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Forord
Denne ph.d.-afhandling, Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne – et systematisk review, er et resultat af et eksternt finansieret forskningsprojekt. Ph.d.-projektet er et delprojekt i det fireårige forskningsprojekt 'Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne' 1, som er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd og udføres i
samarbejde mellem Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet,
Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), Professionshøjskolen UCC og Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Arbejdet med ph.d.-projektet har været en
spændende, krævende og lærerig proces. At være ph.d.-studerende kan til tider være ensomt, men undervejs i forløbet har jeg fået opbakning, støtte og konstruktiv kritik fra mange
mennesker.
En særlig tak skal rettes til mine tre vejledere, hovedvejleder professor Per Fibæk Laursen,
bivejleder lektor Michael Søgaard Larsen og bivejleder professor emeritus Sven Erik Nordenbo, der alle har bidraget med konstruktive og kritiske drøftelser, faglige indspil og inspiration, som har udgjort en uvurderlig ressource undervejs i forløbet.
Tak til alle de gode kollegaer, der sammen udgør forskningsmiljøet ved Forskningsprogrammet Skoleforskning, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Også en stor
tak til deltagerne i Brobygningsprojektet for et spændende og inspirerende samarbejde. En
særlig tak til mine ph.d.-kollegaer Rikke Eline Wendt og Louise Flensted Rønberg for mange
gode samtaler om forskningsprocessen og ikke mindst om livet som ph.d.-studerende.
En stor tak skal lyde til medarbejderne fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning,
som har tilbudt deres hjælp undervejs i forløbet. Tak til Anne Bang-Olsen, Rune Müller Kristensen og Hanna Bjørnøy Sommersel for at stille op som testpersoner og for at give konstruktiv feedback i flere faser af arbejdet, til Jesper de Hemmer Egeberg og Neriman Tiftikci,
hvis ekspertise og opmuntrende ord jeg har nydt godt af i forskellige stadier af arbejdet, og til
Kasper Steenberg, som har læst korrektur på afhandlingen.
Endelig en stor og varm tak til min familie og venner for jeres tålmodighed, støtte og opbakning, som har bidraget til, at denne afhandling er blevet til.
København, januar 2014
Trine Kløveager Nielsen
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Afhandlingens indhold og opbygning
Denne afhandling er resultatet af et ph.d.-projekt, som har til formål at undersøge, hvilke
strategier der har betydning for relationen mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne til diplomingeniør, lærer, pædagog og sygeplejerske. Problemstillingen belyses
gennem et systematisk review bestående af en forskningskortlægning og en forskningssyntese af den foreliggende forskning 2 på feltet. Projektets forskningsinteresse er at udforske,
hvilke strategier i form af didaktiske og pædagogiske tiltag og metoder uddannelsesstederne
kan tage i brug for at fremme en højere grad af sammenhæng mellem teori og praksis for de
studerende, og hvilke forståelser af relationen mellem teori og praksis den foreliggende
forskning er baseret på. Syntesen består af to adskilte dele: En narrativ syntese af primærforskningens resultater vedrørende strategier til at skabe sammenhæng mellem teori og
praksis samt en konceptuel syntese af primærforskningens antagelser og forståelser vedrørende teori/praksis-relationen.
Afhandlingens kapitler omfatter:
Kapitel 1: Kapitlet indleder afhandlingen med en beskrivelse af baggrund, problemstilling,
formål med projektet og forskningsspørgsmål. Der introduceres til den samfundsmæssige
kontekst med en indledningsvis redegørelse for de forandringer, der er sket for professionsbacheloruddannelserne i de senere år. Dernæst præciseres problemstillingen, der redegøres
for relevansen af og formålet med den valgte forskning, og forskningsspørgsmålene præsenteres. Kapitlet indeholder endvidere en redegørelse for de fire uddannelser, der er i fokus i
projektet, med særlig vægt på uddannelsernes opbygning og organisering.
Kapitel 2: Dette kapitel har til hensigt at placere projektet i en professionsuddannelseskontekst, samt at vise hvordan spørgsmålet om teori og praksis relaterer sig til professionel uddannelse. I kapitlet redegøres for professionsbegrebet samt for teoretiske tilgange til forholdet mellem teori og praksis med henblik på at give et indblik i nogle af de dominerende teoretiske positioner, der har influeret tænkningen om teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Hensigten med kapitlet er at identificere og forstå forskningsfeltet i et bredere
teoretisk perspektiv.
Kapitel 3: Kapitlet præsenterer projektets hovedteoretiske udgangspunkt, som udgøres af
Wilfred Carrs (1986; 1990) teori om forskellige forståelser af teori, praksis og relationen mellem teori og praksis. I kapitlet anlægges et metateoretisk perspektiv på teori/praksis-
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relationen, og det undersøges, hvordan begreberne ’teori’, ’praksis’ og ’teori/praksis-relation’
forstås inden for forskellige teoretiske positioner.
Kapitel 4: Dette kapitel omhandler ’evidens’, som er et centralt begreb i forbindelse med
udførelsen af systematiske reviews. I kapitlet præsenteres et overblik over evidensforskningen historisk set, en definition af begrebet evidens samt en diskussion af de problematikker,
der kan være forbundet med evidenstænkningen i en kontekst af uddannelsesforskning.
Kapitel 5: I kapitel 5 redegøres for de metodiske overvejelser, der har fundet sted i de forskellige faser af udarbejdelsen af det systematiske review: reviewspørgsmål, systematisk
litteratursøgning, screening, dataekstraktion samt vurdering af studiernes relevans og forskningskvalitet. Endvidere beskrives forløbet af forskningsprocessen for hver af disse faser.
Kapitel 6: Kapitlet præsenterer resultaterne af forskningskortlægningen. Der gives en karakteristik af den foreliggende forskning på feltet, herunder en karakteristik af studiernes metode
og design, en reviewspecifik karakteristik samt en karakteristik af undersøgelsernes kvalitet.
Dernæst følger en analyse af tendenser i forskningsfeltet med fokus på forskningens metodologiske tilgang. Slutteligt gives en samlet vurdering af forskningen på feltet.
Kapitel 7: Dette kapitel omhandler syntesemuligheder og valg af syntesemetode for syntesens del 1, dvs. syntesen af studiernes resultater. I kapitlet præsenteres en redegørelse for
og vurdering af de muligheder for syntese, som forskningskortlægningen giver anledning til,
samt en redegørelse for hvilken syntesemetode og analytisk tilgang der anvendes. Syntesen
udføres som en narrativ syntese i fire trin: Udvikling af programteori, præliminær syntese,
udforskning af relationer og vurdering af syntesens robusthed.
Kapitel 8: I kapitel 8 præsenteres den narrative syntese af primærforskningens resultater.
Første trin består i udvikling af en programteori. Dernæst præsenteres den del af syntesen,
som omhandler de strategier, der er undersøgt i primærforskningen. Her undersøges strategierne i forhold til den betydning, de kan vises at have for sammenhængen mellem teori og
praksis.
Kapitel 9: I kapitel 9 præsenteres de overordnede indsigter, som den narrative syntese af
studiernes resultater bidrager med. Her fremlægges en opsummering af den narrative synteses indsigter vedrørende de undersøgte strategier, deres betydning for sammenhængen
mellem teori og praksis samt barrierer og facilitatorer. I kapitlet præsenteres desuden en
analyse af overordnede temaer, der går på tværs af strategier.
Kapitel 10: I dette kapitel foretages en vurdering af syntesens robusthed samt en vurdering
af syntesens generaliserbarhed. Tre aspekter af syntesen adresseres med henblik på at vur-
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dere robustheden: primærstudiernes metodologiske kvalitet, syntesemetoden samt informationsniveau. Slutteligt diskuteres generaliserbarheden af syntesen.
Kapitel 11: Kapitlet fremlægger syntesens del 2, som består i en konceptuel syntese af primærforskningens forståelser af teori og praksis i forhold til den anvendte begrebsramme,
som udgøres af Carrs typologi over forskellige forståelser af teori og praksis. Herunder undersøges det endvidere, hvordan primærstudierne operationaliserer ’sammenhæng mellem
teori og praksis’. Analysen er gennemført som en tematisk analyse, som identificerer temaer
på tværs af studierne.
Kapitel 12: I kapitel 12 præsenteres de overordnede indsigter, som den konceptuelle syntese af primærforskningens grundlæggende antagelser og begrebsliggørelser af teori/praksisforholdet bidrager med. Desuden undersøges det, om der er en relation mellem primærstudiernes grundlæggende forståelser af teori/praksis-forholdet og deres operationalisering af
sammenhæng mellem teori og praksis.
Kapitel 13: Kapitel 13 udgør afhandlingens afsluttende kapitel, hvor afhandlingens overordnede indsigter, som projektet har bidraget til i relation til de opstillede forskningsspørgsmål,
opsummeres. Kapitlet indeholder en diskussion af syntesen, og der reflekteres over metodologiske spørgsmål i relation til forskningsprocessen. De overordnede konklusioner af projektet præsenteres, og kapitlet afsluttes med en kort perspektivering.
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Kapitel 1: Indledning
Baggrund
En profession kan karakteriseres som et erhverv, som kræver en specialiseret viden og træning. Kun personer, som har erhvervet denne særlige viden og kompetencer gennem en
bestemt uddannelse, kan kalde sig professionel med ret til at udøve professionens praksis.
Dette projekt beskæftiger sig med professionsbacheloruddannelserne. I dag findes der omkring 30 professionsbacheloruddannelser inden for sundhed, bio- og laboratorieteknik, medier og kommunikation, pædagogik, teknik, samfundsfag samt økonomi (Undervisningsministeriet, 2008b). I dette projekt er fire professionsbacheloruddannelser i fokus, nemlig uddannelserne til sygeplejerske, lærer, pædagog og diplomingeniør.
I 1999 blev Bologna-deklarationen underskrevet af undervisningsministre fra 29 europæiske
lande, heriblandt Danmark. Intentionen med Bologna-deklarationen var at etablere integration i et samlet europæisk uddannelsessystem og at styrke den europæiske dimension for
derved at sikre mobilitet mellem de europæiske landes uddannelser. Bestræbelserne skulle
realiseres gennem bl.a. udvikling af et fælles meritsystem baseret på ECTS og en gradsstruktur i uddannelsessystemet, der omfatter niveauerne bachelor, kandidat og ph.d. (Cirius,
2009). I Danmark blev målsætningen om gradsstruktur fulgt op ved at indføre professionsbacheloren på det mellemlange videregående uddannelsesområde. Dette skete med MVUloven i 2000.
Formålet med professionsbacheloruddannelserne beskrives i MVU-loven som at ”give de
studerende teoretisk indsigt i fag og fagområder og indsigt i, hvordan professionerne og erhvervene anvender teori og metode i praksis” (Undervisningsministeriet, 2000a, § 7, stk. 2).
Uddannelsen skal være ”praksisnær, professionsrettet og erhvervsrettet samt kendetegnet
ved at kombinere teori og praktik i et sammenhængende uddannelsesforløb” (Undervisningsministeriet, 2000a, § 2). Særligt for professionsbacheloruddannelserne er, at de er
kendetegnet ved at veksle mellem teoretisk undervisning og praktisk læring, samt at de retter
sig mod et bestemt erhverv eller jobområde. Der stilles således krav om en høj grad af professionsorientering, men med ændringen af uddannelserne til professionsbacheloruddannelser fulgte også et krav om øget videnskabeliggørelse og akademisering af uddannelserne.
Uddannelsen afsluttes nu med professionsbacheloropgaven, som stiller krav om en akademisk arbejdsform, videnskabsteori og metode, ligesom den nu giver direkte adgang til overbygningsuddannelser ved universiteterne og således indgår i et akademisk uddannelsesforløb, jf. Bologna-deklarationen. Indførelsen af professionsbachelortitlen betyder således, at
der nu både stilles professionskrav og akademiske krav til uddannelserne.
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På samme tid blev CVU-loven fremsat og vedtaget. CVU-loven etablerede en ny institutionsform, nemlig Centre for Videregående Uddannelse, som havde til formål at ”at styrke de professionsrettede videregående uddannelser, særlig de mellemlange videregående uddannelser og efter- og videreuddannelses i tilknytning hertil.” (Undervisningsministeriet, 2000b, §
27a). Der blev dannet 23 CVU´er, som rummede uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og flere sundhedsuddannelser samt sociale, merkantile og tekniske uddannelser. Den
politiske begrundelse for at samle uddannelserne i CVU´erne var et ønske om øget professionalisering, og CVU´ernes opgaver bestod i at tilbyde professionsrettede videregående uddannelser på bachelorniveau, udføre udviklingsopgaver og fungere som videncentre med
forskningstilknytning.
I juli 2007 vedtog Undervisningsministeriet loven om professionshøjskoler, som samlede de
eksisterende CVU´er og en række selvejende uddannelsesinstitutioner i professionshøjskoler. Formålet med professionshøjskolerne beskrives i loven som ”at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau
imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som offentlige sektor”
og ”at sikre, at uddannelsernes videngrundlag er karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering, bl.a. gennem samarbejde med relevante forskningsinstitutioner” (Undervisningsministeriet, 2007, § 3). Af loven fremgår det endvidere, at der er en intention om et
strategisk og konkret samarbejde både mellem professionshøjskoler og universiteter og andre forskningsmiljøer, men også mellem professionshøjskolerne og de erhverv og professioner, som professionshøjskolernes uddannelser retter sig mod. Professionshøjskolerne viderefører grundlæggende CVU´ernes arbejde men i nye og større institutionelle rammer. Begrundelsen for den politiske beslutning om etableringen af otte professionshøjskoler var en
forventning om, at de større institutionelle rammer i højere grad ville kunne sikre de faglige
og udviklingsmæssige ressourcer, som er nødvendige for at imødekomme de krav, institutionerne står overfor (Regeringen, 2006).
Lovens intention om professionshøjskolernes samarbejde med både universiteterne og professionerne afspejler et ønske om at bringe den teoretiske viden og den praktiske ”virkelighed” tættere på hinanden. Traditionelt har synet på universiteternes og de professionelles
rolle lidt forenklet været, at mens universiteterne skaber teorien, anvender de professionelle
den i praksis. Med de nye krav og intentioner om samspil og samarbejde på tværs af institutionerne skabes der mulighed for at udviske de skarpe skel mellem universiteter, professionsuddannelser og arbejdsliv.
Globaliseringsaftalen (Finansministeriet, 2006) fra 2006 rummer en politisk målsætning om,
at mindst halvdelen af alle unge i 2015 skal have en videregående uddannelse mod knap 44
% i 2006. Dette skal bl.a. ske ved, at færdiggørelsesalderen reduceres og frafaldet for ud10

dannelserne nedbringes. Mere end 1/3 af alle studerende på videregående uddannelser studerer på en professionsbacheloruddannelse (Undervisningsministeriet, 2008b), og det er
derfor centralt for realisering af målsætningen at sikre en høj gennemførelsesprocent på professionsbacheloruddannelserne. Et af indsatsområderne i globaliseringsstrategien er ”styrkelse af kvalitet, faglighed og udviklingsbaseret viden på professionshøjskoler” (Finansministeriet, 2006).

Problemstilling
I perioden fra 1980 til 2004 er professionsbacheloruddannelserne relativt set sakket bagud i
forhold til universitetsuddannelserne. Andelen af unge, der afslutter en lang videregående
uddannelse, er i denne periode tredoblet, mens professionsbacheloruddannelserne kun har
oplevet en svag stigning (Epinion, 2007).
Efter en periode i 1990´erne med stigende tilgang til de mellemlange videregående uddannelser fulgte flere år med en tendens til faldende søgning, særligt på lærer-, pædagog- og
ingeniøruddannelserne. Søgningen til sygeplejerskeuddannelsen har gennem de seneste 15
år været stabil, men også her viser der sig en tilbagegang i 2007 og 2008 (Jensen, Brown,
Hillersdal, Rasmussen & Schademann, 2006; Jensen, Kamstrup & Haselmann, 2008). Nedgangen i søgningen vendte i 2009, hvor der var en klar stigning i antallet af ansøgere til professionshøjskolernes uddannelser. Stigningen fortsatte i 2010. Man kan gætte på, at den
markante stigning i ansøgertallet hænger sammen med konjunkturændringer i forbindelse
med finanskrisen og den øgede arbejdsløshed. Om det højere ansøgertal er stabilt, vil de
kommende år vise.
På samme tid har der over en årrække været et markant fald i gennemførelsesprocenten på
uddannelserne, så den samlede gennemførelsesprocent i 2006 var 65 % på læreruddannelsen og 80 % på pædagoguddannelsen. På de tekniske professionsbacheloruddannelser,
som diplomingeniøruddannelsen hører under, er gennemførelsesprocenten ca. 70 %. Samme tendens gør sig gældende på sygeplejerskeuddannelsen, hvor 35 % af dem, der startede
i 2003, har afbrudt uddannelsen (Epinion, 2007; Jensen et al., 2006; Jensen et al., 2008).
Det høje frafald på professionsbacheloruddannelserne er problematisk, da der på det offentlige arbejdsmarked i forvejen er mangel på sygeplejersker, lærere, pædagoger og diplomingeniører. Problemet ser ikke ud til at mindskes de kommende år, snarere tværtimod, grundet
den demografisk betingede afgang fra arbejdsmarkedet og forskydninger i befolkningens
alderssammensætning. For at kunne opfylde arbejdsmarkedets behov for professionelle er
det nødvendigt med en stabil høj søgning og fastholdelse af de studerende på studiet. Et
andet problem er, at blandt de, som afbryder en pædagoguddannelse, er kun 22 % i gang
med en ny uddannelse 15 måneder senere, mens det samme tal for læreruddannelsen er 32
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% (Jensen et al., 2006; Jensen et al., 2008). Det ser altså ud til, at det at afbryde uddannelsen kan betyde en risiko for slet ikke at få en uddannelse. Som en konsekvens af den faldende søgning og fuldførelsesprocent udarbejdede KL, Danske Regioner, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og FTF i 2009 en National Strategi for Velfærdsuddannelserne. Et
af de centrale indsatsområder er ”bedre og mere praksisnære uddannelser”, der handler om,
at samspillet mellem teori og praktik i uddannelserne skal styrkes (Danske Regioner, 2009).
Undersøgelserne fra AKF (Jensen et al., 2006; Jensen et al., 2008) viser, at mange forskellige faktorer har indflydelse på de studerendes frafald og overvejelser om at afbryde uddannelsen. De studerendes baggrundskarakteristika forklarer kun i mindre grad forskellene i
frafald, hvorimod de studerendes trivsel har en større betydning. Generelt giver de studerende, der overvejer at afbryde uddannelsen, en mindre positiv vurdering af uddannelsens og
undervisningens kvalitet, hvorfor det bliver relevant at rette fokus for en nærmere undersøgelse mod uddannelsens tilrettelæggelse, og hvad der foregår i undervisningen. I denne forbindelse står forholdet mellem teori og praksis som et centralt aspekt ved professionsuddannelserne.
I AKFs undersøgelse (Jensen et al., 2008) udtrykker over 70 % af de studerende, at uddannelsernes indhold af både teori og praksis har betydning for valget af professionsuddannelserne frem for andre uddannelser. Uddannelsens indhold af teori og praksis opleves således
som vigtig for de studerende, men en del studerende mener, at sammenhængen mellem
teori og praksis i deres uddannelse er utilstrækkelig. Dette kan have betydning for de studerendes motivation til at fortsætte på uddannelsen. I undersøgelsen ses en tendens til, at en
stor del af de, der har overvejet at afbryde deres uddannelse, oplever en dårlig sammenhæng mellem teorien lært på uddannelsesstedet og praksis, som den opleves på praktikstedet. Dette viser sig særligt ved læreruddannelsen, hvor 54 % af de studerende, der overvejer
at afbryde, giver udtryk for en mangelfuld sammenhæng mellem teori og praksis. Blandt de
sygeplejerskestuderende angiver halvdelen af de, der har afbrudt uddannelsen eller overvejer at gøre det, at de har vanskeligt ved at bruge den teoretiske indlæring i den kliniske praksis. Også blandt de studerende, der ikke overvejer at afbryde uddannelsen, vurderer en del,
at samspillet mellem teori og praksis er for ringe, men generelt for uddannelserne gælder
det, at oplevelsen af, at det er svært at koble teori og praksis, er større blandt de studerende,
der overvejer at afbryde uddannelsen.
En evaluering af læreruddannelsen fra EVA viser ligeledes, at de studerende savner en bedre sammenhæng mellem praktik og seminarieundervisning. Evalueringen peger på, at det i
høj grad er op til den enkelte studerende at skabe sammenhængen, og at dette af de studerende opleves som en svær udfordring (Danmarks Evalueringsinstitut, 2003). En anden undersøgelse fra EVA retter fokus mod praktikforløbet i 14 forskellige professionsbachelorud12

dannelser, herunder lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og diplomingeniøruddannelserne.
Undersøgelsen viser, at det er en udfordring at opnå den ønskede synergieffekt mellem uddannelsens praktiske og teoretiske dele (Danmarks Evalueringsinstitut, 2006).
Sammenhængen mellem teori og praksis er således et grundlæggende element i professionsbacheloruddannelserne, ligesom det er centralt for de studerende, når de skal beskrive
deres motivation for at søge ind på uddannelserne. Det er derfor problematisk, at en stor del
af de studerende oplever, at sammenhængen mellem teori og praksis i uddannelsen er utilstrækkelig, og at denne manglende sammenhæng ser ud til at have betydning for frafaldet
på uddannelserne. Trods de senere års stigende søgning til uddannelserne er det sandsynligt, at der stadig er kvalitetsmæssige problemer i forhold til sammenhængen mellem teori og
praksis i professionsbacheloruddannelserne.
Det såkaldte gab mellem teori og praksis er et velbeskrevet fænomen inden for forskningen i
professionel uddannelse også internationalt. Det beskrives ofte som den kløft, de studerende
oplever mellem den teoretiske (boglige) læring, som sker på uddannelsesstedet, og den
praksis, de studerende møder i den ”virkelige” verden, når de er i praktik på fx skoler og hospitaler. Også på de danske professionshøjskoler er der fokus på teori/praksisproblematikken, og der er udviklet flere strategier til at styrke forholdet mellem teori og praksis. Et arbejdspapir fra Brobygningsprojektet (Brok, 2010) giver en oversigt over, hvilke tiltag
og forsøg der aktuelt er i gang på uddannelserne. Her nævnes blandt andet tværfagligt samarbejde mellem undervisere og praktikere, undervisere med erfaring fra praksis, brug af portfolio, simulation/laboratorier, tutor- og kontaktlærerordninger, mentorordninger, praktikvejlederuddannelse, trainee-ordninger, projektorienteret studieform og samarbejde med virksomheder/institutioner.
Der kan findes mange forskellige opfattelser af, hvordan sammenhængen mellem teori og
praksis i professionsuddannelserne bedst sikres. Tillige kan der findes mange forskellige
tilgange til, hvordan teori, praksis og relationen mellem teori og praksis kan forstås og beskrives (se fx Carlson, 1999; Korthagen & Kessels, 1999; Kroll, 2004; Landers, 2000; Leinhardt, Young & Merriman, 1995; Spouse, 2001; Westbury, Hansén, Kansanen & Björkvist,
2005). Det er derfor relevant at undersøge ikke bare, hvordan der kan skabes sammenhæng
mellem teori og praksis, men også hvordan teori/praksis-forholdet grundlæggende forstås og
beskrives inden for professionsforskningsfeltet.

