdet kan betragtes som nye og banebrydende sundheds- eller 

velfærdsteknologier, og det er til dels en konsekvens af at se det fra flere studerendes 

perspektiver. 

 

NYE PERSPEKTIVER REJST GENNEM DENNE FORSKNING 
Sammenfattende har jeg i denne afhandling søgt at synliggøre, hvor komplekst det er at 

lave vekseluddannelser ved at illustrere paradokser forårsaget af præmisser for 

teknologibrug og for krydsgående figured worlds’ teknomedierede indflydelser. Selvom 

sygeplejefeltet er taget som udgangspunkt, kan man antage, at afhandlingens pointer 

kan overføres til andre verdener, og det analytiske apparat kan inspirere til, hvordan 

analyser af teknologis agens kan udføres på andre vekseluddannelser. 

I forhold til sygepleje argumenterer jeg for, at kropslige erfaringer med teknomedierede 

relationer, såvel som erfaringer af, hvordan teknologi ændrer praksisser, mulighedsrum 

og måder at percipere roller på, med fordel kan behandles eksplicit i uddannelsen. 

Derved kan studerende rustes til, at skulle navigere mellem forskellige krydsgående 

verdener, ligesom deres betingelser for at vurdere og ibrugtage nye teknologier 

forbedres. Særligt finder jeg belæg for, at studerende har brug for redskaber til, og 

vejledning i at blive i stand til at vurdere, hvornår og i hvilket omgang de skal indgå på 

udfordrende teknologiers præmisser for problemløsning, og hvornår de skal holde fokus 

på deres sygeplejefaglige handlemotiver. I denne forbindelse kan det endvidere være 

relevant at forholde sig til, hvorvidt strukturerne for assisterende funktioner til at 

håndtere konfliktende teknologi er hensigtsmæssigt tilrettelagt, da jeg finder belæg for, 

at teknologi, der ikke er lige til at gå til, tager meget tid og fokus fra afdelingernes 

plejeopgaver. 

Afhandlingen lægger op til, at sygeplejerskeuddannelsen overvejer, om det vil være 

relevant at prioritere at give studerende forudsætninger til at forholde sig til aktuelle 

teknomedierede praksisser. For der er flere scenarier, det er relevant at forholde sig til. 

For eksempel kan studerende forberedes på at skulle indgå i teknomedierede 

handlerækkefølger og reflektere over hvordan de lærer at prioritere mellem 

konfliktende rationaler. Endvidere kan det være relevant at lære studerende at forholde 
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sig til, hvordan teknologier influerer på faglige aspekter såsom, hvordan professionelle 

ser patienter, og på mulighedsrum i relation til patienter. Samt på, hvordan teknologi 

influerer på sygeplejerskers tidsforbrug og på deres handlefokus, for eksempel i relation 

til opretholdelse af maintenance of readiness. 

Det er relevant, at studerende lærer at forholde sig til teknomedierede relationer med 

teknologier, som virker, og et andet aspekt er, at de studerende skal lære at håndtere 

teknologi, der ikke er lige til at gå til. For det indebærer forståelse for, hvornår 

professionelle skal problemløse, og hvornår de skal arbejde uden om udfordrende 

teknologi for i stedet at holde fokus på deres handlemotiv. Det vil være relevant at ruste 

studerende til at navigere mellem konfliktende rationaler og regler, så de kvalificeres til 

at træffe fagligt funderede beslutninger. 

I forhold til sygeplejersker dokumenterer denne afhandling, at klinikere i 

sygehusvæsenet bruger en mængde tid på teknologi, der ikke er lige til at gå til, og på at 

få udfordrende teknologi til at virke, og endvidere at der er konfliktende strukturer 

indlejret i teknologi, som tager tid fra primæropgaver. Derfor må nyankomne lære, 

hvornår de skal navigere uden om teknologiske udfordringer for at holde fokus på deres 

plejeopgaver. Derfor er det dels relevant at fokusere på, hvordan klinikere lærer 

teknologiforståelse. 

