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Forskning ved det nye universitet 

Et par kritiske betragtninger om 

universitetssatning ift. konstruktioner af: 

evaluering, forskning, uddannelse og praksis + 

relationer mellem dem 

SPS 25.1.2012 Kristian Larsen 

Helsefak. 



udgangspunkter 

-Case; mest sundhedsområdet, fx sygepleje 

 

-Sociologi; Bourdieus begreber/vid.teori fx 

felt 

 

-tekster; artikler/kronik/email-netsider 

no/dk 
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Spørgsmålene - Forskning ved Hioa 
Øget omfang og kvalitet ved FOU -Øges i bredden, samt samle 

ressourcer i spidsede områder -Professionsrettet forskning 
prioriteres og rum for disciplinrettet og tværfaglig forskning med 

relevans for professionerne 

Hvad er da professionsrettet - professionsrelevans? 

Forskning skal også bidrage til: Værdiskabning; innovation og 
entreprenørskap! 

Integration af forskning, undervisning 

Etablere triangulært forhold forskning, uddannelse og yrkesutøvelse 

Hvad kræves af en forskningsstrategi som sigter mod at 
udvikle både yrkesfeltet og den forskningsbaserede 

kundskab 

Hvordan kan forskning og uddannelse kobles 
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Evaluering og evalueringsrapport 
Hvem evaluerer evalueringen?  Implicitte kriterier ift. (normative) 

konstruktion af fx sygepleje/ sygepleje-forskning/videnskab? Ud fra hvilke 

kriterer postuleres det fx at: 

 

-"learning is a difficult area"?;  

(det er sikkert ikke mere kompliceret teoretisk-metodisk-empirisk end 

andre områder) 

 

-at sygeplejevidenskab/sygepleje mv. er relativt nyt og umodent område?  

modent fx ift. genforskning - og karakteriseret af stor heterogenitet 

internationalt set.  Konstruktivt med konsensus og strid indenfor 

området 

 

-bedømmelse og strategier! 

Fra  "weak" til opnormering, lukkes, slås sammen? 

 

Vi må stille disse og andre spørgsmål: 
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Forskning ved Hioa 
 Selvdefinition: ’Applied research..’ 

 Devaluering:  
◦ Arbejdsdeling viden ift. universitetet 
 Udvikle (universitet) frontforskning/grundforskning),  

 Formidle, (hioa)  

 Anvende (praksisfelt -lærer/pædagog/..) praksisrette, 
forarbejde) 

 Ambitionsniveau:  
◦ Skyde højest (højere) – også i ledelse + organisering 

+ praktiske forhold ”agere/opføre sig som 
universitet” (slukke pc’er kl. 23 – lukke døre kl. 22) 

 Kritisk grundforskning: 
 

 Basic and applied.. 
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Sygepleje, Foucault og bækkentømning 
Teknologisk og instrumentelt blik på uddannelse og 

erhvervsrelationen 
Undervisningsminister Bertel Haarder 8/8 2007: 

Eleverne bliver sat til at perspektivere, analysere og relativere og bruge 
fremmedord, de ikke forstår betydningen af og aldrig vil få brug for. Og de bliver 
vurderet på det, også selv om det måske ikke har et klap med den ønskede 
uddannelse at gøre”. 

Irrelevant at pædagoger, lærere eller sygeplejersker skal læse Habermas, Foucault eller 
Bourdieu. Hvad har bækkentømning med Foucault at gøre?! Spild af tid og ressourcer 
… () 

Uddannelsessøgende læser og bliver undervist i konkrete og tekniske procedurer som 
erhvervet kræver her og nu. 

   Sygeplejersken skal vide noget (evident) om patienten og dennes sygdom og 
pleje. 

 

Men fx sociologisk teori, organisationsteori, patientologi, teknologistudier mv. bidrager til 
en type klogskab og eftertænksomhed som både patienter, kolleger og 
samfundet kan lukrere på/ anvende..  Skal pædagogerne, lærerne og 
sygeplejerskerne ikke have denne ret og udfordring? 
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Rettet mod professionerne 
Hva betyr det at forskningen skal være profesjonsrettet eller profesjonsrelevant? 

 

Kættersk-udfordrende og støttende-supplerende – kritisk/deskriptiv 
Eks. helseområdet, fx sygepleje: 

a) Viden OM professionen og viden relateret til kliniske felt 

b) b) Viden om viden (videnskabsteori) (ontologi/epistemologi, ”luftfag”, 
”tænkefag” , ”praksiskompleksitet”.. 

 

Samfundsmæssige forhold 

Velfærdsstat, transformationer; politikområder (prioriteringer økonomi..); magtanalyser 
(patientforeninger, lægemiddelindustri..), ’Den anden’ - kultur/etnicitet/klasse 

(etnocentrisme..) 

Institutionelle forhold 

Organisering af arbejdet, arbejdsdeling, specialisering, styring, teknologier.. 

 

Mikroforhold 

’Direkte kliniske fænomener”, sygdom/sundhed, farmakologi, pleje/omsorg (smerte, etik, 
værdighed)..  
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Kritiske perspektiver ift 

forskningsbaseret uddannelse 
 
 «FOU+Utdanning=sant  

 Rapport fra arb. Gruppe nedsat af Universitets- og 

højskolerådet juli 2010 
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Perspektiver + gode momenter 

 Relationen: Forskning – uddannelse -praksis? 