Projektets formål
Den beskrevne problemstilling rejser spørgsmålet om, hvordan man bedst sikrer en høj faglig
og indholdsmæssig sammenhæng mellem professionsbacheloruddannelsernes teoretiske og
praktiske dele.
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Der eksisterer pt. en stor empirisk baseret viden internationalt om, hvordan en frugtbar relation mellem teori og praksis kan etableres i professionsbacheloruddannelserne. Formålet med
dette projekt er at identificere de i forskningen beskrevne strategier, som har betydning for at
skabe sammenhæng mellem teori og praksis, gennem et systematisk review af den internationale empiriske forskning. Formålet er endvidere at undersøge, hvordan primærforskningens præmisser i form af dens grundlæggende teoretiske og konceptuelle forståelser af teori
og praksis kan beskrives. Det systematiske review udgøres af en systematisk forskningskortlægning og en syntese af den foreliggende forskning. Syntesen er delt i to: en narrativ syntese af primærforskningens resultater vedrørende strategier, der kan skabe sammenhæng
mellem teori og praksis, og en konceptuel syntese af primærforskningens grundlæggende
forståelser af teori/praksis-relationen med udgangspunkt i Wilfred Carrs (1986; 1990) opstilling af forskellige tilgange til teori/praksis-relationen. Med denne syntetisering bliver det muligt at skabe overblik over den foreliggende primærforskning på området, dens præmisser og
dens resultater, på baggrund af et større datamateriale. I det systematiske forskningsreview
anvendes 1. ordensarbejder, primærforskning, hvor pædagogiske forskere har undersøgt
den pædagogiske virkelighed direkte, som datakilde, og der er således tale om 2. ordens
videnskab eller pædagogisk metavidenskab, også kaldet sekundær forskning (Nordenbo,
2009).
I det systematiske review er der tale om anvendelsesorienteret forskning, som kan pege på
handlemuligheder for praksis, dvs. professionshøjskolerne, i relation til planlægningen og
gennemførelsen af professionsbacheloruddannelserne med henblik på at skabe sammenhæng mellem teori og praksis for de studerende. Ved at syntetisere den foreliggende empiriske forskning på feltet, kan der skabes overblik over, hvilke pædagogiske og didaktiske metoder og tiltager der er undersøgt i forskningen, og hvordan de har betydning for teori/praksis-relationen. Denne viden kan anvendes af professionshøjskolerne i deres tilrettelæggelse af uddannelsernes forskellige dele.

Forskningsspørgsmål
På baggrund af ovenstående er formuleret et overordnet reviewspørgsmål, som lyder:
•

Hvilke strategier i uddannelsen har betydning for relationen mellem teori og praksis i
uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og ingeniør samt i professionsuddannelser af bachelorlængde inden for sundhed, pædagogik og teknik, og hvordan?

Det overordnede reviewspørgsmål guider reviewprocessen i den systematiske litteratursøgning og identifikationen af relevante primærstudier, som kan indgå i forskningssyntesen.
Derudover er der opstillet følgende forskningsspørgsmål, som specifikt søges besvaret i
forskningskortlægningen:
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•

Hvordan kan forskningen på feltet karakteriseres med hensyn til geografisk kontekst,
metode og forskningsdesign, uddannelseskontekst og aktører?

•

Hvilke strategier, forstået som pædagogiske og didaktiske metoder og tiltag, som anvendes med henblik på at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne lærer, pædagog, sygeplejerske og ingeniør, beskrives i
forskningen?

•

Hvordan vurderes relevansen og kvaliteten af forskningen?

På baggrund af resultaterne af forskningskortlægningen er der opstillet en række spørgsmål,
som søges besvaret i syntesen. Disse spørgsmål er en præcisering og modificering af det
overordnede reviewspørgsmål på baggrund af de karakteristika ved primærforskningen, som
viste sig i forskningskortlægningen. Forskningsspørgsmålene, der guider syntesen lyder:
•

Hvad karakteriserer de strategier, forstået som pædagogiske og didaktiske metoder
og tiltag, som anvendes med henblik på at skabe sammenhæng mellem teori og
praksis i professionsbacheloruddannelserne lærer, pædagog, sygeplejerske og ingeniør, som beskrives i forskningen?

•

Hvilken betydning har de beskrevne strategier for sammenhængen mellem teori og
praksis i professionsbacheloruddannelserne?

•

Hvilke forhold ved de pædagogiske og didaktiske metoder og tiltag hindrer og faciliterer sammenhængen mellem teori og praksis for de studerende i professionsbacheloruddannelserne?

I den konceptuelle syntese undersøges forskningsspørgsmålet:
•

Kan de af Carr beskrevne forståelser af teori/praksis-relationen genfindes i de teoretiske og konceptuelle forståelser og antagelser om teori/praksis-relationen, som den
empiriske forskning om strategier, der har betydning for sammenhængen mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne, er baseret på, og hvordan kommer
de i så fald til udtryk?
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De fire professioner i fokus
Det systematiske review har som del af Brobygningsprojektet til formål at undersøge, hvordan teori og praksis i danske professionsbacheloruddannelser kan bringes til at hænge bedre sammen. Dette gøres i reviewet ved at lave en syntese af den internationale forskning på
området med henblik på at undersøge, om de danske uddannelser og undervisere kan lære
noget eller blive inspireret af den forskningsmæssige viden, der er produceret internationalt.
Det betyder, at reviewet frembringer resultater, der er tilvejebragt i uddannelsesmæssige
kontekster, der på mange måder adskiller sig fra danske forhold.
For at kunne relatere resultaterne til de danske uddannelser er det derfor relevant med et
indblik i, hvordan de danske professionsbacheloruddannelser er opbygget, særligt i relation
til vægtningen af teori og praksis. I det følgende redegøres kort for, hvordan de fire uddannelser er organiseret og tilrettelagt, særligt med fokus på vægtningen af teoretisk og praktisk
undervisning i uddannelserne. Der kan være forskelle i tilrettelæggelsen af undervisningen
mellem de mange forskellige uddannelsessteder i Danmark, og uddannelserne er derfor her
beskrevet i generelle og overordnede træk, som de er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelserne.
Lærer
Læreruddannelsen varer 4 år svarende til 240 ECTS-point og giver ret til betegnelsen ”Professionsbachelor som lærer i folkeskolen”. Formålet med uddannelsen er at kvalificere den
studerende til at kunne virke som faglig, pædagogisk og didaktisk kompetent lærer i den
danske folkeskole. Uddannelsen består af ”Lærernes grundfaglighed” (60-80 ECTS-point),
undervisningsfag (120-140 ECTS-point), praktik (30 ECTS-point) og bachelorprojekt (10-20
ECTS-point). Lærernes grundfaglighed består af to hovedområder: 1) Pædagogik og lærerfaglighed med kompetencemålene a) Elevens læring og udvikling, b) Undervisningskendskab og –kompetencer, c) Specialpædagogik og d) Undervisning af tosprogede, samt 2) Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab. Undervisningsfagene består af fag, som svarer til undervisningsfagene i folkeskolen. Den studerende skal almindeligvis opnå undervisningskompetence i tre undervisningsfag, hvoraf ét skal være dansk
eller matematik. Praktikken består i moduler på 5-15 ECTS-point, og den tilrettelægges således, at der sker en progression i overensstemmelse med kompetencemålene. Praktikken
skal forberedes, gennemføres og efterbehandles i samarbejde med undervisningsfagene og
Lærernes grundfaglighed. Professionsbachelorprojektet på 4. år skrives med udgangspunkt i
en konkret empirisk problemstilling, hvori inddrages resultater fra forsknings- og udviklingsprojekter og forskningsbaseret litteratur inden for grundskoleområdet. Problemstillingen skal
tage afsæt i folkeskolens praksis eller praksis fra andre skoleformer (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, 2013).
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Sygeplejerske
Sygeplejerskeuddannelsen var i Danmark en elevuddannelse, indtil den i 1990 blev ændret
til en videregående uddannelse. Uddannelsen til sygeplejerske giver ret til titlen ”Professionsbachelor i sygepleje” samt til autorisation som sygeplejerske. Uddannelsen er normeret til
3½ årsværk svarende til 210 ECTS-point og er opdelt i semestre og moduler. Et semester
har en varighed på 18-24 uger og er opdelt i to moduler. Et modul er en afsluttet undervisningsenhed, som indeholder teoretiske eller kliniske elementer eller en kombination heraf.
Formålet med uddannelsen er at kvalificere de studerende inden for teoretiske og kliniske
sygeplejekundskaber, så de kan fungere selvstændigt som sygeplejerske inden for hovedområderne for sygeplejens virksomhedsfelt. Praktikken i sygeplejerskeuddannelsen benævnes som ”klinisk undervisning” eller ”klinikken”. I uddannelsen indgår teoretiske undervisningsdele svarende til i alt 120 ECTS-point og kliniske undervisningsdele svarende til i alt 90
ECTS-point. Det er uddannelsesinstitutionens opgave at godkende de kliniske undervisningssteder og tilrettelægge den kliniske undervisning ud fra lokale muligheder inden for
sundhedsområdet og det sociale område. Det kliniske undervisningssted udarbejder en beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb i overensstemmelse med retningslinjerne herfor i
studieordningen. Beskrivelsen godkendes af uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen forbereder den studerende på det enkelte kliniske undervisningsforløb og udarbejder
en individuel studieplan i samarbejde med den studerende og det kliniske undervisningssted
(Undervisningsministeriet, 2008a).
Pædagog
Indtil 1992 fandtes flere forskellige pædagoguddannelser. I 1989 startede et reformarbejde,
som resulterede i en ny fællesuddannelse for alle pædagoger, som trådte i kraft i 1992. Her
blev børnehavepædagog-, fritidspædagog- og socialpædagoguddannelserne slået sammen
til én uddannelse af 3½ års varighed. I 2001 opnåede pædagoguddannelsen status som professionsbachelor (Enoksen, 1996). I 2007 blev uddannelsens fag og prøver omlagt til den
nuværende udformning, og uddannelsen giver nu ret til titlen ”Professionsbachelor som pædagog”. Uddannelsen er semesteropdelt og normeret til 3½ årsværk svarende til 210 ECTSpoint. Uddannelsens grundlæggende fag udgøres af ”Pædagogik”, ”Dansk, kultur og kommunikation” og ”Individ, institution og samfund”. De studerende skal desuden vælge et af
følgende linjefag: ”Sundhed, krop og bevægelse”, ”Udtryk, musik og drama” og ”Værksted,
natur og teknik” samt specialisere sig inden for et af følgende arbejdsområder: ”Børn og unge”, ”Mennesker med nedsat funktionsevne” og ”Mennesker med sociale problemer”. Specialiseringen starter 12 uger før 3. praktik, dvs. midt i 5. semester. Studiet veksler mellem teoretisk undervisning og praktikperioder med stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem
uddannelsesforløbet. Studiet indeholder tre praktikperioder på forskellige institutioner. Der er
i alt 15 måneders praktik i hele studieperioden svarende til 74 ECTS-point. På første år er
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der tre måneders ulønnet praktik, som ligger i starten af 2. semester. Andet og tredje år (3.
og 6. semester) indeholder hver seks måneders lønnet praktik. Den ulønnede praktik på 1. år
tilrettelægges med 47 arbejdsdage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer og med 5 studiedage på seminariet. De to lønnede praktikperioder tilrettelægges med et gennemsnitligt
timetal på 32,5 timer om ugen. Heri indgår 10 studiedage på seminariet for hver periode
(Undervisningsministeriet, 2010).
Diplomingeniør
Uddannelsen til diplomingeniør blev oprettet i 1993 og erstattede de to tidligere uddannelser
akademiingeniør og teknikumingeniør. Siden 2002 har diplomingeniørerne kunnet kalde sig
”Diplomingeniør, Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed”. Efter en gennemført diplomingeniøruddannelse er der mulighed for at fortsætte på kandidatdelen af civilingeniøruddannelsen. Diplomingeniøruddannelsen er normeret til 3½ år, svarende til 210 ECTS-point, inklusive et halvt års virksomhedspraktik. Diplomingeniøruddannelsen har til formål at kvalificere de
studerende til at varetage erhvervsfunktioner, hvor de skal omsætte teknisk og naturvidenskabelig viden til praktisk anvendelse og selvstændigt løse ingeniørmæssige arbejdsopgaver. Uddannelsen er opbygget med en basisdel, som giver grundlæggende viden om teknik,
specialisering i et valgt emne, praktik i en virksomhed og afgangsprojekt. Obligatoriske fag
skal udgøre 75-150 ECTS-point, tilvalgsfag 15-90 ECTS-point, praktik 30 ECTS-point, mens
bachelorprojektet skal svare til mindst 15 ECTS-point. På diplomingeniøruddannelsen har de
studerende en værkstedspraktik, hvor de lærer det praktiske arbejde i et laboratorium. Ingeniørpraktikken er en 5 måneders erhvervspraktik, hvor den studerende bliver ansat i en virksomhed med løn (Undervisningsministeriet, 2002).
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Kapitel 2: Teori og praksis i professionel uddannelse
I dette kapitel redegøres for, hvordan begrebet ’profession’ forstås i projektet, og det vises,
hvordan professionerne kan siges at trække på forskellige felter af viden, som kan beskrives
som værende af teoretisk og praktisk karakter. Dernæst redegøres for teoretiske tilgange til
forholdet mellem teori og praksis. Den teoretiske og filosofiske diskussion om forholdet mellem teori og praksis er langt fra ny, og der foreligger en omfattende litteratur om den. Hensigten med kapitlet er ikke at give en udtømmende redegørelse for denne diskussion, men at
give et indblik i nogle af de dominerende teoretiske positioner, der har influeret tænkningen
om teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Hensigten med kapitlet er således
at identificere og forstå forskningsfeltet i et bredere teoretisk perspektiv og dermed skærpe
forståelsen for, hvorfor feltet ser ud, som det gør. Den teoretiske indsigt har endvidere til
formål at danne en begrebsmæssig ramme for forståelsen af data fra de empiriske studier,
der indgår i det systematiske review.

Professionsbegrebet
Professionsbegrebet blev indført i første halvdel af det 20. århundrede (Laursen, 2004). Ordet ’profession’ kommer af det latinske professio, som betyder ”jeg erklærer offentligt”. Det
henviser til det ordensløfte, som en novice i den romersk-katolske kirke aflagde for at blive
optaget som fuldgyldigt medlem af en orden. I en hverdagsforståelse anvendes begrebet i
dag i bred forstand om det arbejde, som en person lever af eller er uddannet til at udføre,
mens det i en mere snæver forstand bruges om et erhverv, hvis udøvere har baggrund i en
bestemt formel uddannelse, der giver dem faglig autoritet og status. I denne forståelse er en
profession karakteriseret ved faglige normer og standarder samt i nogle tilfælde også en professionel etik (Den Store Danske, 2012a). Historisk findes der mange teorier om og perspektiver på professioner og dermed også mange definitioner af professionsbegrebet. I denne
afhandling tages udgangspunkt i Hjorts (2008:95) overordnede definition af en profession
som ”et arbejde, der baserer sig på en særlig viden, kunnen og villen, dvs. på en særlig videnskabelig funderet og specialiseret teoretisk viden, på en særlig ekspertise i praktisk håndtering af komplekse, flertydige og konstant foranderlige situationer og på en særlig etisk eller
social forpligtelse overfor klienten, patienten eller studenten”.
Nogle forfattere (fx Hjort, 2008) skelner mellem de klassiske professioner som medicin og
jura og de såkaldte semiprofessioner, fx lærer og pædagog, som udgøres af erhverv, som på
mange måder svarer til de ”ægte” professioner, men alligevel adskiller sig på afgørende
punkter. Kendetegnende for semiprofessionerne er, at deres viden ikke er lige så specialiseret som de klassiske professioners, de har ikke lige så høj prestige og autoritet, og deres
uddannelse er som oftest kortere. Semiprofessionerne er ofte karakteriseret ved en manglende accept af, at deres viden er tilstrækkeligt specialiseret til at retfærdiggøre professio19

nens særstatus og monopol på den professionelle udøvelse (fx kan omsorg også udøves af
personer uden en bestemt uddannelse). Semiprofessionerne udgøres ofte af faggrupper,
som arbejder med mennesker i den offentlige sektor. Ifølge Hjort (2008) kan faggrupper som
fx lærere og pædagoger ikke defineres som professioner i streng professionssociologisk forstand, men de stræber mod professionalisering ved gennem deltagelse i uddannelse og udvikling at udvide eller bevare deres formelle og reelle kompetencer, ved at forsøge at styrke
deres indflydelse, udbygge det vidensgrundlag, deres arbejde bygger på, og ved at sikre sig,
at deres indsats opleves som etisk legitim af samfundet. Hvorvidt begrebet semiprofession er
relevant, er en kompliceret diskussion, som ikke skal føres her. Det kan anses for almindeligt
i dansk og engelsk sprogbrug at benævne lærer, pædagog, sygeplejerske og ingeniør som
professioner, og jeg har derfor valgt ikke at skelne mellem professioner og semiprofessioner i
dette projekt, da jeg vurderer, at det ikke har betydning for den problemstilling, der undersøges i det systematiske review.