Sidst, men ikke mindst, bidrager afhandlingen til det pædagogiske antropologiske 

forskningsfelt, dels ved at give et bud på, hvordan figured worlds-rammeværket kan 

operationaliseres til empirisk brug. Men også ved at kombinere de to teoretiske bidrag, 

handlerækkefølger og krydsgående figured worlds, i en konkret analyseramme, der 

introducerer ’handlerækkefølger’ som et analytisk begreb.  
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DANSK RESUMÉ 
Denne afhandling undersøger, hvordan sygeplejestuderende genererer forståelse for de 

kliniske hverdagsteknologier, de lærer at arbejde med i et klinikforløb på 

hospitalsafdelinger. Afhandlingen er en del af ’Technucationprojektet’, der er støttet af 

det strategiske forskningsråd for at skabe viden om teknologiforståelse i 

professionsuddannelserne. Det empiriske afsæt for afhandlingen er to feltarbejder, ét på 

professionshøjskolen Metropols Institut for Sygepleje i 2011-2012, og ét blandt modul 

11-sygeplejestuderende i klinikforløb på et hospital i hovedstadsområdet i 2012. Under 

feltarbejdet på Institut for Sygepleje erfarer jeg, at det ikke er afklaret for underviserne, 

hvor i uddannelsen studerende forventes at skulle gøre kropslige erfaringer med, samt 

lære om, kliniske teknologier. Dette kan dels have at gøre med, at der er et antal 

hindringer for, at instituttets undervisere kan påtage sig at for- og efterbehandle 

studerendes erfaringer med kliniske teknologier. Derfor lægges hovedvægten i 

undersøgelsen på feltarbejdet i klinikforløbet, da det er her, studerende overvejende 

lærer om og med teknologi under forløbet. 

Afhandlingen viser dels, at studerende ikke er vant til at tale om teknologi, hverken om, 

hvordan de lærer at bruge det, eller om, hvad teknologier gør ved praksis, men at de i 

høj grad lærer gennem kropslige teknomedierede praksisser, som indlejres i 

klinikforløb. Herigennem lærer de deres daglige vejlederes indstillinger til og forståelse 

af teknologis rolle i de specifikke afdelingers hverdagspleje. Derfor fokuserer 

afhandlingen i høj grad på, hvordan studerende lærer arbejdsstrukturer ved at deltage i 

erfarnes praksisser. Endvidere argumenterer jeg i afhandlingen for, hvordan studerende 

oplever en række udfordringer i forbindelse med at lære at anvende, implementere og 

erhverve forståelse for mange af de hverdagsteknologier, de møder i klinikforløb.  

Inspireret af Wallace og Hasse anskuer jeg teknologier som materialiteter og 

forståelsessystemer, der er indlejrede i arbejdsliv, og som noget, der medierer 

omstruktureringer af procedurer, processer og strukturer (Wallace & Hasse, 2014). Jeg 

fokuserer på, hvordan studerende lærer at udføre professionelle, teknomedierede 

arbejdspraksisser. Det indebærer både læring om at håndtere teknologi, der virker, 

såvel som teknologi, der ikke er lige til at gå til, uden at studerende mister deres 

handlefokus af syne. Det relaterer sig til, at der, som Ihde påpeger, er præmisser, der 

skal være opfyldt for at vi kan indgå i kropsliggjorte teknologisk medierede relationer 

(Ihde, 1990). Når sådanne præmisser ikke er opfyldt, betegner jeg det som, at ’teknologi 

ikke er lige til at gå til’. Sådanne præmisser kan være: at praktikeren har koder til 

relevante systemer, har lært teknologien at kende, har indarbejdet den i sine 



220 
 

handlerækkefølger, teknologien kan gøre noget ud over det sædvanlige, mangle 

opladning eller være i stykker, for eksempel.  

Undersøgelsens analyseramme er konstrueret i relation til tre analytiske perspektiver: 

Holland, Lachicotte, Skinner & Cains begreb figured worlds (1998), Hasses begreb om 

kulturelle læreprocesser (2002) og postfænomenologi (Ihde, 1990; Verbeek, 2005; 

Olesen, 2006). Figured worlds anvendes som et rammeværk, jeg ser afhandlingens 

empiri igennem, og det skærper mit blik på, hvordan afdelinger såvel som Institut for 

Sygepleje er særlige lokale betydningsrum med egne anskuelser af omverdenen, egne 

handlemotiver og måder at skabe mening på. Disse betydningsrum står selvfølgelig i 

relation til andre betydningsrum, og de overlapper, men adskiller sig ligeledes fra 

hinanden. Igennem dette perspektiv får jeg blik for afdelingers såvel som Institut for 

Sygeplejes særegenheder, og det bliver tydeligt, at teknologi er dybt situeret og indlejret 

i afdelingernes arbejdspraksisser.  