 ”dannelse” ”Kritisk tænkemåde” (p. 14) 

 Skelnen mellem ”holdbar og mindre holdbar viden” (p. 14) 

 Yrkesudøvere både konsumenter og producenter af 

kunskab (p. 22) 

 At stud. evt. kan involveres i forskning (p. 40) 

 At uddannelse og FOU fint kan ”styrke hinanden” (p. 51) 

 ...... 
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Hvad siges i rapporten.. 

 Forskning til stud. + stud. involv. i forskning 

 

 De studerende skal ”prøve teorierne af i 
virkeligheden og forske fra første dag på studiet” 
(forsiden) 

 

 Samspil mellem uddannelse og FOU 
◦ Der er kunstig og uheldig modsætning mellem FOU og 

Uddannelse (p. 36) 
 

◦ FOU og uddannelse bør ligge så nær op af hverandre som 
mulig, eller til og med være sammenflettet sådan at 
gamle skillelinjer ikke længere er aktuelle/nødvendige 
(p. 51) 
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MEN Hvad er praktik – klinik? 

 Det er vel enkelt: Pleje patient! 
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Hvad er praktik – klinik? 

 Hvad er patient da? 
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Hvad er praktik – klinik? 

◦ IKKE så enkelt: 

 

◦ Patient, klient, bruger, kunde 

◦ 0 – 100 år 

◦ Mand – kvinde – midt imellem 

◦ Norsk – ikke-norsk 

◦ Intet – stort netværk 

◦ Rig – fattig 

◦ Højt – lavt uddannet 

◦ Rask – 1 – 2 – 10 diagnoser 

◦ Behandlbar – ikke-behandlbar 

◦ Akut – kronisk 

◦ Somatisk – psykisk syge 

◦ Bevidsthed – bedøvet – dement 

◦ Vil behandles – vil ikke behandles 

◦ Er complient – er resistent/inkomplient 

◦ .................. 
◦ ................... 
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Andre teorier og antagelser 

 Viden, uddannelse og handlen i praksis 
 (Larsen 1999, 2010) 
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PATIENTAUTONOMI OG KONTROL 

PROFESSIONSAUTONOMI OG KONTROL 

FULDT BEVIDST KROP 

VÅGEN KROP 

BEDØVET KROP 

Tavs professionsviden Explicit professionsviden 

 

IMPLICIT 

VIDEN 
PATIENTKROP 

 

PÅRØRENDEKROP PERSONALEKROP 
MANUAL/ 

INSTRUKS 

EKSPLICIT 

VIDEN 

 

SOVENDE KROP 

OBJEKTKROP – KAN INTET SELV 

SUBJEKTKROP – KLARER SIG SELV 

FEBRIL – DEMENT KROP 
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Hvad er praktik – klinik? 

◦ Hvad er da profession? 

◦ Hvad er institution? 

◦ Hvad er viden? 

◦ Hvad er muligt, nødvendig, tilstrækkeligt, 

opnåeligt? 

 ................... 

 ................... 
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Men 
 (grund) Forskning er og skal være langt mere, andet, af og til det 

modsatte ift. Uddannelse og praksis 
◦ KÆTTER, UDFORDRER KONVENTIONER/DOXA ‘INTERN 

STRID’  
 Hvilken! / hvis! –’nyeste forskningsresultater (p. 7) skal løse 

samfundsopgaver? 

 

 (god) Uddannelse er og skal være langt mere og andet end tilegnelse 
af forskning og anvendelse af den 
◦ ABSTRATION, ‘THINKING TOOL’, MIDLERTIDIG, KRITISK, 

DANNELSE.. 
 Er uddannelse blot ‘et til et’ formidling af teknisk formidling af fakta fra forskning til 

klinik? 

 

 (faktisk) Praksis/klinik er og skal være langt mere og andet end det 
som forskning kan eller skal sige noget om eller det som uddannelse 
kan/skal give 
◦ UNIK, SAMMENSAT, KOMPLEKS, VÆRDIKONFLIKT.. 
 Er praksis blot applikation forskning eller er der også andet? 
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Opsummerende 
 

 Universitetssatsningen vigtig og nødvendig. Skal opføre os som 
universitet; (incl. grund)forskning, publicere; forskningsbaseret 
undervisning –ned i praktiske forhold.. 

 

 1) Ydmyghed kompleksitet:  

 Forskning – Uddannelse – Klinik/praksis OG relationerne mellem dem 
 
2) Nye styringer/konstruktioner:   
 Hvem eller hvad konstruerer evaluering, forskning, uddannelse og 

praksis? (professionsrettethed mv.) – Tendenser: 
◦ Økonomi/managementsprog (begreber, klassifikationer og logikker) 

◦ Administrativt – Bureaukratisk 

 Værdiskabning; innovation, entreprenørskab – ”ældreforskning”. 
(kritik: ”kritisk mængde forskere…”  

◦ Pragmatisk tilnærmning (men ikke værdifri) (p. 4)  

◦ Modus 2 tænkning (implicit) (Gibbons) 

 
◦ Destruktiv for forskning () 

 Idealtilstand at alle faglig tilsatte forsker og underviser lige meget (p. 28) 

◦ Konsensus – ‘idealistisk’ (naivt) tænkende  
◦ – skal stud. kunne læse studieplanen fra første dagen?? 

 Hvor blev magtperspektiv - diskrepans.. 

 
 
 

SPS 25.1.2012 Kristian Larsen 

Helsefak. 