De professionelles viden
Professionerne har ifølge den amerikanske sociolog Merton (1982) rødder i tre grundlæggende værdier. Den første er ’knowing’, som omhandler systematisk viden og specialiseret
tænkning. ’Knowing’ indebærer, at professionen refererer til teoretisk og empirisk viden, som
den almindelige befolkning generelt ikke kender. Den anden værdi er ’doing’, som indebærer, at professionerne tillægger teknisk dygtighed og praktisk kompetence en høj værdi. Det
betyder, at de professionelle forventes at anvende deres teoretiske viden til at løse problemer i praksis. Endelig har professionerne et ideal om ’helping’, som indebærer, at de professionelles viden og kunnen, ’knowing’ og ’doing’, i forening anvendes til at hjælpe og servicere
klienten. Professionerne adskiller sig herved fra andre erhverv ved at være orienteret mod en
norm om altruisme. Disse tre værdier udgør ifølge Merton en del af professionernes ethos.
De tre værdier kan sammenlignes med Hjorts (2008) overordnede definition af professionerne som baseret på viden, kunnen og villen.
Ifølge Rasmussen (2004) er den professionelle viden baseret på et rationaliserende og ordnende vidensystem, som ligger til grund for de professionelles vurderinger og valg i det professionelle arbejde. Vidensystemet består af generel og begrebslig viden, og det både understøtter udvikling i professionens problemforståelse og bidrager til at legitimere professionen ved at knytte dens praksis til anerkendte kriterier for viden. Den professionelle viden er
samtidig en konkret viden om problemer og løsninger i det professionelle arbejde. Der er
dermed tale om en viden, som på én gang er rationel og abstrakt og anvendelsesorienteret
og konkret. Det særlige for den professionelle viden er således, at den ikke udelukkende er
abstrakt eller konkret. Der er tale om en viden, som har sit udspring i såvel teori som praksis.
Denne forståelse af den professionelle viden er karakteristisk for professionsteorierne som fx
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Abbotts (1988) teori om professioner, hvor professionernes vidensgrundlag beskrives som to
parallelle systemer, der adskiller sig grundlæggende fra hinanden; et akademisk system af
viden og et praktisk system af viden.
Ifølge Rasmussen (2004:63) kombinerer professionelle fagpersoner en ekspliciteret og systematiseret viden med en erfaringsbaseret og personlig viden. Rasmussen opstiller to søjler, som illustrerer den viden, som den professionelle praksis trækker på:

Regler

Praksiskompetence

Faktuel viden

Erfaringsviden

Begrundelsesviden

Personkendskab

Overordnet set kan der således siges at eksistere to dimensioner af viden, som de professionelle trækker på; en teoretisk dimension og en praktisk dimension. Denne skelnen mellem
’knowing’ og ’doing’, viden og kunnen, peger på, at professionernes vidensgrundlag er sammensat af forskellig viden fra forskellige felter 3, som finder sted på forskellige abstraktionsniveauer. Overordnet kan det tolkes som en skelnen mellem en abstrakt, teoretisk viden og en

3

Paul Hirst skrev i 1965 ”Liberal Education and the Nature of Knowledge”, hvor han fremlægger en
analyse af vidensformer (Hirst, 1974). Ifølge Hirst indebærer tilegnelse af viden at blive opmærksom
på og bevidst om erfaring som struktureret, organiseret og gjort meningsfuld på en specifik måde, og
variationerne i menneskets viden konstituerer de højt udviklede former, hvorigennem mennesket har
fundet dette muligt. Hirst identificerer de udviklede vidensformer på basis af en række relaterede, kendetegnende karakteristika: 1) De involverer hver især centrale begreber, som har særlige karakteristika for netop den vidensform; 2) I en given vidensform betegner disse begreber bestemte aspekter af
erfaringen, og de former et netværk af mulige relationer, hvori erfaringen kan forstås. Som et resultat
heraf har vidensformen en distinkt logisk struktur; 3) Grundet vidensformens særlige termer og logik
har den udtryk eller påstande, som kan testes i forhold til erfaringen i overensstemmelse med særlige
kriterier, som er specielle for pågældende vidensform; 4) Vidensformerne har udviklet særlige teknikker og færdigheder, hvormed de udforsker erfaring og tester deres distinkte udtryk. Hirst argumenterer
for, at der er syv distinkte former for viden, som hver har deres egne unikke begreber, logiske strukturer, testbarhed i forhold til erfaring samt unikke metoder til testning. Disse syv former for viden er matematik, de fysiske videnskaber, de humane videnskaber, historie, religion, litteratur og filosofi. Herudover foretager Hirst en yderligere klassifikation, idet han skelner mellem vidensformer og vidensfelter,
som er en organisering af viden, som ikke i sig selv er en vidensform. Organiseringerne af viden kan
anvende flere vidensformer, og de beskæftiger sig ikke med at validere en bestemt logisk form for
udtryk eller med at udvikle en særlig strukturering af erfaring. De holdes sammen af indholdet, genstanden, og trækker på alle former for viden, der kan bidrage hertil. Disse organiseringer af viden kalder Hirst for felter af viden, og de kan være både teoretiske og praktiske. I denne afhandling anvendes
begrebet ’felter af viden’, når der henvises til viden fra enten det teoretiske eller praktiske felt, medmindre der refereres fra forfattere, som selv anvender termen ’vidensform’ om viden af henholdsvis
teoretisk og praktisk karakter, uanset om disse kan karakteriseres som vidensformer efter Hirsts definition af en vidensform.
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konkret, praktisk viden; en skelnen mellem teori og praksis. Det er således karakteristisk for
professionsteorierne, at en skelnen mellem teori og praksis indgår i forestillingerne om, hvad
en profession er, og hvordan vidensgrundlaget for en profession kan forstås.

Teori/praksis-problemet
Diskussionen om relationen mellem teori og praksis daterer sig tilbage til antikken, hvorfra
særligt Aristoteles´ tænkning har overlevet og stadig har betydning for nutidens diskussion af
teori og praksis. Spørgsmålet om, hvordan teori og praksis relaterer sig til hinanden, er således et klassisk spørgsmål, mens problemstillingen vedrørende teori og praksis i dens moderne form først opstod omkring år 1800 som følge af professionernes fremkomst. Denne
problemstilling kan ses som et grundlagsproblem, som er konstituerende for professionsuddannelsernes indhold og form (von Oettingen & Wiedemann, 2007). Alle professioner har
ifølge von Oettingen (2007) en negation til fælles. Denne negation består i, at professionens
praksis ikke længere kan forstås ud fra traditionelle og overleverede forståelses- og forklaringsrammer, hvorfor der må suppleres med en teoretisk tilgang. Etableringen af professionen sker først, når en praksis bliver så kompleks, at det nødvendiggør en teoretisk refleksion. Det får den betydning, at professionerne konfronteres med spørgsmålet om, hvordan
forholdet mellem teori og praksis skal være. Von Oettingen peger på, at der er en dobbelthed, idet teorien både har til opgave at forbedre praksis, men samtidig også udspringer af
praksis. Der er nødt til at være en praksis, for at der kan være en teori om den. Det betyder,
at professioner ophører med at være professioner, hvis teori/praksis-spørgsmålet anses for
at være besvaret. På denne baggrund hævder von Oettingen, at teori/praksis-problemet udgør det konstituerende grundlag for professionerne og dermed også en permanent udfordring.
Teori/praksis-diskussionen gør sig i dag gældende specielt inden for de såkaldte vekseluddannelser som lærer, pædagog, sygeplejerske og ingeniør, hvor undervisningen er bygget
op som en vekslen mellem teoretisk undervisning og praktisk undervisning. Fælles for disse
uddannelser er, at de både har en akademisk del og et praktisk sigte, idet de er rettet mod
en bestemt praksis. Dette bringer flere spørgsmål op: Hvordan skal teori og praksis forstås
hver for sig og i forhold til hinanden? Hvordan skal teori og praksis vægtes i forhold til hinanden? Skal teori og praksis forstås som to modpoler, fungerer de som en vekselvirkning eller
noget tredje?
Wahlgren & Aarkrog (2007) hævder, at der findes to tendenser i den pædagogiske litteratur. I
den ene fokuseres på den reflekterende praktiker, hvorved vægten lægges på evnen til at
handle professionelt, mens der i den anden fokuseres på tilegnelsen af forskningsbaseret
viden og pædagogiske teorier. Den første tendens er udbredt og accepteret i særligt de pæ-
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dagogiske professionsbacheloruddannelser, hvor bl.a. Donald Schöns teori markerer sig.
Saugstad (2004) mener, at den anden tendens, her kaldet den teknisk-rationelle tilgang, tidligere har været dominerende i diskussionen om teori/praksis-problematikken. Den tekniskrationelle tilgang opfatter teori som normativ for praksis eller praksis som normativ for teori.
Denne opfattelse bygger på en antagelse om, at al viden kan omsættes i praksis. Også
Rasmussen (1999) skelner mellem teorier, der fokuserer på anvendelsen af teori i praksis,
professionaliseringsteorierne, og teorier, der fokuserer på refleksion over praksis som beskrevet af bl.a. Schön. Til disse to kategorier er nu også kommet ideerne om læring i praksis,
og ifølge Rasmussen (1998) er der i dag særligt to overordnede teoretiske retninger, som
markerer sig som teoridannelser i det pædagogiske felt med bidrag til forståelsen af teori/praksis-problemet. Det er teorierne om situeret læring eller læring i praksis samt teorierne
om den reflekterende praktiker. I det følgende redegøres for, hvordan teori og praksis forstås
inden for disse to teoretiske retninger.

Læring i praksis
Ideerne om læring i praksis eller situeret læring kendes særligt fra Jean Lave og Etienne
Wenger. Lave & Wenger (2001) karakteriserer deres teori om læring som værende kulturhistorisk, idet de fokuserer på personen som medlem af et sociokulturelt fællesskab. Teorien
er formuleret ud fra antropologiske studier af forskellige kulturers måde at oplære deres medlemmer på, fx skrædderlærlinge i Liberia og jordemødre i Mexico. Lave & Wenger opfatter
læring som resultat af legitim perifer deltagelse i sociale praksisfællesskaber. Et socialt praksisfællesskab er et aktivitetssystem, hvor deltagerne deler forståelser for, hvad de laver, og
hvad det betyder for deres liv og fællesskaber. Det sociale praksisfællesskab består af relationer mellem personer, aktiviteter og verden over tid og i relation med andre praksisfællesskaber.
Den lærende deltager i praksisfællesskabet via legitim perifer deltagelse og bevæger sig
mod at blive fuldgyldig deltager i fællesskabet. Med legitim perifer deltagelse menes deltagelse på en bestemt måde. Legitim deltagelse indebærer, at der er forskellige måder at høre
til i praksisfællesskabet på. Disse måder konstituerer indholdet af og betingelserne for læringen. Perifer deltagelse handler om måder at være lokaliseret i det sociale praksisfællesskab
på, hvilket indebærer, at medlemmerne af praksisfællesskabet kan være mere eller mindre
deltagende. Læring forstås af Lave & Wenger som en bevægelse frem mod fuld deltagelse i
det sociale praksisfællesskab. Gennem praksisfællesskabet og relationerne heri konstruerer
den enkelte deltager sin identitet. Den legitime perifere deltagelse består i, at personen, her
den studerende, bliver en del af praksiskulturen og omvendt.
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For en professionsbachelorstuderende i praktik vil man med Lave & Wengers teori kunne
sige, at den studerende for nogle arbejdsområders vedkommende befinder sig i periferien og
er iagttagende og for andre arbejdsområders vedkommende er mere deltagende. Gennem
deltagelsen i praksis vil den studerende efterhånden bevæge sig mod at blive fuldgyldig deltager i praksisfællesskabet og i professionen.
Læringsbegrebet er i Lave & Wengers teori knyttet til det sociale felt og de aktiviteter, der
foregår heri. Ved at mennesker sammen er praktisk handlende i sociale fællesskaber udfolder praksis sig. Læringen finder sted i relationen, og det centrale bliver, hvad det er, der konstituerer relationerne mellem aktørerne i det sociale fællesskab. Det betyder, at handling og
mening er centrale begreber i teorien om situeret læring. Mening, læring og forståelse er altid
relateret til og situeret i konteksten. Gennem de sociale aktiviteter produceres og reproduceres mening, og deltagelse i det sociale praksisfællesskab er baseret på situeret handling og
på forhandling og genforhandling af mening i verden.
Læring ses således som en aktivitet, der er knyttet til en konkret social praksis. Der er tale
om et læringsbegreb, hvor viden tilegnes gennem deltagelse i den praksis, man indgår i, og
ikke gennem overførsel af viden fra lærer til elev i et læringsrum, som er uafhængig af praksis. Læring af færdigheder, som skal bruges i en praksis, vil ifølge Lave & Wenger kun i begrænset omfang kunne ske uden for pågældende praksis. Dette er interessant i forhold til
den måde, uddannelserne er organiseret på i Danmark (og i de fleste andre lande), hvor en
stor del af uddannelsen finder sted på en uddannelsesinstitution langt væk fra den konkrete
praksis. Set fra Lave & Wengers perspektiv kan det ikke undre, at mange studerende har
svært ved at finde sammenhæng mellem teori og praksis, idet professionsbacheloruddannelserne størstedelen af tiden foregår adskilt fra den praksis, de er rettet mod. Man kan på denne baggrund diskutere, hvad underviserens og uddannelsesstedets rolle bliver. Én måde at
anskue undervisningen på uddannelsesstedet på er som situeret læring, der kan muliggøre
den studerendes tilegnelse af refleksive kompetencer, som den studerende kan bruge til at
tage stilling til de antagelser, der ligger til grund for hans/hendes (fremtidige) professionsudøvelse i praksis. En anden måde kan være, at det bliver uddannelsesstedets opgave at
tilvejebringe læringsmiljøer, dvs. praksisfællesskaber, hvor de studerende kan lære at mestre
professionens praksis gennem deltagelse.
Lave & Wenger (2001) undersøger ikke forholdet mellem teori og praksis forstået på den
måde, at de ikke undersøger skolastisk eller akademisk læring. Fokus er på læring i praksis,
og teorien om situeret læring er opstået som et alternativ til forståelsen af uddannelse og
læring som noget, der primært er akademisk og teoretisk. Teorien om situeret læring fokuserer på det, som Rasmussen (2004) kalder erfaringsbaseret og personlig viden og Merton
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(1982) ’doing’, mens den ikke beskæftiger sig med den ekspliciterede og systematiske viden,
’knowing’.

Praktisk viden og refleksion
Interessen for refleksion i uddannelse og pædagogik er stor, og refleksion og refleksiv tænkning er blevet centrale begreber i pædagogiske diskussioner, særligt i den angelsaksiske
pædagogik. Ordet ’refleksion’ har rødder i det latinske ord reflectere, som betyder at bøje
eller dreje bagud. Der kan skelnes mellem forskellige forståelser af refleksion, fx refleksionen
af sollyset i vandoverfladen eller refleksion som tænkning. Det er refleksion som tænkning,
der menes, når der tales om refleksion i pædagogikken (Bengtsson, 1995). John Dewey introducerede i bogen ”How We Think” i 1933 ideen om refleksion som kritisk tænkning. Dewey (2009:6) definerer refleksiv tænkning således: ”Active, persistent, and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it,
and the further conclusions to which it tends”. Van Manen (1977) definerer refleksion som en
mental handling, hvormed man distancerer sig fra en situation, så man kan anskue den mere
objektivt.
Donald Schöns (1987; 2009) teori om den reflekterende praktiker har i høj grad præget professionsbacheloruddannelserne og professionsundervisernes og professionsforskernes forståelse af forholdet mellem teori og praksis, hvorfor jeg i det følgende vil uddybe de centrale
pointer i denne teori. Schön tager ligesom Lave & Wenger (2001) udgangspunkt i professionens praksis, men fokuserer på praktikerens (teoretiske) refleksioner over sin praksis.
Schön (2009) hævder, at professionerne befinder sig i en troværdigheds- og legitimitetskrise,
som udfordrer det professionelle krav på vidensmonopol og social kontrol. Denne krise skyldes ifølge Schön, at de professionelles tænkning er bundet til den dominerende tekniske
rationalitet, som tilstræber at anvende videnskabelig teori og teknik i en instrumentel løsning
af problemer. Teknisk rationalitet kan ses som en arv fra Platons filosofi og fra positivismen.
Positivismen anerkender ikke den praktiske viden, men kan i stedet forbindes til en kausal
epistemologi, hvor man udelukkende ser på årsager og virkninger i en teknisk og instrumentel forståelse. I den tekniske rationalitets model forstås professionel aktivitet som en instrumentel løsning af problemer. Professionel viden er lig med anvendelse af videnskabelig teori
og teknik på de instrumentelle problemer, der findes i praksis. Praktisk viden passer ikke ind i
de positivistiske kategorier, og ydermere findes der ifølge Schön et videnshierarki, som betyder, at universiteterne, som rangerer højest, skaber teorien, mens de professionelle, som
rangerer lavest, anvender den i praksis.
Det medfører et dilemma for praktikerne, som ofte forholder sig til dilemmaet ved at prioritere
professionel viden frem for praktisk viden. Det vil ifølge Schön føre til et gab mellem profes-
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sionel viden og de behov, der er i den ”virkelige” verden, i en konkret praksis. Ifølge Schön
passer den professionelle viden ikke længere til praksissituationerne. Den professionelle
praksisverden er præget af sammensathed, usikkerhed, ustabilitet og værdikonflikt. Schön
efterlyser derfor en praksisepistemologi, en viden i praksis.
Når mennesker handler, trækker de ofte på en viden, som ligger indbygget i deres handlemønstre. Denne viden er svær at beskrive, og handlingerne udføres spontant og intuitivt. Der
ligger således en viden i handlingerne. Denne viden-i-handling findes også i de professionelles udførelse af deres arbejde. Karakteristisk for viden-i-handling er, at den professionelle
spontant ved, hvordan handlinger skal udføres uden at gennemtænke dem på forhånd, og at
den professionelle sjældent er i stand til at beskrive den viden, som ligger i handlingerne.
Schön taler også om viden-i-praksis. Idet den professionelle praksis rummer et element af
gentagelse, vil praktikeren på baggrund af sine erfaringer med bestemte typer af situationer
udvikle et register af forventninger, billeder og teknikker, som fortæller ham, hvad han skal
kigge efter, og hvordan han skal handle i forhold til det, han ser.
Et centralt begreb i Schöns teori er refleksion-i-handling. Det indebærer, at man tænker over,
hvad man foretager sig, mens man er i gang med det. Refleksionen indebærer et forsøg på
at komme til forståelse af, hvad der sker. Samtidig reflekterer praktikeren også over de forståelser, der ligger indbygget i hans handling. Når forståelserne træder frem, kritiseres og
restruktureres de og kommer derefter til udtryk gennem videre handling. Refleksion-ihandling er en proces, hvor refleksionen fokuserer interaktivt på handlingens udbytte, på
handlingen selv og på den intuitive viden, der ligger implicit i handlingen. For praktikeren kan
genstandene for refleksion fx være uskrevne normer og værditilskrivninger, der ligger til
grund for en bedømmelse, strategier og teorier, der er indbygget i et adfærdsmønster, handlemåder, fornemmelser og roller. Hvis fænomenet, som er genstand for refleksion, ikke kan
kategoriseres ud fra praktikerens viden-i-praksis, kan det betyde, at praktikeren må formulere
en ny teori om fænomenet. Dette kalder Schön for definitionsforsøget.
Den reflekterende praktiker kan siges at blive forsker i praksissammenhæng. Praktikeren
bliver overrasket, forbløffet eller forvirret over en situation. Ved at reflektere over fænomenet
og de forudfattede forståelser, som implicit ligger i praktikerens adfærd, udfører den praktiserende et eksperiment, som både genererer en ny forståelse af fænomenet og en ændret opfattelse af situationen. Praktikeren konstruerer en ny teori til det unikke tilfælde (Schön,
2009).
Schöns teori om den reflekterende praktiker er meget udbredt og accepteret inden for professionsuddannelserne og professionsforskningen, og den kan siges at være en af de mest
betydningsfulde tilgange til refleksiv tænkning i professionel uddannelse. Der er dog også
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blevet rettet en del kritik mod teorien af bl.a. Eraut (1995). Eraut peger på, at Schöns teoris
popularitet hænger sammen med, at den retter en skarp kritik af den tekniske rationalitet på
et tidspunkt, hvor der i forvejen var en voksende mistillid og desillusion i forhold til videnskabens og forskningens rolle i samfundet, særligt begrundet i positivismens hegemoni i USA.
Schöns teori tilbød en alternativ epistemologi – en praksisepistemologi. Eraut kritiserer
Schön for at fokusere for meget på kritikken af den tekniske rationalitet og mindre på at definere og dokumentere begrebet refleksion-i-handling, som Eraut ikke mener, er tilstrækkeligt
underbygget.
Ligesom teorien om situeret læring tager teorien om den reflekterende praktiker udgangspunkt i praksis og fokuserer på erfaringsbaseret og personlig viden, ’doing’. Det kan være
vanskeligt at tolke, hvad Schöns holdning er til anden viden end den praktiske viden, idet
Schöns position varierer mellem en afvisning af videnskabelig viden til blot at hævde, at den
videnskabelige viden ikke er tilstrækkelig og ikke kan stå alene. Som jeg læser Schön, mener han ikke, at den videnskabelige og professionelle viden, ’knowing’, ikke har en plads.
Den er blot ikke tilstrækkelig til at stå alene, og den tekniske rationalitets model kan ikke forklare, hvad der sker, når praktikeren foretager valg i praksis. Videnskabsbaserede professioner løser tekniske problemer, men de gør også noget andet, og Schön taler derfor for at indskrive teknisk problemløsning i relevant refleksion-i-handling. Teori kan således både være
praktikerens handlingsteorier, men også overordnede, ekspliciterede teorier. Som jeg fortolker det, er teoriens rolle her ikke at være et billede af praksis, men et redskab til analytisk at
kunne forholde sig til praksis. Teorien forklarer ikke praksis, men bruges til at teoretisere over
praksis og give mulighed for kritisk refleksion.