Kulturelle læreprocesser bruges til at fokusere på processerne, hvorved studerende 

gennem deltagelse i figured worlds lærer lokale perspektiver og tolkningsrammer, og 

derigennem lærer at positionere sig i relation til, hvordan de bliver positioneret i de 

forskellige verdeners betydningsrum. Det postfænomenologiske perspektiv har fokus 

på, at teknologier gør noget, at teknologier er multistabile, og det understreger bl.a., at vi 

lærer at percipere gennem teknomedierede praksisser. Det vil dels sige, at studerende 

skal lære kropsligt at udføre handlinger gennem teknologi, men endvidere, at de skal 

lære at percipere sygpleje gennem teknomedierede relationer, hvilket jeg bl.a. 

eksemplificerer med Ditte, der pusler en tidligt-født i kuvøse på neonatalklinikken.  

Perspektiverne om postfænomenologi og figured worlds supplerer hinanden ved, at 

postfænomenologi stiller skarpt på kropslig omgang med teknologi i situerede 

praksisser, hvor figured worlds fokuserer på kognitive aspekter af at lære i praksis uden 

at underkende materialitets betydning. I tillæg til disse perspektiver udvikler jeg 

begrebet handlerækkefølger for at forene postfænomenologis fokus på det kropsligt 

situerede med figured worlds’ fokus på positioner og meningshorisonter. 

Handlerækkefølger stiller skarpt på, hvordan studerende, der er nyankomne på en 

afdeling, helt praksisnært og situeret lærer at udføre afdelingens plejehandlinger. Ved at 

anvende figured worlds og handlerækkefølger i forbindelse med hinanden er det muligt 

at se, hvordan forståelser, meningshorisonter og handlefokus er tæt knyttede til 

afdelingernes patientgrupper, afdelingernes faglige specialer og mulighedsrum. Således 

giver perspektivet om handlerækkefølger i disse verdener et særligt fokus på det sæt af 
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rationaler, meningshorisonter og handlemotiver, som aktører handler i relation til, og 

som ikke nødvendigvis er eksplicit italesatte. Denne analytiske konstruktion er 

tilrettelagt med henblik på at studere, hvordan nyankomne lærer arbejdsstrukturer i 

relation til særlige verdener, og for at etablere greb til at udfolde, hvordan teknologi 

spiller ind i dette, er postfænomenologi velegnet. For ved at anskue det nære menneske-

teknologi-forhold gennem en postfænomenologisk optik, får jeg blik for, hvordan 

teknologier influerer på praksisser.  

I forhold til sygeplejearbejdets struktur er det et relevant aspekt, at fejl kan have yderst 

alvorlige konsekvenser i disse verdener. Det gør, at sygeplejearbejdet er meget 

struktureret, hvilket yderligere er knyttet til, at der er mange forskellige klinikere 

omkring patienterne, hvilket nødvendiggør klar struktur, så alle ved, hvad der er gjort 

og skal gøres. En skærpende omstændighed i relation til strukturen er det, jeg, med en 

betegnelse fra Hutchins, kalder ’The maintenance of readiness’ (1996). Det relaterer til, 

at i dette felt kan krisesituationer opstå med et øjebliks varsel, og det kan gøre, at 

sygeplejersker skal overtage eller overlevere patienter uden varsel, mens én går fra til 

en krisesituation. Jeg argumenterer for, at disse forudsætninger sætter betingelser for 

studerendes måder at blive til som kompetente aktører på i denne verden. En af disse er, 

at studerende følger regler og stedernes orden meget tæt for at undgå at lave fejl. Det er 

relevant, fordi teknologibrug udfordrer muligheder og betingelser for at følge regler.  

På den måde bliver studerende altså til i en verden, hvor de lærer at udføre detaljerede 

handlerækkefølger i et miljø, hvor fejl kan have alvorlige konsekvenser. Derfor følger 

studerende vejlederes praksisser meget tæt og bliver følgelig frustrerede, når de erfarer, 

at forskellige erfarne udfører sekvenser af handlerækkefølger på forskellige måder. For 

det indebærer, at de studerende skal lære at prioritere mellem forskellige erfarnes 

praksisser. I nogle tilfælde kan de studerende slå op i VIP (Vejledninger, Instrukser og 

Politikker) for at hente belæg, men ikke alle problemstillinger kan slås op. Afhandlingen 

viser, at en mængde af de frustrationer, studerende oplever med forskelle i 

handlemåder, sker i relation til teknomedierede praksisser, hvor der er logikker og 

rationaler fra andre meningshorisonter indlejret i teknologier. Det kan være i en 

situation, hvor studerende for eksempel skal prioritere mellem hygiejniske og 

økonomiske hensyn. Et andet eksempel er, at teknologi, der ikke er lige til at gå til, kan 

blokere for handlerækkefølger. For eksempel er koder til systemer som EPJ og EPM 

strengt personlige, men mange studerende får ikke koder ved klinikforløbets start. Det 

blokerer for deres adgang til systemerne og dermed for deres adgang til at udføre 

sygepleje. Det gør, at på trods af, at studerende lærer, at de skal følge regler tæt, så 
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erfarer de ligeledes, at de ikke kan få adgang til afdelingernes praksisser, uden at 

sygeplejersker trodser reglerne ved at udlåne deres koder eller lader studerende 

arbejde i deres navn i systemerne. 

På denne måde lærer studerende, igennem teknomedierede praksisser, at navigere 

mellem forskellige regler og forventninger, også fra meningshorisonter med andre 

motiver end sygeplejefaglige. Jeg betegner det som, at meningshorisonter fra 

krydsgående figured worlds influerer på sygeplejefaglige meningshorisonter og 

handlemotiver. Ved at se gennem begrebet handlerækkefølger får jeg således blik for 

strukturer i sygeplejearbejdets karakter, herunder, at krydsgående figured worlds’ 

meningshorisonter influerer på sygeplejefaglige handlemotiver. Jeg erfarer, at dette ikke 

italesættes, hvilket gør, at det bliver op til de studerende alene at lære at navigere 

mellem forskellige betydningsrums handlemotiver.  

Et yderligere aspekt af at lære ved at følge erfarne er, at studerende også erfarer de 

erfarnes vanskeligheder med teknologier, der ikke er lige til at gå til, og herigennem 

lærer, at det sommetider er en udfordring at løse teknologiske problemer uden at miste 

sit handlefokus af syne. Derfor lærer studerende også, hvornår de skal navigere uden om 

teknologier, der ikke er lige til at gå til for at kunne udføre deres primære 

arbejdsopgaver. En konsekvens af deres vanskeligheder med at få personlige koder er 

for eksempel, at studerendes erfaringer med at få teknologisk assistance er, at der skal 

investeres et ukendt tidsforbrug, som derfor risikerer at sætte deres primære 

arbejdsopgaver i baggrunden for løsning af teknologiske problemer. Afhandlingen 

tydeliggør, at denne art forventninger fra krydsgående verdeners logikker og 

tidsstrukturer ofte er svære at gøre kompatible med sygeplejefaglige 

meningshorisonter, handlemotiver og tidsstrukturer. Derfor er et væsentligt aspekt af at 

lære teknologiforståelse, at studerende lærer, hvornår de skal indgå på teknologiens 

præmisser, og hvornår de skal sikre fokus på handlemotiver fra afdelingens 

sygeplejefaglige meningshorisont. 
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ENGLISH SUMMARY 
The title of this thesis is: Learning Technological Literacy through Lines of Action – An 

Educational Anthropological Cultural Analysis of Student Nurses’ Learning Processes 

with Technologies in Intersecting Figured Worlds. 

The thesis explores how novices acquire technological literacy for the clinical 

technologies which nursing students are required to use during their clinical internship 

at a Danish Hospital. The dissertation is a part of the cross-disciplinary Danish research 

project Technucation, which is funded by the Danish Council for Strategic Research in 

order to advance the understanding of technology tailored to the specific demands of 

vocational education. The empirical point of departure for this thesis is two periods of 

fieldwork, one at the Department of Nursing at The Metropolitan University College in 

2011-2012, and a second amongst Module 11 student nurses at a clinical internship at a 

Danish Hospital in the capital area of Copenhagen in the fall of 2012. During the 

fieldwork at the Department of Nursing, I experienced uncertainty amongst the 

educators regarding where student nurses are thought to learn embodied experiences 

with - and learn about - clinical technologies. Therefore the thesis focuses on the 

fieldwork in the clinical internship, because it is here the students predominantly learn 

about, and with, technologies during this study. 