Nyere tilgange
Der findes flere nyere tilgange til spørgsmålet om teori og praksis, hvoraf nogle skal nævnes
her, nemlig teorierne om transfer, kohærens og den realistiske tilgang.
Wahlgren & Aarkrog (2012) anvender begrebet ’transfer’ om det at kunne overføre og anvende viden og kunnen lært i én sammenhæng til at kvalificere handling i en anden sammenhæng. Ifølge Wahlgren & Aarkrog er det at kunne anvende tilegnet viden og kunnen i
professionens praksis helt centralt for professionsuddannelserne. Professionel kompetence
udgøres af summen af erfaringer, som er indsamlet i praksis, i samspil med den teori og viden, den studerende har lært på uddannelsen. Wahlgren & Aarkrog ser tre måder at anvende teori på: Som handlingsanvisning, som forståelsesramme og som udvikling af professionel identitet.
Wahlgren & Aarkrog skelner mellem specifik viden og kunnen, som er knyttet til konkrete
praktiske situationer, og generel viden og kunnen, som er uddannelsesbaseret og baseret på
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systematisk indsamlet viden. Den specifikke viden er umiddelbar anvendelig i situationen og
lignende situationer, idet den er knyttet til udførelsen af handlinger i den pågældende professions praksis, mens den generelle viden kan anvendes i mange sammenhænge. Et eksempel på generel viden er kommunikationsteori, som kan anvendes i mange forskellige professioner og situationer. Derfor kræver den generelle viden et større oversættelsesarbejde til
den konkrete, specifikke praksis. Centralt i teorien om transfer er begrebet ’identiske elementer’, som indebærer, at jo mere lighed og fællestræk, der er mellem tilegnelsessituationen og
anvendelsessituationen, jo mere transfer. Det betyder, at der skal skabes sammenhæng
mellem læring og anvendelse, fx ved at inddrage eksempler fra praksis i den teoretiske undervisning (Wahlgren & Aarkrog, 2012). Samspillet går begge veje: det, der læres i undervisningen, skal kontinuerligt udvikles i daglig praksis, og det, der læres i praksis skal overføres
til undervisningen (Wahlgren & Aarkrog, 2007).
En anden tilgang er den realistiske tilgang, the realistic approach, som står for udviklingen af
en praksisorienteret didaktik og pædagogik (Korthagen & Kessels, 1999). Denne tilgang gør
op med den traditionelle ”application-of-theory”-model og introducerer en model baseret på
en antagelse om, at den studerendes læring må tage udgangspunkt i virkelige problemer
oplevet i praksis. Korthagen & Kessels lægger ligesom Schön vægt på den studerendes refleksion og hævder, at den studerende må udvikle sin egen viden i en refleksionsproces,
hvor der reflekteres over praktiske situationer, hvori den studerendes personlige behov for
læring er blevet skabt. Det betyder ikke, at generel teori forsvinder fra uddannelsen. Den
studerendes udvikling af viden sker i en refleksiv proces, hvor underviserens rolle er at støtte
den studerende, bl.a. ved at præsentere teori, som er relevant for de problemstillinger, den
studerende oplever i praksis. Korthagen & Kessels skelner mellem teori med stort T, som er
forskningsbaseret, ”objektiv” teori, og teori med lille t, som er situationsspecifik og relateret til
den kontekst, hvor den studerende møder et problem eller udvikler et behov for viden. Begge
former for teori spiller en vigtig rolle.
I de senere år er flere begyndt at fokusere på ’coherence’, kohærens, i professionel uddannelse. Ideerne om kohærens er udsprunget af en opfattelse af manglende sammenhæng
mellem det, der undervises i på uddannelsesstedet, og det, der sker i den professionelle
praksis. Kurser på universitetet er løsrevet fra den praktiske sammenhæng, uddannelsen er
rettet mod, og praktikken er separeret fra kurserne. Desuden er kurserne på uddannelsesstedet også ofte løsrevet fra hinanden. Kohærens indebærer at skabe større sammenhæng
både strukturelt og begrebsmæssigt mellem uddannelsens teoretiske og praktiske dele. Begrebsmæssig kohærens kan indebære en forståelse af læring, som går igen på uddannelsens forskellige dele og en opmærksomhed på manglende sammenhæng mellem uddannelsens struktur og indhold. Strukturel kohærens indebærer organisering og tilpasning af ud-
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dannelsens forskellige elementer som kurser og praktikperioder på en måde, så de studerende får en integreret oplevelse, fx ved at planlægge bestemte kurser i forlængelse af hinanden, så de understøtter og bygger videre på hinanden (Hammerness, 2006). Grossman,
Hammerness, McDonald & Ronfeldt (2008:275) definerer kohærens således:
”… coherence has a number of features, from the degree to which central ideas
regarding teaching and learning are shared by faculty and staff, the degree to
which learning opportunities are organized both conceptually and logistically
toward these goals, and the degree to which program structures (e.g., courses
and clinical experiences) are designed to support, reinforce and reflect those
shared ideas”.
Ifølge Buchmann & Floden (1991) er der kohærens i en uddannelse, når de studerende kan
skabe forbindelser mellem forskellige områder af viden og færdigheder, samtidig med at der
stadig findes løse ender, som kan invitere til at (gen)overveje overbevisninger og forbinde til
ny og stadig ukendt viden.

Gabet mellem teori og praksis
Gabet mellem teori og praksis i professionel uddannelse er et ofte beskrevet fænomen. Der
findes en omfattende litteratur, som beskriver et gab mellem teori og praksis særligt i lærerog sygeplejerskeuddannelsen. Det kan imidlertid diskuteres, om gabet mellem teori og praksis er et reelt problem eller en akademisk konstruktion.
Teori/praksis-gabet beskrives af Gallagher (2004) som en konstruktion og en metafor, der
ofte anvendes i professionel uddannelse uden nærmere forklaring. Når metaforen ”gab” anvendes, implicerer det, at teori og praksis forstås som to separate komponenter, som potentielt kunne udgøre en helhed. Metaforen implicerer også, at det ville være ønskværdigt at
bringe de to dele tættere på hinanden. Gallagher hævder, at et af de mest anvendte udtryk i
forbindelse med metaforen om et gab mellem teori og proces er det at ”bygge bro” mellem
teori og praksis. Broen bygges med uspecificerede konstruktioner, og hvis det ikke kan lade
sig gøre, kan der skabes ”links”. Alternativt kan gabet fyldes, indsnævres, heles, forsegles
eller mindskes. Gallagher mener, at gabet mellem teori og praksis er en konstruktion, som er
meget magtfuld, og som muligvis kan stå i vejen for at anskue professionsstuderendes læring i praktiske kontekster på andre måder.
Det kan være problematisk uden videre at anvende begreberne teori, praksis, teori/praksisrelation og teori/praksis-gab uden at reflektere nærmere over, hvad der menes. Begreberne
anvendes ofte i en hverdagsforståelse, som er dualistisk og som sjældent problematiseres.
Dette kan hænge sammen med det dualistiske syn på viden, som er dominerende i vestlig
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kultur og videnskab. Ifølge Molander (1997) kan der skelnes mellem teoretiske og praktiske
videnskabstraditioner, som har eksisteret isoleret fra hinanden. Den teoretiske videnskabstradition repræsenteres af den akademiske videnskab, mens de praktiske traditioner repræsenteres af ”ikke-intellektuelle” fag. Molander (1997:8) opstiller en række af begrebspar, som
er associerede med kløften mellem teoretisk og praktisk videnskab:
”Det teoretiske”

”Det praktiske”

Teori

Praktik

Det intellektuelle

Det manuelle, kropslige

Det abstrakte

Det konkrete

Det generelle

Det specifikke

Videnskab

Anvendelse

Det sprogligt formulerbare

’Tavs viden’

Det man kan læse sig til

Det man må øve sig i

Disse dualismer gennemsyrer ifølge Molander vores kultur og vores hverdag, særligt hverdagen i uddannelsessystemet. De er medvirkende til opfattelsen af, at der er et gab mellem
teori og praksis.
Eraut (1996) har analyseret brugen af begrebet teori/praksis-gab i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsen og konkluderer, at der kan identificeres seks forskellige betydninger af
begrebet. Den første forståelse af gabet indebærer, at der er forskelle mellem den praksis,
der bliver advokeret for på uddannelsesstedet, og den praksis, der kan observeres på institutionen. Dette kan beskrives som et gab mellem en idealiseret praksis og den praksis, der
bliver anset for at være acceptabel i den institutionelle kontekst. Den anden forståelse af
gabet mellem teori og praksis er baseret på en antagelse om, at praksis er så varieret, at det
er nødvendigt for praktikeren at kunne beskrive den med generelle termer og principper. Gabet mellem teori og praksis består her i, at de generelle principper ikke uden videre kan appliceres i praksis. Det er nødvendigt at fortolke, hvad en anvendelse af de praktiske principper vil have af implikationer for den konkrete situation. Der kan desuden være konflikter mellem modstridende principper, eller der kan være praktiske forhindringer for applikationen af
principperne.
I den tredje forståelse refererer ’teori’ til en viden, som er endnu mere abstrakt end de generelle principper i den anden forståelse, fx sygeplejeteori. For de uerfarne studerende opnås
den praktiske erfaring ved at gøre, som de får at vide, og de opnår respekt ved at gøre det,
de ser andre praktikere gøre. Det betyder, at den overordnede og abstrakte teori af de studerende opfattes som irrelevant for praksis og højst kan bruges til at evaluere praksis i fx en
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skriftlig opgave. Den fjerde forståelse af teori/praksis-gabet indebærer en forståelse af teori
som forskningsbaseret viden, som den er repræsenteret i lærebøger. Teori/praksis-gabet er
her en konsekvens af skeptiske praktikeres definition af teori som noget, der er irrelevant for
praksis. Den viden, der anvendes i praksis, defineres som ”almindelig praksis”. I en femte
forståelse af gabet anlægges et konstruktivistisk blik på teori, hvor gabet bliver beskrevet
som et gab mellem offentlig, publiceret teori og personlig teori. Her argumenteres for, at vi
alle bruger teorier til at organisere vores erfaringer. Denne måde at konstruere og tænke
over verden på kaldes skemaer eller konstruktioner. Et gab mellem teori og praksis indebærer i denne forståelse, at de teorier, der advokeres for, ikke er praktikerens egne teorier, dvs.
de teorier som er indlejret i hans/hendes praksis. Her ses således også et gab mellem forskellige teorier, snarere end et gab mellem teori og praksis.
Det samme gør sig gældende i den sjette og sidste forståelse, som trækker på bl.a. Schöns
skelnen mellem de teorier, der anvendes i den professionelle uddannelse, og de praktiske
teorier, praktikeren bruger i de daglige praksissituationer, ofte uden at kunne sætte ord på.
De professionelle teorier matcher professionens idealer og retfærdiggør det professionelle
arbejde, men de anvendes sjældent i praksis. Gabet mellem teori og praksis består således
i, at studerende lærer én form for teori baseret på ideale principper, som de anvender til at
diskutere deres praksis, mens de trækker på andre diskurser i selve praksis (Eraut, 1996). I
Schöns forståelse vil gabet mellem teori og praksis således opstå, når den professionelle
teori og den praktiske teori er for langt fra hinanden.
Også andre ser teori/praksis-gabet som et teori/teori-gab. Ifølge Carr (1990) er opfattelsen af
et gab mellem teori og praksis en misforståelse baseret på en opfattelse af, at nogle mennesker beskæftiger sig med at teoretisere over pædagogik, mens andre beskæftiger sig med at
praktisere pædagogik. Denne forståelse mener Carr er illusorisk, idet det ikke er muligt at
adskille de to. Det er ikke muligt at have en mening om pædagogisk teori uden også samtidig
at have en mening om pædagogisk praksis. Carr mener ikke, at der findes et gab mellem
teori og praksis, men et gab mellem forskellige og måske modstridende forståelser af praksis. Også Dale (1994) foreslår, at der i stedet for et teori/praksis-gab eksisterer et teori/teorigab, som findes, fordi undervisere og praktikere bruger to forskellige teoretiske perspektiver
på praksis. Praksis vil altid være baseret på en form for teori, idet den ikke er tilfældig, men
har et formål. Problemet opstår, når teorien, der undervises i på uddannelsen, er forskellig
fra den teori, praksis er baseret på. Ifølge Dale er begge former for teori relevante for de studerende, men de bør bindes sammen på en måde, som giver mening for de studerende.
Som det ses, handler gabet mellem teori og praksis således ofte snarere om et gab mellem
forskellige teorier eller former for teorier. Fælles for professionsteorierne og teorierne om
teori og praksis er en skelnen mellem generel, systematiseret og abstrakt viden og erfarings31

baseret, konkret og praktisk viden. Som jeg opfatter det, beskæftiger teorierne om teori/praksis-relationen sig ofte med, hvordan viden fra det teoretiske felt og viden fra det praktiske felt skal vægtes i forhold til hinanden uden nødvendigvis at underkende eller afvise viden
fra det andet felt. For de to overordnede tilgange, der er beskrevet i dette kapitel, situeret
læring og den reflekterende praktiker, er det den praktiske viden, der vægtes højest. For det,
der af flere betegnes som den traditionelle ”applikation af viden”-tilgang, er det den generaliserede, abstrakte viden, der vægtes højest. Eksempelvis hævder Wahlgren & Aarkrog
(2012), at refleksion over praksis ikke er nok – de forskellige former for teori skal også anvendes, appliceres i praksis, mens Schön (2009) påpeger, at den tekniske anvendelse af
teorien ikke er tilstrækkelig – der skal også reflekteres. Den ene tilgang behøver således ikke
nødvendigvis at udelukke den anden, men kan, som jeg ser det, supplere hinanden og bidrage med forskellige forståelser og perspektiver på feltet.

Dette projekts forståelse af teori/praksis-relationen
I denne afhandling anvendes også indirekte metaforen om et gab mellem teori og praksis,
idet der i reviewspørgsmålets formulering ligger en antagelse om, at relationen mellem teori
og praksis kan påvirkes, dvs. en implicit antagelse om, at teori og praksis er adskilt, og at der
findes en form for forbindelse imellem dem, som man ved hjælp af forskellige didaktiske og
pædagogiske tiltag og strategier kan påvirke, så den bliver stærkere. Til trods for uklarhed og
divergerende forståelser af, hvordan gabet skal forstås, og om det overhovedet giver mening
at tale om et gab, gør jeg dette på baggrund af en stor mængde af forskning, undersøgelser
og evalueringer, som har påvist, at de studerende i professionsbacheloruddannelserne oplever et problem med at få de teoretiske og praktiske dele af uddannelsen til at give mening
sammen. 4
Begrebet ’teori’ har sin oprindelse i det græske theoria og henviser til overvejelser over ideer
eller abstrakte sammenhænge (Den Store Danske, 2012b). Begrebet ’praksis’ kommer af det
græske praxis, og betegner i en bred betydning en handling udført af fornuftsvæsener (Den
Store Danske, 2012c). At teori og praksis opleves som adskilt kan hænge sammen med, at
teori ofte forstås som den viden, der findes i lærebøger, artikler og undervisning på uddannelsesstedet, mens praksis forstås som de handlinger og begivenheder, der finder sted i den
praktiske, institutionelle kontekst, som de studerende møder i deres praktikperioder på skoler, institutioner, hospitaler og virksomheder. Forstået på denne måde er der rent fysisk og
geografisk et skel mellem den teoretiske og den praktiske kontekst. De studerende skal kunne agere i begge kontekster, og problemerne ser således ud til at være relateret til professi-
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For eksempler på undersøgelser se kapitel 1.
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onsbacheloruddannelsernes særlige vekslen mellem teoretiske og praktiske dele, som ofte
foregår adskilt fra hinanden.
Man kan indvende, at undervisningen og det, der foregår på uddannelsesstedet, også er en
praksis, ligesom teori også findes på praktikstedet fx i form af praktiske teorier. Med praksis
menes der i dette projekt den professionelle praksis, som uddannelsen sigter mod at kvalificere den studerende til, og som de studerende møder den under uddannelsen. Det betyder
ikke, at de studerende udelukkende møder denne praksis, når de er i praktik. De kan også
møde den i fx færdighedslaboratorier, ligesom den kan bringes ind i selve undervisningen på
forskellige måder. Teori forstås i projektet i en bred betydning, som kan dække over generelle og abstrakte teorier, analytiske perspektiver og praktiske teorier, som beskrevet af fx
Schön (2009).
Formålet med dette projekt er ikke at forsøge at sætte punktum for den tilsyneladende uendelige diskussion om forholdet mellem teori og praksis, men at belyse hvilke konkrete tiltag
på uddannelsesinstitutionerne der har betydning for sammenhængen mellem teori og praksis
– hvordan man konstruktivt kan arbejde med at give de studerende en oplevelse af større
sammenhæng i uddannelsen. Der findes ikke en endegyldig begrebsmæssig afklaring af,
hvad teori og praksis er, men derimod som beskrevet mange forskellige tilgange og forståelser. I det systematiske review tages der ikke udgangspunkt i en bestemt teoretisk tilgang,
men der anvendes i stedet en åben tilgang til primærstudiernes forståelser af teori og praksis. For at kunne forstå primærstudiernes tilgang til feltet anvendes Wilfred Carrs beskrivelse
af forskellige forståelser af relationen mellem teori og praksis, hvilket beskrives i det følgende
kapitel.
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Kapitel 3: Teori og praksis – et analytisk og konceptuelt perspektiv
Professionsbacheloruddannelser er kendetegnet ved at være uddannelser med en vekselvirkning mellem teori og praksis til forskel fra akademiske uddannelser, hvor teorien er det
primære fokus, og praktiske uddannelser som fx håndværksuddannelser, hvor den praktiske
udførelse af arbejdet er det primære fokus. Karakteristisk for professionsbacheloruddannelserne er, at det er uddannelser, som rummer såvel teoretiske som praktiske elementer, og
som har en intention om, at teori og praksis skal stå i et særligt forhold til hinanden. Men der
er mange forskellige måder at beskrive dette forhold på teoretisk. I det foregående kapitel
blev der redegjort for forskellige teoretiske perspektiver på relationen mellem teori og praksis. Dette kapitel har til formål at betragte teori/praksis-forholdet fra en anden vinkel. Kapitlet
anlægger et metateoretisk perspektiv på teori/praksis-relationen og udgør dermed en konceptuel og analytisk ramme for det systematiske review. For at indkredse et begreb om teori/praksis-relationen undersøges det, hvordan begreberne ’teori’, ’praksis’ og ’teori/praksisrelation’ forstås og anvendes inden for forskellige teoretiske positioner. Formålet er ikke at
komme med en entydig definition af, hvad teori, praksis og teori/praksis-relationen er. Der
findes ikke et endeligt svar på, hvordan forholdet mellem teori og praksis kan karakteriseres.
I stedet findes der mange forskellige og indbyrdes konkurrerende forståelser og teorier, der
på hver deres måde beskriver forholdet mellem teori og praksis.
I dette review er intentionen således ikke at låse sig fast på en snæver definition og begrebsbestemmelse af fænomenet ’teori/praksis-relationen’. Dette skyldes primært en forventning om, at de primærstudier, der identificeres i reviewet, vil have forskellige forståelser,
og at det ikke ønskes på forhånd at ekskludere studier med bestemte forståelser og definitioner af teori/praksis-forholdet. Når man arbejder med metaforskning i et systematisk review,
undersøger man den allerede foreliggende empiriske forskning, som er baseret på dens egne teoretiske antagelser. Disse antagelser er måske eller måske ikke ekspliciteret. Opgaven
for metaforskeren er at afdække og analysere primærforskningens antagelser, definitioner,
begreber, analyser og resultater frem for selv at definere. De definitioner og afgrænsninger,
der anvendes i det systematiske review, vil derfor ikke afklare, hvordan fænomenet er. Som
det senere i afhandlingen skal ses i inklusionskriterierne 5 for det systematiske review, afgrænser definitionerne afhandlingens formål til et bestemt aspekt af virkeligheden. Definitionerne bestemmer ikke virkeligheden, men anvendes til at afklare, hvilket fænomen der undersøges – hvordan undersøgelsens genstand afgrænses.
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Se kapitel 5.
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Intentionen er således at bevare en åben tilgang til de empiriske studier, der inkluderes i det
systematiske review, for ikke at lukke reviewet om kun et bestemt paradigme eller en bestemt definition eller forståelse. Hvis jeg eksempelvis valgte at tage udgangspunkt i Donald
Schöns (1987; 2009) teori om den reflekterende praktiker og lod det styre reviewspørgsmål,
litteratursøgninger og inklusionskriterier, ville det betyde, at den empiriske forskning, jeg ville
finde, netop ville handle om refleksion i praksis. Dermed ville en del empirisk forskning om
teori/praksis-forholdet blive udelukket. Det samme ville være tilfældet, hvis jeg omvendt lagde mig fast på en teknisk rationel definition af teori/praksis-relationen, hvor teori anvendes til
at løse de instrumentelle problemer, der findes i praksis. Jeg har en antagelse om, at empirien vil være af forskellig beskaffenhed ved forskellige forståelser af teori/praksis-relationen.
Dette kan jeg ikke vide på forhånd, men hvis det forholder sig sådan, vil det betyde, at en
snæver definition af teori/praksis-relationen vil udelukke en stor mængde primærstudier.
I stedet for på forhånd at definere relationen mellem teori og praksis er det intentionen at
undersøge, hvordan primærstudierne forholder sig til spørgsmålet om relationen mellem teori
og praksis. Dette undersøges i en konceptuel syntese 6 af de inkluderede primærstudier.