The thesis suggests that Danish Nursing Students are not familiar with talking about 

clinical technologies, neither how they learn to use them, nor how technologies 

influence work practices. Instead, students mainly learn through technological mediated 

relations during their clinical internships, in which they learn to embody technological 

mediated relations in their practices. Hereby they learn mediated through different 

supervisors’ approaches and views of technology’s role in the specific ward’s care 

practices. Accordingly, the thesis mainly centers on how students learn work-structures 

of the wards through participation in skilled nursing practices. I also contend that 

students experience a number of challenges in regard to learning how to use, 

implement, and gain literacy of everyday technologies they get acquainted with during 

their clinical internship. 

Inspired by Hasse & Wallace, I view technologies as materialities and systems of 

understandings embedded in working life in such a way that they mediate the 

restructuring of procedures, structures and processes (Wallace & Hasse, 2014). My focus 

is on how students learn to perform skilled, technologically-mediated working practices 

which involve learning to handle technologies which work, as well as technologies 
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which are not accessible, without losing sight of their motives for actions. This relates to 

what the American techno-philosopher Ihde terms as ‘premises for technology use’, 

which must be fulfilled prior for us to engage in bodily-embedded technological 

mediated relations (Ihde, 1990). When such premises are not fulfilled, I characterize it as 

‘technologies are not accessible’. Such premises can be that clinicians have codes to 

relevant systems, have got acquainted with the technology, or have embedded the 

technology in their lines of action, or that technology can do something out of the 

expected, can be in need of recharging or be out of order, for example. 

The analytical frame of this thesis is constructed in relation to three analytical 

perspectives: Holland, Lachicotte, Skinner & Cain’s notion of Figured Worlds (1998), 

Hasse’s concept of cultural learning processes and postphenomenology (Ihde, 1990; 

Verbeek, 2005; Olesen, 2006). Through the framework of figured worlds I see my 

empirical data, and it sharpens my perspective, allowing me to see the Department of 

Nursing as well as the clinical wards as specific realms of interpretation with local 

perspectives on their surroundings, their own motives for actions and meaning-making. 

These realms of interpretation exist in relation to other realms of interpretation of 

course; they overlap and are yet distinguished from each other.  

Through this perspective I see wards’ - as well as the Department’s - peculiarities, and it 

becomes clear that technologies are deeply situated and embedded in local working 

practices. Cultural learning processes highlight the processes in which students, through 

participations in figured worlds, learn frames of interpretation and thus learn to 

position themselves in relation to how they are positioned by the experienced 

participants in the figured worlds. The postphenomenological perspective emphasizes 

the agency of technologies, and how technologies are multi-stable, and the perspective 

underlines that we learn to perceive through technologically-mediated practices. This 

implies that students partly are to learn to act bodily through technologies, and further 

they learn to perceive nursing care practices through technological mediations. In the 

thesis I exemplify this through the story of Ditte, who wash and dress a baby with 

preeclampsia in an incubator at the neonatal ward.  

The perspectives of postphenomenology and figured worlds augment my argument, 

since postphenomenology pays attention to bodily embedded technologies in situated 

practices, where figured worlds focus on cognitive aspects of learning in practice 

without belittling the meaning of materiality. In addition to these perspectives, I develop 

the term ‘lines of action’ in order to bond the postphenomenological focus on bodily-
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situated actions with the figured worlds’ focus on positions and horizons of meaning. 

Lines of action capture how new students at a ward practically and situationally learn 

how to conduct the ward’s skilled nursing practices. By combining figured worlds and 

lines of action I see how local understandings, horizons of meaning and focus of action 

are closely connected to the specific group of patients at the wards, their specialties and 

realms of possibilities. In this way the perspective of lines of action in figured worlds 

permits an attention on the amount of rationale, horizons of meaning and motives for 

actions which actors act in correlation to, and which are not necessarily verbally 

articulated. This analytical frame is constructed in order to create a way to explore how 

novices learn work structures which are tied to specific worlds. However, in order to 

unfold technologies’ role in these working structures, postphenomenological 

perspectives are suitable, because by viewing close human-technology relations through 

a postphenomenological lens, I can grasp how technology influences working practices. 

In regard to the structure of the work of nurses, a relevant aspect is that in this kind of 

work, mistakes can have serious consequences. Therefore, nurses’ work is highly 

structured which also relates to the fact that there are several different clinical 

practitioners around patients. This calls for a clear working structure, so that everyone 

knows which actions have already been performed and which are yet to be done. An 

aggravating circumstance in relation to the work structure is what I (with a term 

borrowed from Hutchins) call ’the maintenance of readiness’ (1996). This relates to the 

phenomenon that in this field, situations of crisis can emerge with very short notice, 

which means that skilled nurses must always be prepared to take over from each other 

or to hand over patients to a colleague. I argue that these conditions frame the ways in 

which students learn to become skilled actors in these worlds. One of the consequences 

is that nursing students are strict rule-followers in order to avoid making mistakes. This 

is relevant because technology both challenges possibilities and conditions for following 

rules. 

One example is that because students learn through detailed lines of actions in worlds 

where mistakes can have serious consequences, they follow their supervisor’s actions 

closely. However by learning from different supervisors they get frustrated when the 

experienced supervisors conduct sequences of lines of action differently, because it 

necessitates that the students choose which sequence to adapt and which to reject. 

Sometimes they can look it up in the so-called ‘VIP’ (Guidance, Instructions, and Policies) 

to find formal procedures, however, not every problem is mentioned there. The thesis 

makes visible, that a number of the frustrations the students experience with different 
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ways of conducting lines of action, happens in relation to technologically-mediated 

relations, where logics and understandings from other horizons of meaning are 

embedded in technologies; for example, in a situation where a student is to choose 

between hygiene and economic considerations. Another instance is that technologies 

which are not accessible can block lines of action. For example, codes to systems such as 

the ‘Electronic Patient Journal’ or to the ‘Electronic Patient Medication system’ are 

strictly personal, however a lot of the students do not get their codes at the beginning of 

the internship. This lack of codes blocks the student’s access and thereby also their 

access to engage in the ward’s nursing practices. In this way the students on the one 

hand learn that they need to be strict rule followers, however they also experience 

situations where they cannot even gain access to the internship without experienced 

nurses breaking the rules by lending students their codes or letting the students work in 

the systems under their names. 

In this way, students learn to navigate through technological mediated practices 

between various rules and expectations – some of which originate from horizons of 

meaning with other motives than nurses focus on their ward’s everyday practices. I 

think of it as horizons of meaning from intersecting figured worlds influencing 

professional nurses’ horizons of meaning and motives for actions. By seeing through the 

perspective lines of action, I see structures in the working practices of nurses, among 

other things, that horizons of meaning from intersecting figured worlds are influencing 

skilled nurses’ motives for actions. I learn that this is not something nurses talk about, 

which makes it up to the students alone to learn how to navigate between different 

figured worlds’ motives for actions. 

Further aspects of learning by following skilled nurses are that students experience first 

hand the experienced nurses’ technological challenges when technologies are not 

accessible, and thereby learn that it can be a challenge to solve technological problems 

without losing focus on one’s motives of action. In this way, students also learn when to 

navigate clear of technologies that are not accessible, in order to keep focus on their 

nursing tasks. A consequence of their struggles to get personal codes to the systems is, 

for example, that it takes an unknown amount of time investment to call for 

technological support, which risks putting their primary work tasks in the background 

for the solving of technological problems. The thesis clarifies that this type of 

expectation from logics and time structures from intersecting figured worlds are often 

hard to make compatible with nursing professionals’ horizons of meaning, motives of 

actions and temporal flow. Therefore, an important aspect of acquiring technological 
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literacy is to gain an understanding of when to engage on technological premises and 

when to ensure focus on the ward’s local horizon of meaning. 

 

In the spring of 2014 I was at a research visit at the University of North Carolina at 

Chapel Hill with Professor Dorothy Holland. I am most grateful for our numerous fruitful 

discussions, which have formed and inspired my research process in extremely 

constructive ways. Also I wish to express my gratitude to William Lachicotte and 

Kimberly Allen for making my stay unforgettable. 
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