Wilfred Carrs teori om teori og praksis
Selvom jeg således ikke finder det frugtbart at lægge sig fast på én forståelse af teori og
praksis, er det ikke desto mindre nødvendigt at anlægge et teoretisk perspektiv udefra, et
perspektiv, der går ud over det enkelte studies selvforståelse, for at kunne arbejde analytisk
med datamaterialet. Det betyder, at de forståelser, der allerede foreligger i primærforskningen, må tolkes. Det særlige ved et systematisk review er, at datamaterialet allerede har en
teoretisk fortolkning af sig selv. Målet i den konceptuelle syntese er at løfte analysen op på et
metaplan i forhold til de teoretiske forståelser studierne har af sig selv og deres genstandsfelt
gennem en analyse af de teori/praksis-forståelser, de enkelte studier er baseret på. De teoretiske positioner, der informerer den empiriske forskning, har forskellige videnskabsteoretiske funderinger, hvorfor det vil være relevant at undersøge nærmere, hvad der forbinder og
adskiller de forskellige positioner set fra et metateoretisk perspektiv.
Når der findes forskellige forståelser af relationen mellem teori og praksis, vil der som en
følge heraf også findes forskellige opfattelser af, hvad der karakteriserer sammenhæng mellem teori og praksis. Hvad er det, der karakteriserer et vellykket forhold mellem teori og praksis – og hvordan kan man konstatere det? Min antagelse er, at der vil være mindst lige så
mange svar på dette spørgsmål, som der vil være forståelser af teori og praksis, og måske
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Den konceptuelle syntese er separat og adskilt fra syntesen af primærstudiernes resultater.
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oven i købet flere, da man kan forestille sig, at der inden for samme forståelse kan være flere
dimensioner og aspekter af, hvad der karakteriserer sammenhæng mellem teori og praksis.
På baggrund af ovenstående betragtninger har jeg for at kunne betragte primærstudierne
analytisk fundet den engelske filosof Wilfred Carrs (1986; 1990) opstilling af forskellige tilgange til teori/praksis-forholdet anvendelig. Wilfred Carr er professor i pædagogisk filosofi og
har i mange år beskæftiget sig med filosofiske spørgsmål vedrørende uddannelse og deres
betydning for, hvordan pædagogisk teori, praksis og forskning kan fortolkes og forstås.
Carr har på baggrund af undersøgelser af den historiske og kulturelle udvikling af primært
den engelsksprogede debat om pædagogisk teori beskrevet de fem mest almindelige overordnede forståelser af relationen mellem teori og praksis. Tilgangene rummer mulige forståelser af teori, praksis og relationen mellem teori og praksis. I sin beskrivelse af de forskellige
positioner karakteriserer Carr både, hvordan teori henholdsvis praksis kan forstås og begrebsliggøres i en uddannelsesmæssig sammenhæng, samt hvilken betydning disse forståelser får for forståelsen af relationen mellem teori og praksis. Derved rummer de af Carr beskrevne positioner forskellige overbevisninger, antagelser og måder at tænke på, som kan
findes hos teoretikere, forskere, undervisere og praktikere inden for uddannelsesområdet. At
anvende Carrs opstilling af forskellige tilgange gør det muligt systematisk at betragte det
empiriske materiale, primærstudierne.
Carr tager i sine tekster udgangspunkt i læreruddannelsen og forholdet mellem teori og praksis her. Jeg finder det rimeligt at antage, at de overordnede forståelser af teori og praksis
også vil være at finde inden for de andre professionsbacheloruddannelser, som er i fokus i
dette projekt. Fealy (1997; 1999) har med Carrs opstilling af teorier om teori/praksisrelationen som analyseramme undersøgt forskellige forståelser af teori/praksis-forholdet i
sygeplejelitteraturen og konkluderer, at teori/praksis-relationen bliver forstået på en del forskellige måder – måder som kan henføres til Carrs typologi. Jeg finder det sandsynligt, at det
samme vil gøre sig gældende i litteraturen om pædagog- og ingeniøruddannelserne, ligesom
det kan tænkes, at der vil være forskelle imellem uddannelserne.
I det følgende redegøres for Carrs forståelse af forskellige tilgange til teori og praksis. Carr
indtager selv en særlig position i forståelsen af teori og praksis, nemlig den kritiske tilgang
(se fx Carr, 1987; 1998; 2006 samt Carr & Kemmis, 1986). Det er ikke Carrs egen position,
der skal redegøres for her, men derimod de af hans tekster, hvori han analyserer og karakteriserer de mest udbredte måder at anskue teori/praksis-relationen på. Først redegøres for
Carrs forståelse af, hvorfor der overhovedet tales om et gab mellem teori og praksis, samt
hvordan Carr mener, at teori og praksis relaterer sig til hinanden, for på denne baggrund
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bedre at kunne forstå hvorfor og hvordan de forskellige forståelser af teori/praksis-relationen
har udviklet sig.

Wilfred Carrs forståelse af teori/praksis-gabet
Carr (1986) mener, at der i den pædagogiske debat eksisterer en distinktion mellem filosofiske problemer vedrørende den logiske struktur af pædagogisk teori og ikke-filosofiske problemer vedrørende, hvordan pædagogisk teori burde bruges i relation til pædagogisk praksis. Denne distinktion reflekterer den eksisterende arbejdsdeling mellem dem, der beskæftiger sig med uddannelsesteoretiske studier (educational studies) og dem, der beskæftiger sig
med at relatere de teoretiske studier til problemer i pædagogisk praksis (professional studies). Endvidere afspejler distinktionen en moderne tendens til at skelne skarpt mellem ”teoretiske” spørgsmål vedrørende naturen af viden og ”ikke-teoretiske” spørgsmål vedrørende
den praktiske anvendelse, som denne viden skal bruges til. Carr kritiserer denne distinktion
for at være medvirkende til at ødelægge vores forståelse af pædagogisk teori, idet der netop
ikke er tale om to forskellige spørgsmål. Det skyldes grundlæggende, at forestillinger om den
pædagogiske teoris natur altid også er forestillinger om naturen af pædagogisk praksis, og at
forestillingerne altid indeholder en indbygget opfattelse af, hvordan teorien skal bruges i
praksis. Enhver begrebsliggørelse af teori vil være baseret på en implicit forståelse af praksis
og vil derfor også rumme en begrebsliggørelse af teori/praksis-relationen. Ifølge Carr er der
således ikke teorier om teori, teorier om praksis og teorier om forholdet mellem teori og praksis. Alle pædagogiske teorier er teorier om teori og praksis (Carr, 1986).
Praksis er ifølge Carr en bevidst og intentionel aktivitet, som bliver forståelig i forhold til tavse
eller delvist artikulerede tankeskemaer, ud fra hvilke praktikeren skaber mening i sine erfaringer. Praksis forudsætter, at praktikeren har implicitte antagelser om, hvad det er, hun gør,
og hvad hun forsøger at opnå. Jo mere sammenhængende og systematiske disse antagelser
er, jo mere minder de om en ”teori”. Deltagelse i praksis forudsætter et teoretisk skema, som
både er konstituerende for praksis og en måde at forstå andres pædagogiske praksis på.
Den pædagogiske praksis er en social praksis, og den enkelte praktikers teoretiske skema er
en måde at tænke på, som læres af og deles med andre praktikere. Skemaerne har en historie, som hænger sammen med de traditioner for pædagogisk teori og praksis, inden for hvilke de har udviklet sig. En praksis kan ikke eksistere i sig selv uafhængigt af, hvad dens praktikere tænker og antager om den. Praktikeren tænker – og teoretiserer dermed – over, hvad
han/hun gør (Carr, 1986). Denne måde at tænke teori adskiller sig fra en forståelse af teori
som noget, der er sandt. Teori forstås af Carr i højere grad som en måde at forstå, fortolke
og forklare virkeligheden på.
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Carr mener ikke, at man kan tale om et gab mellem teori og praksis, men snarere et gab
mellem rivaliserende teorier om, hvordan praksis skal forstås. Carr eksemplificerer dette med
praktikeren, der læser en teoretisk fortolkning af hendes handlinger, som er helt anderledes
end hendes egen fortolkning. Graden af forståelighed af en praktikers forståelse af hendes
praksis er uvægerligt den grad, til hvilken den falder sammen med andre praktikeres teoretiske antagelser, mens teoretikerens fortolkning har tendens til at falde sammen med de teoretiske antagelser, der informerer de perspektiver, der er på mode for tiden eller på anden måde anses for passende. Ligesom praksis ikke kan finde sted uden praktikerens tænkning om
den, kan den heller ikke observeres af teoretikere på en teori-neutral måde (Carr, 1986).
Forsøg på at skabe en pædagogisk teori isoleret fra praksis for derefter at forsøge at relatere
den til en ikke-teoretisk praksis er derfor ifølge Carr et vildspor. Det indebærer også, at rivaliserende pædagogiske teorier rummer rivaliserende opfattelser af, hvordan teori relaterer sig
til praksis. Carrs argumentation implicerer, at forestillingen om en pædagogisk teori, som
understøtter en forestilling om en pædagogisk praksis, afgrænser, hvilken form for teori/praksis-relation der kan være inden for den pågældende teori. Det skyldes, at de begrebsmæssige skemaer, der anvendes i teorien om praksis, altid konstruerer praksis på en måde,
som sikrer, at udkommet af teorien har praktisk relevans. Når teoretikeren fortolker praksis
på samme måde som praktikeren, vil teorien relatere sig til praksis på en relevant måde.
Hvis teoretikeren og praktikeren derimod konstruerer praksis på forskellige måder, vil teorien
set fra praktikerens synspunkt kunne opfattes som irrelevant for praksis. Hermed opstår opfattelsen af teori og praksis som adskilte (Carr, 1986). Dette er således Carrs teori om, hvorfor der opleves et gab mellem teori og praksis. Gabet er opstået ved, at teoretikere og praktikere har forskellige teorier om det samme forhold.

Forståelser af teori, praksis og relationen mellem teori og praksis
På baggrund af Carrs argument kan det ses, at teorien ikke kun identificerer praksis, men at
den også former og definerer den. Hvordan teorien ændrer praksis hænger sammen med,
hvordan teorien forstås. For at illustrere sin tese om relationen mellem teori og praksis redegør Carr for nogle af hovedstrømningerne i pædagogisk teori, deres syn på praksis og på
relationen mellem teori og praksis. Disse forskellige syn på teori og praksis reflekterer ifølge
Carr det sidste århundredes historie om pædagogisk teori. Carrs intention er at vise, at de
forskellige former for pædagogisk teori, der findes i dag, også reflekterer en forandring i måden, hvorpå der tænkes om pædagogisk praksis (Carr, 1990). Ifølge Carr (1990) står det
klart, at det ikke er muligt at se udviklingen af pædagogisk teori som en progressiv udvikling
frem mod en samlet fortolkning af dens mening og brug. Udviklingen af pædagogisk teori kan
i stedet ses som en konstant udvidelse af udvalget af forskellige fortolkninger, som har udviklet sig i relation til et skiftende politisk klima og skiftende praktiske problemstillinger. De for-

38

skellige tilgange til teori og praksis er således ikke kun produkter af filosofiske diskussioner,
men også af politiske diskussioner af policy og praksis.
Carr identificerer fem forskellige tilgange, som hver især implicerer et bestemt syn på teori,
praksis og relationen mellem teori og praksis. Disse tilgange er alle opstået i det 20. århundrede og er indbyrdes rivaliserende (Carr, 1986; 1990). I artiklen ”Theories of Theory and
Practice” (Carr, 1986) beskriver Carr fire tilgange til teori og praksis. Carr redegør for synet
på praksis, målet for teorien og relationen mellem teori og praksis inden for hver af tilgangene. De fire tilgange benævnes ’common sense-tilgangen’, ’den anvendte videnskabs tilgang’,
’den praktiske tilgang’ og ’den kritiske tilgang’. I teksten “Educational Theory and its Relation
to Educational Practice” fra 1990 introducerer Carr endnu en tilgang, nemlig ’den filosofiske
tilgang’. Denne position er ikke så udførligt beskrevet som de andre fire, hvorfor det er sværere at redegøre for de karakteristika, der adskiller den fra de andre tilgange. Til trods for
dette har jeg valgt i første omgang at tage den med som analytisk kategori og lade det være
op til det empiriske materiale, om den er anvendelig i forhold til at bidrage til analysen. I det
følgende redegøres for de fem tilgange.
Common sense-tilgangen
Common sense-tilgangen refererer til tilgange, der forsøger at fundere pædagogisk teori i
praktikernes common sense-forståelse. Den grundlæggende antagelse er, at teori kan formuleres inde fra praksis, og at teori altid er fokuseret på praksis. Det er praksis, der bestemmer teorien, og ikke omvendt. Praksis rummer sine egne begreber og antagelser, og
teorien kan identificere, kodificere og teste de praktiske principper. De praktiske principper er
således ikke udledt af teorien, men er derimod generaliseringer opnået gennem observation
og analyse af praksis (Carr, 1986). Der er altså tale om, at teorien syntetiserer praktiske
principper og forståelser.
Denne tilgang gør op med ideen om, at teori opstår uafhængigt af praksis og derefter kan
anvendes til at teste praksis. Tværtimod er det teorien, der testes og korrigeres i forhold til
dens praktiske konsekvenser. Det er praksis, der bestemmer validiteten af teorien. Teorien
relaterer sig til praksis ved at uddrage og formulere begreber, principper og færdigheder,
som ligger implicit i ”god praksis”. Den pædagogiske værdi af praksis bliver som følge heraf
et empirisk spørgsmål, som kan besvares ud fra de pædagogiske principper anvendt af de
praktikere, som anses for at være succesfulde. At deltage i en pædagogisk praksis er derfor
at tænke og handle i overensstemmelse med de begreber og den viden, der er i en given
tradition (Carr, 1986; 1990).
At der er tale om et empirisk spørgsmål kan fortolkes på den måde, at den pædagogiske
værdi af praksis kan uddrages af praksis ved at undersøge empirisk, hvad formålet med
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praksis er. Selve den pædagogiske værdi kan ses som en forudsat normativ position, og
spørgsmålet om, hvorvidt den afdækkede pædagogiske værdi også med rette kan betegnes
som værdifuld, er således ikke et empirisk spørgsmål. Praktikerne sætter værdien af praksis,
men den er ikke nødvendigvis formuleret eller begrundet. Praksis er således ikke kilden til
velbegrundede værdier, men det er heller ikke muligt at have en praksis uden at have forudsat, hvad man vil opnå med denne praksis.
Som jeg fortolker Carrs fremstilling af denne tilgang, kan den siges at have sine rødder i det
naturalistiske paradigme og udtrykke et fortolkende og deskriptivt syn på teori og praksis. Det
naturalistiske paradigme afviser opfattelsen af menneskelig adfærd som styret af generelle,
universelle love og mener samtidig, at den sociale verden kun kan forstås fra deltagernes
synspunkt, dvs. de personer, der er en del af den aktivitet eller praksis, der undersøges (Cohen, Manion & Morrison, 2007). I common sense-tilgangen, hvor teori udspringer og er drevet af praksis, er det praktikeren, der teoretiserer, og tilgangen tager således afstand til det
positivistiske ideal om den upartiske, objektive observatør. Det er praktikerens subjektive
oplevelse og erfaring i en specifik kontekst, der forklarer virkeligheden.
Opfattelsen indebærer, at teorien ligger implicit i praksis, og at den, når den trækkes ud af
praksis, kan bruges til at guide efterfølgende praksis, egen og andres. Praksis får dermed en
primær status i forhold til teori. Som jeg tolker det, kan man herudfra udlede, at hverdagsoplevelser og forståelser bliver vigtige som basis for at opretholde og lede praksis, og at det
dermed bliver erfaringen, der skaber den gode praktiker. Praksis kan forstås som praktikernes udtryk af deres overbevisninger, begreber og forståelser. Professionel udvikling defineres inden for denne position af Carr & Kemmis (1986:29) som ”an increasingly skillful use of
an existing stock of pedagogical knowledge”. Et eksempel på en teori inden for denne tilgang
kunne være Lave & Wengers (2001) teori om situeret læring i sociale praksisfællesskaber.
Hele institutionen omkring vejledere og tutorer kan også ses ud fra denne position, idet der
her ligger en implicit antagelse om, at den erfarne praktiker kan trække nogle almene principper ud af sin praksis og videregive dem til den mindre erfarne praktiker, som ikke i lige så
høj grad er i stand til at trække teoretiske forståelser ud af praksis.
Den filosofiske tilgang
Den filosofiske tilgang anser common sense-tilgangen for at være for ureflekteret og ukritisk
til at danne basis for pædagogisk teori, og det er derfor nødvendigt med en filosofisk forståelse af praksis. Teoriens funktion i denne tilgang er at udvide og berige praktikerens common
sense-tænkning ved at relatere den til en filosofisk forståelse af meningen og formålet med
praksis. Pædagogisk praksis er altså noget andet og mere end en form for common sensehandling. Med den filosofiske tilgang ses den pædagogiske praksis som en refleksiv praksis
baseret på pædagogiske idealer formuleret i forhold til en ”filosofi” (Carr, 1990). I den filosofi40

ske tilgang anses det for nødvendigt for praktikeren at anlægge et refleksivt blik på de grundlæggende antagelser og idealer, som hans eller hendes ”praksisfilosofi” baserer sig på.
Dermed bliver teoriens formål at forsyne praktikeren med begreber og indsigter, som kan
bruges til at formulere en forståelse af praktikerens rolle (Carr & Kemmis, 1986).
Den filosofiske tilgang rummer en forestilling om, at teoretikeren har gjort sig nogle særligt
kvalificerede tanker om, hvad der er godt, og at disse tanker er brugbare i en konkret praksis,
også selvom tankerne ikke nødvendigvis er rettet mod det specifikke faglige område, og
selvom de måske er gjort under nogle andre samfundsmæssige og historiske betingelser
end de nuværende. Et eksempel kunne være K.E. Løgstrups begreb ’urørlighedszone’
(Løgstrup, 1997), som anvendes i sygeplejen i forhold til at værne om patienternes integritet.
Denne tilgang kan også kaldes for en idehistorisk tilgang. Historisk begrunder den sig i det
forhold, at pædagogik til at starte med var et fag, der trak på teorier af de store filosoffer som
fx Platon og Aristoteles. I modsætning til common sense-tilgangen har teorien her den overordnede rolle og kommer før praksis, idet teorien er foreskrivende for praksis. Der tages udgangspunkt i en filosofisk teori om fx erkendelse eller etik, som kan bruges både som handlingsanvisende i praksis, men også til at definere og reflektere over formålet med praksis.
Det vil sige, at det i modsætning til common sense-tilgangen forudsættes, at der på forhånd
findes en generel filosofisk teori, som kan anvendes som handlingsanvisende for den specifikke praksis og samtidig begrunde denne praksis.
Flere af tilgangene, bl.a. den praktiske tilgang og den kritiske tilgang, som beskrives nedenfor, lægger vægt på refleksion som en del af relationen mellem teori og praksis. Der er imidlertid forskel på, hvilken form for refleksion der fremhæves, og hvad refleksionen er rettet
mod. I den filosofiske tilgang er der tale om refleksion over de antagelser og idealer, som
ligger til grund for praktikerens ”filosofi” om sin praksis. Teorien udgøres af ”de store pædagoger”, filosoffer eller teoretikere, og den har til formål at give praktikeren begreber og indsigter til at fremme forståelsen af hans/hendes rolle som professionel (Carr & Kemmis, 1986).
På denne baggrund mener jeg at kunne udlede, at sammenhæng mellem teori og praksis
kan karakteriseres ved, at praktikeren har en forståelse af de grundlæggende pædagogiske
og filosofiske principper, som guider hans/hendes praksis, og at praktikeren træffer beslutninger i praksis, som er i overensstemmelse med og kan begrundes ud fra disse principper,
værdier og ideer. Professionel kompetence indebærer i den filosofiske tilgang at kunne foretage valg og handlinger i praksis i overensstemmelse med teorien i form af formulerede principper, værdier og ideer (Carr & Kemmis, 1986). I den filosofiske tilgang er det teoretikeren,
der sætter formålet med og værdien af praksis, mens det er praktikeren, der udfører og re-
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flekterer over sine egne konkrete handlinger på basis af teoretikerens ideer og forestillinger
om, hvad god praksis er.
Anvendt videnskab
Den anvendte videnskabs tilgang indebærer, at den pædagogiske teori må tilpasse sig videnskabelig viden om sammenhænge i pædagogiske forhold. Pædagogiske fænomener må
kunne beskrives ved hjælp af videnskabelige undersøgelsesmetoder, og pædagogisk teori
må basere sig på kriterier for videnskabelig forklaring. Pædagogisk teori ses således som en
anvendt videnskab, der gør brug af empirisk testede generaliseringer for at guide praksis
(Carr, 1986).
Det medfører en distinktion mellem mål og middel, mellem fakta og værdier, mellem ”er” og
”bør”. Da problemer vedrørende pædagogiske mål altid vil indebære en vurdering og dermed
en værdiladning, er det i denne tilgang ikke et legitimt anliggende for pædagogisk teori gennem empiri at bestemme dette ”bør” eller disse værdier. Derimod kan midlet til at opnå givne
mål bedømmes objektivt med videnskabelige metoder. Mål-middel-tilgangen fortolker altså
pædagogisk praksis som en teknisk aktivitet – et instrument, som har til formål at opfylde
bestemte mål, og ”god praksis” er den praksis, som anvender de midler, som efter empirisk,
videnskabelig undersøgelse har vist sig at være mest hensigtsmæssige til at opfylde disse
mål. 7 I denne tilgang relaterer teori og praksis sig anderledes til hinanden end i common
sense-tilgangen. Teorien påvirker her praksis ved at erstatte praktisk common sense med
empirisk, videnskabeligt funderet viden, hvorved indflydelsen fra subjektive holdninger og
værdier søges elimineret (Carr, 1986; 1990).
Forestillingen om praksis som anvendt videnskab kan sidestilles med den model, der kendes
fra eksempelvis ingeniørvidenskab, hvor man først undersøger lovmæssigheder og derefter
bygger fx en bro. Pointen er, at man først kender lovmæssigheden og derefter udfører praksis, dvs. bygger broen, guidet af lovmæssighederne, så man sikrer, at broen ikke brister.
Praksis er derfor en eksemplificering af en generalisering.
Denne mål-middel-tilgang kan siges at være baseret på en positivistisk tankegang og et naturvidenskabeligt syn på teori og praksis. Særligt for det naturvidenskabelige paradigme er
forestillingen om en objektiv virkelighed, hvis virkemåder kan forklares gennem universelle
og generelle love (Cohen et al., 2007). Det ses i tilgangens fokus på objektiv viden frem for
subjektiv viden. Den anvendte videnskabs tilgang anlægger et deterministisk eller måske
snarere et probabilistisk syn på teori og praksis, som ses i forestillingen om, at et bestemt
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Denne måde at forstå relationen mellem teori og praksis kan sammenlignes med ”hvad virker”tankegangen (se kapitel 4), hvor der ligeledes er en klar distinktion mellem mål og middel.
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middel med mere eller mindre sandsynlighed vil føre til opfyldelsen af et givent mål i praksis.
Der er hermed tale om en kausal epistemologi, subsidiært en probabilistisk kausalitet – forstået som en sandsynlighed for at et middel fører til et bestemt mål. Tilgangen rummer et syn
på teori og praksis, hvor teorien skabes ved hjælp af generaliseringer ud fra empiriske undersøgelser.
Som jeg tolker det, indebærer tilgangen en dualistisk opfattelse af teori og praksis, idet teori
og praksis ses i forlængelse af hinanden. Dette skal forstås på den måde, at praksis ligger i
forlængelse af teorien, idet praksis kun kan være velbegrundet, hvis den er baseret på teorien. Det skyldes, at praksis forstås som en anvendelse af teorien – fænomener i praksis ses
som anvendelsen af generelle regler og principper. Teorien er et middel, et redskab, til at nå
et givent mål. Det særlige ved teorien i denne tilgang er, at det er en empirisk argumenteret
teori om sammenhænge. På denne baggrund mener jeg at kunne udlede, at der med dette
syn vil være sammenhæng mellem teori og praksis, når praktikerens handlinger er i overensstemmelse med den anvendte teori, og når det givne mål opfyldes. Carr & Kemmis
(1986:30) udtrykker det som, at professionel kompetence ”is judged not by reference to the
way in which teachers formulate their aims, but by the effectiveness of their practices in
achieving whatever aims are being pursued”.
Den praktiske tilgang
Praksis ses i denne tilgang som en refleksiv og kompleks form for handling, som ikke kan
styres af teoretiske principper. Pædagogisk teori kan tilbyde en viden, som altid vil være
usikker og ukomplet, men som praktikeren kan basere sine handlinger i praksis på. Denne
tilgang står for en anti-positivistisk tænkning, og den ser pædagogisk teori som en form for
udforskning, der har til formål at forbedre den måde, hvorpå beslutninger tages i praksis. Den
adskiller sig fra den anvendte videnskabs tilgang ved ikke at begrænse opfattelsen af teori til
empiriske generaliseringer – tværtimod mener denne tilgang, at praksis er for kompleks til at
kunne forklares af empirisk baserede, generelle principper, ligesom den heller ikke kan styres af tekniske regler. Tilgangen tilbyder praktikeren fortolkende teorier til at beskrive
hans/hendes praksis for derved at afdække hans/hendes bagvedliggende værdier og de
uudtalte antagelser, som ligger i arbejdet (Carr, 1986; 1990).
I den praktiske tilgang forstås uddannelse som en proces, der foregår i sociale, komplekse
situationer, som ikke kan forstås eller forklares med en teknisk, naturvidenskabelig tilgang.
Praksis er således ikke et middel til at nå bestemte mål, men i stedet en aktivitet med etiske
formål og intentioner, som kun kan realiseres i og gennem praksis. Med dette syn på praksis
har teorien til formål at få praktikeren til at foretage professionelle valg baseret på pædagogiske principper ved at give praktikeren dybere indsigt, så han/hun kan se bagom sine egne
ideer og praksisser. Teori relaterer sig således til praksis ved at oplyse praktikeren og hjælpe
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ham/hende med at foretage moralsk forsvarlige valg i praksis samt ved at fungere som en
linse, hvorigennem praktikeren kan betragte sin egen praksis (Carr, 1986; 1990). Man kan
her stille spørgsmålet, hvilke pædagogiske principper der er de rigtige, og hvilke valg i praksis der er de mest moralsk forsvarlige. Svaret vil med den praktiske tilgang være, at det altid
vil være subjektivt, og at det derfor er nødvendigt at reflektere over værdierne i og formålet
med praksis.
Denne tilgang accepterer ligesom common sense-tilgangen, at det er praktikeren, der er teoretikeren. Praksis er essentielt set en etisk aktivitet, som guides af de værdier, der ligger i
praksis – eller med andre ord: den etiske teori, som praktikeren går ud fra. Tilgangen kan
siges at have særligt fokus på de professionelle udøvere og deres beslutninger i praksis.
Dette kan ses hos den amerikanske professor i pædagogik Joseph Schwab, som lægger
vægt på, at det teoretiske adskiller sig fra det praktiske, idet det praktiske er "the discipline
concerned with choice and action [and] ... its methods lead to defensible decisions" (Schwab,
1969:2). Når man handler som praktiker, skal det ske på basis af forsvarlige beslutninger.
Praktiske valg er baseret på værdier, hvorved denne tilgang lægger stor afstand til den anvendte videnskabs tilgang, som netop har som mål at eliminere indflydelsen fra det subjektive i de empiriske teorier. Teori kan med denne tilgang ikke bare ses som et middel til at opnå
et mål – i stedet må praktikeren tage stilling til, hvilke mål der skal søges opfyldt og hvordan.
Dette udtrykker Schwab som, at undervisere må "weigh alternatives and their costs and consequences against one another and choose, not the right alternative for there is no such
thing, but the best one" (Schwab, 1969:20-21). I England ses tilgangen bl.a. repræsenteret
ved Lawrence Stenhouse (1975), som ser teoretiseren som praktikerens udforskning af sin
egen praksis, hvorved hans/hendes implicitte teorier om praksis afdækkes.
I Fealys (1999) undersøgelse af teori/praksis-forståelser hos sygeplejersker ses inden for
denne tilgang de sygeplejersker, der ser professionen som et kald, en dedikeret form for
handling. I undersøgelsen udtrykker de interviewede sygeplejersker det ved, at man for at
blive en god sygeplejerske ”skal have det i sig”. Dette tolker Fealy på den måde, at det for at
være en god praktiker ikke er tilstrækkeligt at besidde en teknisk viden eller tekniske færdigheder. Det er også nødvendigt med en praktisk viden. Ifølge Fealy kan den praktiske tilgang
føres tilbage til Aristoteles´ begreb om praxis. Tilgangen ser praksis som en form for handling
(praxis), hvor praktisk viden (phronesis) sammen med moralsk oplyste beslutninger er basis
for professionelle handlinger.
Den praktiske tilgang har ligesom den filosofiske tilgang fokus på opfyldelsen af essentielt
moralske formål. De adskiller sig fra hinanden ved, at den praktiske tilgang ser opfyldelsen af
disse mål som noget, der sker i og gennem praksis, hvor den filosofiske tilgang ser det som
noget, der sker ved hjælp af praksis. Professionel kompetence bliver med denne tilgang vur44

deret ud fra, om praktikeren moralsk kan forsvare sine handlinger i praksis, hvor det med den
filosofiske tilgang er selve det moralske princip, der forsvares (Carr & Kemmis, 1986). En
anden afgørende forskel er, som jeg tolker det, at den filosofiske tilgang tager udgangspunkt
i kendte filosoffer og teoretikeres skrifter og bruger dem til at udlede principper og regler for,
hvordan man bør handle i praksis, hvorimod den praktiske tilgang tager udgangspunkt i praktikerens egen teoretiseren over værdier og handlinger i praksis.
Den kritiske tilgang
Den kritiske tilgang medtager indsigterne fra både den anvendte videnskabs tilgang og den
praktiske tilgang. Tilgangen tager dog afstand fra synet på pædagogisk teori som ”anvendt
videnskab” og ser det i stedet som en form for ”moralsk videnskab” med fokus på pædagogiske mål og værdier. Tilgangen adskiller sig også fra den praktiske tilgang ved at fremhæve,
hvordan praktikerens egen forståelse af sine pædagogiske mål bliver forvrænget af sociale
kræfter, og hvordan praksis bliver påvirket af institutionelle strukturer og politiske restriktioner
(Carr, 1990). I denne tilgang må pædagogisk teori tage afsæt i praktikernes overbevisninger
og forståelser, men samtidig mener man, at disse overbevisninger og forståelser må kunne
bestemmes kausalt og forklares i objektive termer. Selvom kausale faktorer kan fungere i
pædagogisk praksis, mener man dog ikke, at pædagogisk teori kan produceres uden at referere til de fortolkninger og forståelser, som praktikerne anvender. I forsøget på at forene
praksis´ subjektive forståelse med videnskabens objektive forklaring søger denne tilgang at
vise, hvordan objektive faktorer kan begrænse rationaliteten af praktikerens overbevisninger.
Tilgangen beskæftiger sig med selvfølgeligheder og common sense-forståelser hos praktikeren for at vise, hvordan disse kan være resultatet af kausale betingelser, som fx sociale
strukturer, som praktikeren ikke er opmærksom på, men som får ham/hende til at handle på
bestemte måder for at opnå målene med den pædagogiske praksis. Ved at bevidstgøre
praktikeren om de kausale determinanter af praksis er tanken, at overbevisninger og praksisser kan bringes under større rationel selvkontrol (Carr, 1986).
Målet for den kritiske tilgang er altså at øge praktikerens rationelle autonomi ved at fortolke
pædagogisk praksis både som en moralsk praksis og som en social praksis, som er historisk
og kulturelt indlejret. Pædagogisk praksis kan altid fortolkes som problematisk, forstået på
den måde at dens formål og de sociale relationer, den skaber, altid kan anskues kritisk, ud
fra om de fremmer eller hindrer pædagogiske fremskridt og forandringer. Ligesom den praktiske tilgang søger den kritiske tilgang at fremme praktikerens viden om egen praksis, men
hvor den praktiske tilgang søger at oplyse praktikeren, søger den kritiske tilgang også at frigøre praktikeren fra irrationelle overbevisninger, som er nedarvede fra vane, tradition og ideologier. Formålet er at fremme ideologikritisk selvrefleksion og undersøge overbevisninger,
som er indlejrede i den institutionelle kontekst og i det sociale liv. Gennem ideologikritikken
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kan irrationelle overbevisninger og forståelser blive transparente og derved miste deres
magt. I denne forståelse ses relationen mellem teori og praksis som en ideologikritisk proces,
og teori og praksis ses som gensidigt konstituerende og dialektisk relaterede. Der er således
ikke en overgang fra teori til praksis eller fra praksis til teori, men fra uvidenhed og vane til
viden og refleksion (Carr, 1986).
Teorien har således til formål at hjælpe praktikeren til at få større indsigt i og bevidsthed om
de kontekstuelle faktorer, der påvirker praktikerens overbevisninger for derved at kunne
transformere disse gennem en øget rationel autonomi hos praktikeren. Som jeg tolker det, vil
der med dette syn være sammenhæng mellem teori og praksis, når praktikeren ved hjælp af
teorien reflekterer over sine handlinger i relation til kontekstuelle faktorer, vaner, traditioner
og ideologier og på denne baggrund får en større og mere rationel viden at basere sine
handlinger i praksis på. Carr & Kemmis (1986) beskriver professionel udvikling inden for
denne position som en oplysningsproces, hvor praktikeren bliver mere oplyst om, hvordan
hans eller hendes forståelser kan skygge for opmærksomheden på sociale og politiske mekanismer i samfundet, som påvirker praksis. Professionel kompetence kan derfor beskrives
som en kapacitet for kontinuerlig frigørelse og kritisk diskussion af de politiske og sociale
strukturer. Det er her vigtigt at fremhæve, at Carr & Kemmis ikke opfatter denne professionelle kompetence som noget, den enkelte praktiker besidder, men derimod som noget fælles
for hele den professionelle stand.

Perspektiver på Carrs teori
Når man går ind i en samtale eller diskussion om teori og praksis, vil det altid ske med nogle
forforståelser. De empiriske primærstudier, som indgår i det systematiske review, undersøger alle relationen mellem teori og praksis, men det er ikke sikkert, at de har samme forståelse af, hvad teori er, hvad praksis er, og hvori relationen mellem de to består. Det vil sige, at
det i virkeligheden ikke er helt det samme, de undersøger, hvis deres grundlæggende antagelser om teori og praksis er forskellige.
Carr har opstillet de fem tilgange ud fra forskningen og debatten om teori og praksis i det 20.
århundrede. Hans karakteristik af de forskellige positioner er derfor sandsynligvis i høj grad
bestemt af, at der har været nogle toneangivende forfattere og teoretikere, som hver især har
forsvaret deres synspunkter. Disse positioner har Carr forsøgt at karakterisere og stille op i
forhold til hinanden. Det betyder, at det langt fra er sikkert, at Carrs klassifikationer er udtømmende. Det er muligt, at der findes huller i hans karakteristik af forskellige tilgange til
spørgsmålet om teori og praksis. I dette systematiske review må det være op til en empirisk
konstatering, om Carrs tilgange kan rumme de primærstudier, som indgår i reviewet. Carrs
opstilling af teori/praksis-forståelserne kan siges at være en teoretisk model. Det er derfor

46

interessant og relevant at undersøge empirisk, hvorvidt denne model er anvendelig til at forstå de grundlæggende forståelser og antagelser om teori/praksis-relationen, som kan genfindes i den empiriske forskning på feltet.
Wilfred Carr er ikke den eneste, der har forsøgt at opstille og karakterisere forskellige forståelser af relationen mellem teori og praksis. Der findes også andre måder at anskue det på.
Den amerikanske professor i musisk uddannelse Estelle R. Jorgensen (2005) opstiller styrker og svagheder ved fire forskellige filosofiske modeller af forholdet mellem teori og praksis:
dikotomi, polaritet, fusion og dialektik. Ifølge Jorgensen kan ingen af de fire modeller stå alene – de kan hver især bruges til forskellige formål. Teori beskæftiger sig ligesom filosofien
med det begrebsmæssige og abstrakte, som er adskilt fra den fænomenale verden, men
hvor filosofien stiller spørgsmål i en søgen efter visdom eller sandhed, har teorien et mere
forklarende formål og testes primært gennem kvalitative beskrivelser og kvantitative målinger
af observerbare fænomener. Begrebet praksis kan fortolkes deskriptivt, dvs. ”hvad foregår
der i den fænomenale verden”, eller normativt, ”hvad er idealet”.
Synet på teori og praksis som en dikotomi beskriver Jorgensen som kendetegnet ved et syn
på viden, hvor praksis og teori er to forskellige ting. Teori kan konstrueres efter regler og
systemer, mens praksis er uforudsigelig, rodet og kaotisk. Denne tilgang kan bruges til at
klargøre forskellene mellem teori og praksis, mellem forskellige teorier og mellem forskellige
praksisser. Når teori og praksis konstrueres som polariteter, ses de ifølge Jorgensen på et
kontinuum mellem to logiske ekstremer. Det vil sige, at der imellem de ekstreme positioner
findes forskellige former for teorier og praksisser, og at teori og praksis et sted i midten blender sammen. Til forskel fra dikotomi-forståelsen er der således tale om ”bløde” grænser mellem teori og praksis. Fusionsmodellen går skridtet videre og ser teori og praksis som smeltet
sammen. I denne forståelse kan teori og praksis ikke forstås som adskilt fra hinanden. Den
sidste model i Jorgensens opstilling er den dialektiske forståelse af teori og praksis, som
indebærer, at teori og praksis kan leve sammen mere eller mindre adskilt fra hinanden, selvom en fuldstændig forsoning kan være svær at opnå. Som metafor for det dialektiske forhold
mellem teori og praksis beskriver Jorgensen en scene, hvor folkene bevæger sig rundt, nogle i forgrunden, andre i baggrunden, nogle gange omfavner de hinanden og taler, andre gange er de stille. På samme måde opfører praktikere og forskere sig i relation til de teorier og
praksisser, de tænker over (Jorgensen, 2005).
Tone Saugstad fra Københavns Universitet beskriver tre almindeligt udbredte forståelser af
sammenhængen mellem teori og praksis (Saugstad, 2004). Disse forståelsesformer afspejler
samtidig forskellige forståelser af begreberne teori og praksis. Forståelsesformerne forekommer sjældent i rendyrket form, men derimod oftere sammenblandet, hvorfor de skal for-
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stås som idealtypiske. Den første forståelsesform kalder Saugstad for den ’rationalistiske’
forståelsesform. Her anskues teori som foreskrivende og normativ i forhold til praksis, og
praksis kan forstås som anvendt teori. I denne forståelsesform opfattes teori som videnskabeligt baseret viden, som kan beskrive og forklare generelle lovmæssigheder i praksis. Der
er dermed tale om en teoretisk viden, som er objektiv og målbar, mens praksis anses for at
være baseret på videnskabeligt funderede lovmæssigheder og principper. I den anden forståelsesform, den ’empiristiske’ forståelsesform, er det praksis, der er styrende for teorien,
idet teorien udledes fra praksis. Denne forståelsesform er kendetegnet ved en identitetstænkning, hvor det ikke anerkendes, at der er kvalitativ forskel på det teoretiske og det praktiske livsaspekt. Den tredje forståelsesform kalder Saugstad for den ’praksicistiske’ forståelsesform eller rehabilitering af praksis. Teori er i denne forståelsesform indlejret eller indesluttet i praksis, hvilket vil sige, at teorien ligger implicit i praktikkerne i praksisfeltet. Det betyder,
at praksis anses for at implicere kundskaber, som, når de udfolder sig i praksis, bliver kontekstuelle og personlige – kontekstuelle, idet kundskaben aktiveres i mødet med en praktisk
situation, og personlige, idet kundskab opfattes som noget man er (Saugstad, 2004).
Det, der adskiller Carrs systematik fra Jorgensens og Saugstads, er, at Carrs systematik er
opstillet på basis af hans undersøgelser af udviklingen i den engelsksprogede litteratur om
uddannelsesforskning. Jeg finder den derfor særlig anvendelig til formålet med dette projekt,
som netop er at analysere den empiriske uddannelsesforskning. Carrs positioner er desuden
blevet brugt som analyseredskab af flere andre, bl.a. Wong (2011) og som tidligere nævnt
Fealy (1997; 1999), som har fundet systematikken anvendelig til analyse af forskellige forståelser af teori og praksis. Wong anvender i sit casestudie blandt præster Carrs teori som
analytisk ramme for at undersøge, hvordan præsterne forstår relationen mellem deres formelle akademiske uddannelse og deres aktuelle praksis som professionelle præster. Undersøgelsen viser, at præsterne ofte forstår relationen mellem teori og praksis ud fra Carrs tilgang om anvendt videnskab, idet de bruger teorien fra deres uddannelse som en instruktion
til, hvordan de skal tage beslutninger og handle i praksis. De andre tilgange kan også findes
blandt præsterne. Wong konkluderer, at studerende under uddannelsen bør præsenteres for
de forskellige måder at forstå teori og praksis på, så de kan gøre brug af forståelserne, alt
efter hvilken situation de står i, og hvilken viden de har med at gøre (Wong, 2011). Fealy
(1997; 1999) anvender Carrs teori i to studier. Det ene studie (Fealy, 1997) undersøger diskurserne om teori/praksis-forholdet i sygeplejelitteraturen. Studiet konkluderer, at relationen
mellem teori og praksis forstås og udtrykkes – implicit såvel som eksplicit – på forskellige
måder, men at Carrs tilgang om anvendt videnskab ligesom i Wongs undersøgelse dominerer. Fealy konkluderer dog, at tænkningen om teori og praksis er præget af en åbenhed i
forhold til bidrag fra forskellige paradigmer om viden. Fealys andet studie (Fealy, 1999) er en
empirisk undersøgelse af forståelsen af relationen mellem teori og praksis set fra praktike48

rens perspektiv. Fealy konkluderer i dette studie, at sygeplejerskernes forskellige forståelser
af teori og praksis er i overensstemmelse med Carrs typologi.

Anvendelse af Carrs teori/praksis-forståelser
For at kunne betragte primærstudierne analytisk i den konceptuelle syntese anvendes således Carrs opstilling af forskellige teori/praksis-forståelser. Det, der analyseres, er, hvorvidt
studiernes præmisser i form af forståelser og begrebsliggørelser af teori/praksis-relationen
kan beskrives ved hjælp af Carrs typologi, samt hvordan Carrs teori/praksis-forståelser i så
fald kommer til udtryk i studiernes antagelser og overbevisninger.
Ikke alle studier redegør eksplicit for deres tilgrundliggende forståelse af teori og praksis,
ligesom det ikke kan forventes, at primærstudierne eksplicit forstår sig selv i relation til Carrs
tilgange. Det betyder, at det vil kræve et analytisk arbejde at kunne placere primærstudierne
inden for de forskellige typer af forståelse. I mange tilfælde vil forståelsen af teori/praksisrelationen altså være implicit og skulle analyseres frem på baggrund af studiernes forskningsspørgsmål, teoretiske baggrund, undersøgelsesdesign og analysemetode. Når jeg i
analysen kategoriserer primærstudierne i henhold til Carrs positioner, er der således tale om
en fortolkning.
Følgende er en skematisk oversigt over min tolkning af de forskellige positioners forståelse
af teori og praksis. Skemaet rummer samtidig kriterierne for analysen af primærstudiernes
tilgang til teori og praksis og har til formål at kunne fungere som et redskab i analysen til at
afgøre, hvilken af positionerne hver enkelt primærstudie kan analyseres ud fra, og hvilke
kriterier der adskiller de forskellige tilgange fra hinanden.

49

Tilgang

Teori

Praksis

Teori/praksis-relation

Common
sense

Teori er drevet af praksis og
kan udledes fra praktikernes
forståelse og indsigt.

Praksis ses som udtrykket af
praktikernes overbevisninger, begreber og forståelser.

Teorien, der udledes fra god
praksis, bruges til at guide praksis.
P→T

Anvendt
videnskab

Teori er abstrakte principper
og generaliseringer baseret
på empirisk forskning.

Praksis er en teknisk aktivitet, hvor på forhånd definerede mål skal opnås.

Teorien anvendes i praksis som
objektiv evidens fra empiriske
undersøgelser og heraf udledte
abstrakte principper, der guider
og regulerer praksis.
T→P

Den filosofiske tilgang

Teori udgøres af en filosofisk forståelse af meningen
og formålet med praksis i
form af begreber og indsigter formuleret af teoretikeren.

Praksis er en refleksiv praksis baseret på pædagogiske
idealer formuleret i forhold til
en teori.

Teorien forsyner praktikeren
med begreber og indsigter, som
kan formulere en forståelse af
praktikerens rolle og formålet
med praksis.
T
↓
P

Den praktiske tilgang

Teori er en viden, der er
uddraget fra en kompleks
social praksis. En praktisk
viden, som aldrig er komplet
og altid usikker.

Praksis er en kompleks
social aktivitet.

Teori informerer praktikerens
forståelse af hvad god praksis er
og tilbyder dermed handlemåder
i praksis, som er ”rigtige” og
”retfærdige”.
T↔P
P1→T1→P2→T2→

Den kritiske
tilgang

Teori forstås som ideologikritisk selvrefleksion. Indsigter i og forståelse for kontekstuelle og ideologiske
faktorer, der påvirker praksis.

Praksis er en moralsk og
social praksis, som er kulturelt og historisk indlejret.
Praksis er problematisk.

Teori/praksis-relationen handler
om ideologikritik, hvor praktikerne engagerer sig i kritisk selvrefleksion og dermed øger deres
selvbevidsthed og rationelle
autonomi.
P1(ufri) →T1→P2(fri)
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Kapitel 4: Evidens
Dette kapitel omhandler evidens til at guide praksis og policy, som er et centralt begreb i projektet. Formålet med kapitlet er at give et overblik over evidenstænkningen inden for uddannelsesområdet historisk set, en definition af begrebet evidens samt en diskussion af de problematikker, der kan være forbundet med evidenstænkningen, for på denne baggrund at
redegøre for, hvor i feltet dette projekt placerer sig, og hvilke implikationer det har for det
systematiske review.

Evidenstænkningens historie
I 1970´erne rejste den medicinske forsker Archie Cochrane en kritik af den manglende dialog
mellem forskning og praksis. Cochrane mente, at der manglede oversigter over alle de mange eksperimenter og studier, der blev udført, med det resultat at hver enkelt læges behandling af patienterne var tilfældig alt efter, hvilke studier han eller hun kendte til. Cochranes
kritik blev starten på det, der benævnes evidensbevægelsen. I 1993 blev Cochrane Collaboration grundlagt, men allerede i 70´erne begyndte forskere at udføre systematiske reviews,
som udgør kernen i evidenstænkningen. Evidenstænkningen har senere spredt sig fra det
medicinske område til også at involvere det sociale område og uddannelsesområdet (Bhatti,
Hansen & Rieper, 2006).
Både i USA og Storbritannien er der blevet rejst kritik af uddannelsesforskningen som værende utilstrækkelig med hensyn til praktisk relevans og forskningskvalitet. Udgangspunktet
for evidenstænkningen på det pædagogiske område er ’school effectiveness’-paradigmet,
som udviklede sig under den neoliberale bølge i England i 80´erne og 90´erne. Forskerne i
’school effectiveness’-forskningen laver undersøgelser om, hvilke faktorer der fremmer effektivitet i undervisning (Moos, Krejsler, Hjort, Laursen & Braad, 2005).
I USA har The National Research Council (NRC) bekendtgjort, at regeringen søger videnskabelig forskning som basis for beslutninger i policy og praksis, og indførelsen af ”No Child
Left Behind” fra 2001 indebærer, at skoler, der modtager offentlige tilskud, skal anvende disse til evidensbaserede strategier (Gough, 2004). Det betyder, at den professionelle praksis
skal bygge på videnskabelige undersøgelser, centrale standarder og tests. Med videnskabelige undersøgelser menes naturvidenskabelig eller positivistisk forskning, som peger på
sandheder om ”virkeligheden” i form af årsagsforklaringer, som viser, at bestemte metoder
påvirker elevernes præstationer positivt, fx i form af bedre testresultater (Moos et al., 2005). I
1998 publicerede det britiske Department for Education and Employment (nu Department for
Education and Skills - DfES) en rapport, som konkluderede, at uddannelsesforskningens
indflydelse på policy og praksis var minimal. Dette førte til udarbejdelsen af en handlings-
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plan, som havde to mål, nemlig i højere grad at anvende den eksisterende evidens samt at
investere i en bedre evidensbase for fremtiden (Sebba, 2004).
Forestillingen om, at professionel praksis kan baseres på evidens, er imidlertid ikke ny og har
ifølge Davies (2004) kun lidt at gøre med den evidensbaserede medicin. I stedet kan den
henføres til Oplysningstiden og August Comtes påstand om, at positivismen har en rolle at
spille i de sociale videnskaber. Hammersley (2004) skriver, at i en Oplysnings-inspireret politisk filosofi ses evidensbaseret praksis som en modsætning til ”the forces of conservatism” i
den offentlige sektor. Disse kræfter skal forstås som de professionelles interesser i at hævde
en ekspertise, som ikke kan kommunikeres eller deles med lægfolk, men som i stedet påberåber sig professionel autonomi.
I 90´erne og 00´erne blev en række institutioner oprettet med henblik på i højere grad at forbinde empirisk forskning med praksis. Cochrane Collaborations søsterorganisation Campbell
Collaboration, som blev dannet i 1999, har fokus på social forskning, uddannelse og kriminologi (Davies, 2004). Det engelske Evidence for Policy and Practice Information and Coordinating Centre, EPPI-Centre, blev oprettet i 1993 ved Social Science Research Unit (SSRU)
på Institute of Education ved University of London. I 2002 blev det amerikanske What Works
Clearinghouse til som et samarbejde mellem Campbell Collaboration og The American Institutes for Research. What Works Clearinghouse har til formål at tilvejebringe information og
forskningsbaseret viden til beslutningstagere inden for uddannelsesområdet (Bhatti et al.,
2006). Andre internationale institutioner er bl.a. Education Counts (New Zealand) og Best
Evidence Encyclopedia (USA) (Larsen, 2010).
Evidenstænkningen gjorde for alvor sit indtog i Danmark i 1990´erne. I 1993 blev Nordic
Cochrane Center oprettet på Rigshospitalet, og i 2002 fulgte et Nordic Campbell Center på
Socialforskningsinstituttet. I de senere år har der også i Danmark været en stigende interesse for begrebet evidens og evidensbaseret praksis inden for uddannelsesområdet, og i 2004
udarbejdede OECD en landerapport om Danmark, hvori det anbefales, at Danmark opretter
et center for evidensbaseret uddannelsespolitik. I 2006 etableredes Dansk Clearinghouse for
Uddannelsesforskning på DPU, Aarhus Universitet (Bhatti et al., 2006).

Definition af begrebet evidens
Begrebet ’evidens’ stammer fra det latinske evidentia og betyder øjensynlighed, indlysende
tydelighed eller klarhed (Den Store Danske, 2011). I juridisk forstand betyder ordet ’bevis’,
men det kan også betyde ’tegn på’, ’vidnesbyrd om’ og ’spor efter’ (Bhatti et al., 2006). Ordet
evidens er således ikke lige så stærkt som det engelske ord ’proof’, som indikerer et mere
sikkert og uomtvisteligt bevis. Synonymer for evidens er bevis, klarhed og tydelighed (Den
Danske Netordbog, 2010).
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Evidensbaseret praksis kan forstås som ”en praksis, der er en vis grad af belæg for virker”
(Bhatti et al., 2006:13). I Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings konceptnotat, som
anvendes som metodisk grundlag for udarbejdelsen af systematiske reviews, defineres evidens som ”det rationelle grundlag, som en dom fældes på med baggrund i den aktuelt tilgængelige information… […] At sige at en konklusion er baseret på evidens vil sige, at den
understøttes af de bedste - mest pålidelige og relevante - tilgængelige informationer” (Dansk
Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 2006:5-6). En tilsvarende definition findes hos SFI
Campbell, som beskriver, at evidens handler om en bestemt måde at forholde sig til viden
på, nemlig omhyggeligt, udtrykkeligt og kritisk. Evidens bruges således her i betydningen
’vidnesbyrd’, og der peges på, at det handler om at forholde sig åbent, ærligt og kritisk til den
viden og dokumentation, man kan finde (SFI Campbell, 2012).
Der findes ikke nogen entydig definition af evidensbegrebet, som stadig diskuteres på tværs
af faggrupper og sektorer. Diskussionerne bærer præg af de forskellige professionsgruppers
faglige interesser og traditioner (Rieper & Hansen, 2007). Evidens anses og vurderes således forskelligt i forskellige kontekster. Thomas (2004) anfører tre kriterier som afgørende for
vurdering af evidens på tværs af fagområder: Relevans, tilstrækkelighed og sandfærdighed.
Relevans muliggøres gennem påvisningen af, at en bestemt information konstituerer viden,
der afkræfter eller bekræfter en antagelse eller påstand. Kriteriet om tilstrækkelighed indebærer, at der skal være en overensstemmelse med andre tilfælde af samme type af evidens
eller med andre typer af evidens. Kvaliteten og tilstrækkeligheden af evidensen er relateret til
den opstillede hypoteses epistemologiske ambitioner. Kriteriet om sandfærdighed opfyldes
ved at sikre, at processen med at indsamle evidens er upartisk. Kriteriet om tilstrækkelighed
kan også forstås som vægten af evidens, hvilket vil sige den akkumulerede mængde af pålidelig evidens. Dette er baggrunden for, at evidensforskere søger at skabe synteser fra en
tilstrækkelig mængde af pålidelig og relevant evidens ved at gennemføre systematiske reviews.

Det systematiske review
Centralt i evidensorganisationernes arbejde er udarbejdelsen af systematiske reviews. Systematiske reviews er en form for forskningsoversigter eller forskningssynteser, som bidrager
til evidensbaseret praksis ved at identificere den akkumulerede evidens vedrørende et emne
eller spørgsmål, vurdere dens metodologiske kvalitet og analysere og konkludere på resultaterne på tværs af en række primære studier. Resultaterne syntetiseres og synliggøres, så de
kan bruges af praktikere, politikere og andre forskere. Det systematiske review bidrager desuden med viden om huller eller gab i den eksisterende viden vedrørende et emne eller
spørgsmål (Bhatti et al., 2006; Davies, 2004). Forskningssyntese er således en måde, hvorpå den primære forskning kan bringes i anvendelse.
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Formålet er gennem en systematisk tilgang at få et overblik over den viden, forskningen producerer. Information om den allerede eksisterende viden om et emne er central, når man
igangsætter ny forskning, policy eller praksis inden for et felt. For praktikere såvel som for
forskere er det stort set umuligt at holde sig orienteret om al forskning inden for et område.
Her har det systematiske review sin berettigelse, idet det sorterer i den enorme mængde af
viden og giver et overblik over den bedste viden inden for et område.
Det systematiske review adskiller sig på afgørende vis fra traditionelle litteratur-reviews. Et
traditionelt litteratur-review udføres ofte ud fra uformelle og implicitte tilgange, hvilket gør det
umuligt for læseren af reviewet at vide, hvad der er blevet gennemset og hvordan. Hermed
er der ikke basis for at tage stilling til kvaliteten af de konklusioner, reviewet kommer frem til,
udover den tiltro og respekt, man har for reviewets forfatter. Det kan betyde, at beslutninger i
policy og praksis tages på baggrund af ekspertudtalelser, der findes acceptable, fordi de
kommer fra forskere, der har et godt ry, frem for på basis af selve forskningen (Gough,
2004). Det systematiske review er karakteriseret ved systematik og transparens. Det indebærer, at der tages metodemæssige beslutninger på alle trin i reviewprocessen, og at disse
beslutninger overholdes og ekspliciteres, så det bliver muligt for andre at få indblik i, hvad
der ligger til grund for reviewets konklusioner. Et systematisk review må være lige så eksplicit i sin redegørelse for metode som primære forskningsstudier.

Metodedebatten
Evidens skal altså ikke forstås som den endegyldige sandhed, men kan defineres som den
bedste viden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt, og evidensbaseret praksis vil derfor sige, at der arbejdes i praksis ud fra den bedst mulige viden. Det systematiske review har
sin berettigelse, idet det sorterer i den enorme mængde af viden og giver et overblik over
den bedste viden inden for et område. Det rejser dog en ny problematik, for hvad er den
bedste viden, og hvilken betydning skal denne viden have for praksis? Spørgsmålet om evidens på uddannelsesområdet har medført en stor debat på såvel politisk som akademisk
plan; en debat, som både tager udgangspunkt i en diskussion af forskningsmetoder og videnskabsteoretiske antagelser, men også i forskellige aktørers interesser i, hvad der skal
forskes i og hvordan.
Det oprindelige udgangspunkt for evidenstænkningen er, at ikke alle typer af forskning er lige
valide, hvilket kommer til udtryk i evidenshierarkiet, også kaldet evidensstigen, som repræsenterer en rangordning af den viden, som resultaterne fra primærstudierne udgør, ud fra
studiernes forskningsdesign. I evidenshierarkiet anses randomiserede, kontrollerede eksperimenter (RCT) for mere troværdige end fx kvalitative casestudier (Rieper & Hansen, 2007).
Målet med denne rangordning er at opnå viden om effekten af bestemte interventioner eller
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metoder ved at beskrive interventionens effekt entydigt og isoleret fra andre faktorer, der kan
påvirke udfaldet. Dette mål bunder politisk i et ønske om effektivisering af den offentlige sektor. Man vil vide, om det er ”pengene værd” at investere i bestemte metoder inden for fx uddannelse og pædagogik.
Evidensforskningen er blevet kritiseret for at være positivistisk, både med hensyn til dens
egne metoder, samt den type forskning, den inkluderer (Gough, 2004). Denne kritik har en
berettigelse, idet flere evidensorganisationer arbejder ud fra evidensstigen, hvor evidens er
lig med en helt bestemt type af forskning, nemlig RCT-studier, som opfattes som en overordnet og bedre form for evidens end andre former. En af fortalerne for denne forståelse af evidens er Slavin (2002) fra Best Evidence Encyclopedia, som mener, at RCT-undersøgelser i
uddannelsesforskningen er en nødvendighed, hvis uddannelsesområdet skal udvikle sig.
Ifølge Slavin kan korrelationsstudier og deskriptive studier bidrage med udvikling af teori,
ligesom de kan foreslå variable, der kan indgå i de eksperimentelle studier, men når det
kommer til at skulle tage stilling til, om den ene eller den anden undervisningsmetode skal
anvendes, mener Slavin, at RCT-undersøgelser er uomgængelige.
Andre kritiserer dog ideen om RCT-undersøgelser som den ”gyldne standard”. Mens tilhængerne af eksperimentelle metoder fremhæver, at RCT-undersøgelser kan bidrage med ikkebiased viden om gennemsnitseffekter af interventioner, mener tilhængerne af ikkeeksperimentelle metoder, at evidensbegrebet hellere må være rettet imod, hvad der virker,
for hvem, hvornår og i hvilken sammenhæng (Krogstrup, 2011). En af disse er den amerikanske filosof Nancy Cartwright, som påpeger, at der hovedsageligt er fokus på spørgsmålet
om, hvad der tæller som troværdig evidens, mens der er mindre fokus på de lige så vigtige
spørgsmål om, hvilke påstande om evidens der er relevante, og hvordan disse påstande om
evidens skal integreres i en bestemt kontekst. Det første spørgsmål angår videnskab, mens
de to andre spørgsmål angår policy-relevante problematikker om evidens (Cartwright, 2008).
Cartwright mener, at der typisk fokuseres på produktionssiden af evidens og i mindre grad på
brugen af den. Dette viser sig i forskellige guidelines fra bl.a. What Works Clearinghouse,
som vurderer kvaliteten af evidens efter en rangordning ud fra de metoder, der er anvendt,
dvs. evidensstigen (Cartwright & Stegenga, 2008).
I et ideelt RCT-studie implicerer et positivt resultat på deduktiv vis, at hvis der er en højere
sandsynlighed for virkning Y i interventionsgruppen end i kontrolgruppen, så følger det, at
intervention X forårsager virkning Y i eksperimentpopulationen under de eksperimentelle
forhold. Dette bidrager til soliditeten af studiet, idet sandsynligheden for, at påstanden om
evidens er sand, er meget høj, hvis eksperimentet er udført på en ideel måde. Men ifølge
Cartwright (2009a) findes der også andre metoder, fx økonometriske metoder, som udført på
ideel vis implicerer kausale konklusioner. Ifølge Cartwright skyldes populariteten af RCT55

studier i evidensbevægelsen, at RCT-studier er selvvaliderende, idet den centrale antagelse
er, at bagvedliggende variable (confounders) er ligeligt fordelt mellem interventions- og kontrolgruppe grundet randomisering og blinding. Ved økonometriske metoder tages der udgangspunkt i et beskrevet sæt af mulige årsager, men der findes ikke nogen checkliste, som
sikrer, at alle mulige årsagsfaktorer er i modellen til at begynde med, og økonometriske metoder er derfor ikke selvvaliderende på samme måde som RCT-studier. Cartwright mener, at
denne insisteren på selvvalidering, som ses blandt tilhængerne af evidensstigen, medfører,
at værdifuld viden kasseres.
Cartwright fremhæver, at spørgsmålet om effektivitet må indebære overvejelser om, hvorvidt
den foreslåede policy vil producere de ønskede virkninger, hvis den implementeres i den
ønskede kontekst på den måde, som den rent faktisk ville blive implementeret på. I den
gængse forståelse af evidens, som tager udgangspunkt i evidensstigen, overvejes der ifølge
Cartwright kun én form for påstand om evidens, nemlig: ”Intervention X forårsager virkning Y
under omstændighederne Z i populationen P”. Det problematiske i denne sammenhæng er
ifølge Cartwright, at man ikke kender alle karakteristika ved den aktuelle implementering,
som har betydning for den eventuelle fremkomst af virkning Y, ligesom man heller ikke kender alle de andre faktorer, som har relevans for virkning Y, og som ikke vil blive forandret
under implementeringen af interventionen. At finde en kausal relation under forskellige forhold i forskellige populationer er ikke nødvendigvis evidens for effektiviteten af en policy. Det
skyldes, at virkningsevnen ikke er evidens for effektivitet, medmindre en stor mængde af
supplerende evidens kan produceres for at vise, at denne virkningsevne kan rejse – både til
nye populationer og til nye implementeringsmetoder. Det skyldes også, at virkningsevne kun
er en lille del af én form for evidens (Cartwright, 2009a).
I det ideelle eksperiment er det alene intervention X, der udgør forandringen, men i den virkelige verden uden for den eksperimentelle situation, vil intervention X højst sandsynligt blive
implementeret på en måde, som simultant introducerer andre faktorer, som også kan påvirke
virkningen Y. Dette betyder ikke, at den virkning, som interventionen forårsager i eksperimentet, er irrelevant, men det viser, at der ikke kan foretages en simpel induktion fra ”intervention X forårsagede virkning Y her” til ”intervention X vil forårsage virkning Y dér”. I stedet
foreslår Cartwright at sige, at ”intervention X bidrager til virkning Y”. At intervention X bidrager til virkning Y implicerer, at det, der sker, vil have en form for systematisk forhold til virkning Y, men ikke nødvendigvis være virkning Y. Informationen om, at en given intervention
har kapacitet til at producere et stabilt bidrag, kræver en stor mængde af forskellige former
for evidens. Hvis det skal være muligt at sige, at resultaterne fra én kontekst er evidens for
virkninger i en anden kontekst, er man nødt til at have evidens fra andre typer af forskning
end kun RCT-studier, fx kvalitative komparative analyser og etnografiske studier (Cartwright,
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2009a; Cartwright, 2009b). Herved kan også i højere grad besvares spørgsmålene om relevans og integration af evidens i forskellige kontekster.
Baggrunden for at opfatte evidens som synonymt med effektforskning af såvel kritikere som
fortalere kan findes i evidenstænkningens oprindelse i den medicinske verden. Cochrane
Collaboration, som beskæftiger sig med evidens på det medicinske område, har dannet skole for andre evidensorganisationer også inden for områder som det sociale og kriminologiske
område samt uddannelsesområdet. Campbell Collaboration har en tæt forbindelse til
Cochrane Collaboration, og deres arbejdsmetoder og metodologiske udgangspunkt ligner
hinanden meget. Begge organisationer arbejder ud fra evidenshierarkiet, hvilket i praksis
betyder, at kvalitative studier ikke inkluderes i forskningsoversigterne fra de to organisationer
(Rieper & Hansen, 2007). I de senere år har både Cochrane Collaboration og Campbell Collaboration dog åbnet op for muligheden af at inddrage kvalitative studier i systematiske reviews. Fx har Cochrane nedsat en arbejdsgruppe, der diskuterer metoder til udvikling af kvalitative spørgerammer. Campbell Collaboration har nedsat en proces- og implementeringsmetodegruppe, som beskæftiger sig med inklusionen af andre typer af forskning end RCT.
Ikke desto mindre er det stadig sådan, at Campbell ikke inkluderer kvalitative studier i sig
selv i systematiske reviews. Hvis kvalitative studier har noget at gøre i et systematisk review,
er det kun, hvis de er en del af et kontrolleret forsøg, og hvis de kan supplere med viden om,
hvorfor en intervention virker (Davies, 2004).
Forestillingen om RCT-undersøgelser som den gyldne standard har således sin oprindelse i
det medicinske felt. Når ideen om evidenshierarkiet uden videre overføres til uddannelsesområdet, opstår der imidlertid problemer. Uddannelsesforskningen er præget af mange forskellige paradigmer og forskningsmetoder. Også her udføres RCT-studier og større kvantitative studier, men en stor del af uddannelsesforskningen er baseret på andre metoder, ofte af
kvalitativ art som fx interviews og observationer. RCT-undersøgelser kan give svar på, om en
bestemt indsats virker eller ikke virker, mens spørgsmål vedrørende hvorfor eller hvordan
efterlades ubesvarede. Den kvalitative forskning har ofte fokus på processer og ser konteksten som en vigtig del. Hvis man forsøger at kvantificere forskningen, går denne vigtige del
tabt. Desuden vil den kvalitative forskning slet ikke blive inkluderet i det systematiske review
baseret på evidenshierarkiet, da evidensen vil blive betragtet som lav. Et andet problem er
forskellene i forskningstraditionerne i Europa og USA. Der udføres langt færre RCTundersøgelser i Europa end i USA, hvilket resulterer i konklusioner, der hovedsageligt er
baseret på amerikanske undersøgelser, mens den europæiske og særligt den nordiske uddannelsesforskning, der ofte er af kvalitativ art, udelukkes.
Hvis evidens udelukkende opfattes som RCT-undersøgelser, er det derfor ikke overraskende, at evidenstænkningens indtog på uddannelsesområdet vækker kritik. Det er langt fra
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problemfrit uden videre at overføre denne måde at tænke evidens på til det pædagogiske
felt. Kritikerne af evidens fremhæver, at den pædagogiske praksis er alt for kompleks til at
blive målt og vejet på denne måde, og at man ved et ensidigt fokus på kvantitative evalueringer og effektundersøgelser blokerer for viden om samspillet mellem faglighed og pædagogik,
idet man kun interesserer sig for de elementer i undervisningen, der kan måles (Borgnakke,
2006). I bogen ”Uren pædagogik” (Rømer, Tanggaard & Brinkmann, 2011) kritiseres den
”rene” pædagogik, som ifølge forfatterne indebærer en teknisk, instrumentel tilgang til pædagogikken. Forfatterne mener, at det ”urene” spørgsmål om komplekse sammenhænge, værdier og mål bliver undertrykt af den rene pædagogiks fokus på teknik og midler. I de senere
år er den pædagogiske forskning blevet for fokuseret på at finde metoder med forskningsmæssig evidens, og pædagogikken bliver ifølge Rømer et al. (2011) derved reduceret til en
anvendelse af disse metoder uden at tage højde for, at pædagogik er ”uren” og knyttet til
indholdet, kulturen og konteksten.
Den hollandske professor i uddannelse Gert Biesta (2007) retter også en skarp kritik mod
det, han anser for at være ensidigt fokus på ”what works” i uddannelsesforskningen. Han
kritiserer evidensorganisationerne for at favorisere en teknokratisk model, hvor de tilsyneladende eneste relevante forskningsspørgsmål er de spørgsmål, der handler om effektiviteten
af pædagogiske metoder og teknikker. Ifølge Biesta hindrer ”hvad virker”-spørgsmålet andre
spørgsmål om, hvad formålet bør være med praksis, og hvem der skal bestemme det. Biesta
finder det problematisk at adskille mål og middel og peger på, at uddannelse er en moralsk
praksis snarere end et teknisk foretagende. Man er nødt til at tage stilling til, hvad formålet
med praksis er. Selvom en metode er effektiv, må man også stille spørgsmålet, om den er
ønskværdig, og om den har en pædagogisk værdi. Biesta hævder endvidere, at den kausale
tankegang, der ligger til grund for RCT-undersøgelser, ikke kan overføres til uddannelsesområdet, da læring ikke er en kausal proces, men derimod en symbolsk eller symbolsk medieret
interaktion, hvor eleverne/de studerende fortolker og søger at skabe mening i det, de bliver
undervist i.
Hammersley (2004) retter ligeledes en kritik mod ”what works”-tilgangen til uddannelse. Ligesom Biesta kritiserer han tilgangen for at betragte uddannelse som en teknisk aktivitet.
Dette er ifølge Hammersley problematisk, idet evalueringen af, hvad der virker, ikke kan adskilles fra den normative vurdering af, hvad der er de ønskværdige mål med praksis. I forhold
til medicin er der inden for uddannelsesområdet en større diversitet i målene med praksis.
Derfor bør pædagogisk praksis ifølge Hammersley ikke styres af evidens, da praksis også
hviler på forskellige værdier, tavs viden, lokal viden og færdigheder. Hammersley udelukker
ikke, at professionel praksis kan forbedres, hvis praktikerne har adgang til relevant forskning,
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men han mener, at evidenstænkningen sandsynligvis ikke vil føre til denne forbedring grundet den tekniske tilgang, hvor praksis ses som applikationen af forskningsbaseret viden.
Der er efterhånden flere evidensorganisationer, der arbejder med en bredere forståelse af
evidens, fx det engelske Social Care Institute for Excellence (SCIE) og EPPI-Centre, som i
deres systematiske reviews ofte lægger vægt på metodisk pluralisme. EPPI-Centres systematiske reviews er i mange tilfælde baseret på studier med forskellige metodiske tilgange og
inkluderer også studier baseret på fx kvalitative interviews og klasserumsobservationer. EPPI-Centre anvender ikke en rangordning af forskningsdesigns, men baserer vurderingen af
primærstudier på kriterier som metodologisk kvalitet, metodologisk relevans og emnerelevans (EPPI-Centre, 2007). Også hos Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning anvendes i mange reviews en metodepluralistisk tilgang.
Flere organisationer, herunder EPPI-Centre og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, tager i deres systematiske reviews udgangspunkt i en evidenstypologi fremfor i evidenshierarkiet. Evidenstypologien indebærer, at forskellige typer af forskning anses for at
være relevante til at besvare bestemte typer af spørgsmål, og der tages udgangspunkt i de
enkelte undersøgelsesdesigns udsagnskraft i relation til bestemte reviewspørgsmål. Fx har
RCT-studier stor udsagnskraft i forhold til spørgsmål om effekt, mens kvalitativ forskning har
stor udsagnskraft i forhold til spørgsmål om processer. Anvendelsen af evidenstypologier
lægger op til et mere helhedsorienteret perspektiv på forskning i forhold til anvendelsen af
evidenshierarkiet, som producerer en mere smal viden om effekter af interventioner (Rieper
& Hansen, 2007).

Fra evidensbaseret til evidensinformeret praksis
Moos et al. (2005) peger på, at det er et vigtigt spørgsmål, om praksis skal være styret af
forskning, eller om de professionelle selv skal vælge, hvilke metoder de vil bruge ud fra et
professionelt skøn. På samme måde kan man spørge, om valget af forskningsområder og
forskningsmetoder skal være politisk styret. Forskning udføres af forskellige grunde og med
forskellige formål for forskellige typer af brugere af forskningen, som fx praktikere, politikere,
brugere (fx studerende eller forældre) samt andre medlemmer af samfundet (Gough, 2004).
Alle disse brugere har forskellige interesser, dagsordener, ressourcer og magt, hvilket betyder, at forskningens rolle og vigtighed varierer imellem og inden for disse grupper. Nogle har
kritiseret evidensforskningen for at kontrollere den professionelle praksis. I USA og Storbritannien har ’school effectiveness’-bølgen fået store konsekvenser for skolen (Moos et al.,
2005), og nogle kan måske være bekymrede for, om det er samme udvikling, vi kan se i
Danmark i disse år, hvor der er kommet mere fokus på nationale test og ranglister.
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En anden kritik, der er rejst, handler om, at evidensforskningen er styret af politikere med en
teknokratisk agenda, som har til formål at kontrollere den kritiske og kreative forskning. Til
denne kritik kan man sige, at skiftet fra det traditionelle usystematiske review baseret på ekspertviden til det systematiske og transparente review faktisk kan gøre det mere gennemskueligt at forholde sig kritisk til et reviews konklusioner. Dette gør det sværere for såvel politikere
som andre interessegrupper at ”hijacke” eller misbruge forskningens resultater til egne formål
(Gough, 2004). Blandt flere evidensorganisationer, bl.a. EPPI-Centre, arbejdes der på, at
brugere og praktikere i højere grad involveres i at sætte dagsordenen for systematiske reviews og dermed også evaluere relevansen af forskningen i forhold til deres behov for viden
(Gough, 2004). Dette fører ifølge Gough (2004) til en højere grad af demokrati i forskningen,
ligesom det øger den generelle forståelse for, hvordan forskellige typer af forskning kan
adressere forskellige typer af spørgsmål og problemstillinger.
Biesta (2007) peger på, at evidensbaseret praksis har en demokratisk ”mangel”, idet den
ikke er tilstrækkeligt opmærksom på, hvilken rolle normer og værdier spiller i pædagogiske
beslutninger. Problemet er også, at den begrænser de professionelles muligheder for at bruge deres dømmekraft til at afgøre, hvad der er pædagogisk ønskværdigt i bestemte situationer. Også Moos et al. (2005) peger på, at udviklingen af evidensbaseret viden kan betyde et
videnstab, fordi den eksisterende viden blandt professionelle ikke anerkendes. Ifølge Hammersley (2004) er der en risiko for, at evidenstænkningen fører til, at evidens fra empirisk
forskning privilegeres i forhold til viden fra andre kilder såsom professionel erfaring.
At basere praksis på evidens behøver dog ikke at udelukke eller underkende anden viden
såsom professionel og praktisk viden. En af fortalerne for evidens i uddannelse, Davies
(1999), mener, at evidens fra forskning bør integreres med professionel dømmekraft og erfaring. Tradition og erfaring kan både fungere som en stopklods for forandringer, men samtidig
kan en undervisers erfaringer og dømmekraft være langt mere sensitiv i forhold til nuancerne
i kontekstuelle og kulturelle forhold. Derfor kan en praksis aldrig være baseret på forskning
alene, uanset hvor grundig og valid denne forskning måtte være. Spørgsmålet om forskningens relevans for den lokale praksis stiller ligeledes krav om anvendelse af underviserens
professionelle færdigheder, dømmekraft og erfaringer. Davies definerer evidensbaseret
uddannelse således:
”… evidence-based education means integrating individual teaching and learning expertise
with the best available external evidence from systematic research.” (Davies, 1999:117).
I de senere år er man begyndt i højere grad at tale om evidensinformeret praksis i stedet for
evidensbaseret praksis. Betegnelsen ’evidensinformeret’ bruges bl.a. af The National Tea-
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cher Research Panel i England og i EIPPEE-projektet. 8 Hargreaves (1999) fremhæver, at
termen ’evidensbaseret’ er misvisende, fordi den indikerer, at praksis er baseret på evidens
alene. I stedet påpeger Hargreaves, at evidens er et af flere elementer i praksisbeslutninger,
som også må tage højde for unikke, kontekstuelle faktorer. Derfor foreslår han at bruge ordet
’evidensinformeret’. Nutley, Davies & Walter (2002c) mener ligeledes, at det er misvisende at
tale om ’evidensbaseret’ praksis, da evidens som oftest kan og bør spille en begrænset rolle.
De går skridtet videre og mener, at det vil være mere realistisk at tale om ’evidensinflueret’
eller ’evidensopmærksom’ praksis.
Ifølge Cordingley (2004) kan evidensinformeret praksis forstås som en del af en fortsat læringsproces hos praktikeren. Underviserens praksis er i høj grad styret af tavs viden og færdigheder, og eksplicit viden fra forskning må flette ind i praktikerens eksisterende viden. Cordingley sammenligner denne proces med en bil, der må flette ind på motorvejen i flowet af
den trafik, der allerede kører på vejen. Undervisningssituationen indebærer altid underviserens professionelle vurderinger af, hvad evidens betyder for denne specifikke gruppe elever/studerende, med dette specifikke mål og på lige netop dette tidspunkt. Anvendelsen af
evidens vil således altid være kontekstspecifik, og praktikeren må derfor anvende sit professionelle skøn til at fortolke relevansen og implikationerne af at anvende evidensen i praksis.

Ståsted og implikationer for dette systematiske review
Der findes således mange forskellige tilgange og holdninger til, hvad evidens kan, skal, gør,
er og bør være i relation til såvel forskning som professionel praksis. Når begrebet evidens
anvendes i denne afhandling, skal det forstås i betydningen ’vidnesbyrd’ om den på nuværende tidspunkt tilgængelige og pålidelige viden om et givent emne defineret ud fra bestemte
kriterier. Evidens forstås således ikke som en absolut eller endegyldig sandhed. I stedet
dækker anvendelsen af begrebet i denne afhandling over, at der i det systematiske review er
anvendt en bestemt måde at forholde sig til informationerne på, nemlig omhyggeligt, udtrykkeligt og kritisk, for derved at identificere og syntetisere den mest pålidelige og relevante
viden, der er aktuelt tilgængelig om reviewets emne, og som lever op til kriterierne om relevans, tilstrækkelighed og sandfærdighed (jf. Thomas, 2004).
I nærværende systematiske review tages udgangspunkt i en metodepluralistisk tilgang, hvor
både kvalitativ og kvantitativ forskning inddrages. Projektet lægger sig således op af en evidenstypologitænkning og tager altså ikke udgangspunkt i evidenshierarkiet. Der er dermed
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EIPPEE står for Evidence Informed Practice and Policy in Education in Europe og er et netværk for
forskere med interesse for evidens i uddannelsesforskningen. 18 forskellige organisationer fra 11 europæiske lande er repræsenteret i netværket, bl.a. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning og
EPPI-Centre.
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ikke tale om et ”what works”-review. Projektet tager ikke afstand fra ”what works”-tilgangen,
men er baseret på den holdning, at eksperimentelle studier må være en del af den samlede
mængde viden med de fordele og begrænsninger, den type undersøgelser nu engang har. I
min opfattelse kan forskellig viden fra forskellige kilder supplere hinanden, og brugen af viden fra én kilde udelukker ikke brugen af viden fra andre kilder. I dette systematiske review
anvendes empirisk forskning baseret på både kvalitative og kvantitative metoder, og som har
en høj grad af diversitet i forskningsdesign og tilgang til deres datamateriale. Der inddrages
således både eksperimentelle studier, forskellige typer af kvantitative studier og kvalitative
studier, som beskæftiger sig med processerne, og hvordan de udspiller sig i den lokale kontekst. Dette gøres ud fra tanken om, at de forskellige typer af forskning kan bidrage med viden om reviewspørgsmålet på forskellige måder og derved give et mere nuanceret og komplekst billede af reviewets emne.
Dette er et systematisk review, som syntetiserer den empiriske forskning, der foreligger om
reviewspørgsmålet, baseret på primærstudier, som lever op til bestemte kriterier. Det er vigtigt at fremhæve, at empirisk forskning er én kilde til viden. Teori, filosofi og refleksioner over
værdier og formål med uddannelse såvel som praktisk og professionel viden og dømmekraft
er i mine øjne lige så vigtige. Således foretrækker jeg også termen ’evidensinformeret praksis’ fremfor ’evidensbaseret praksis’. For praktikeren kan viden fra forskning blive integreret
med det professionelle skøn baseret på erfaring og mange andre kilder til viden. Den empiriske forskning kan ikke fortælle, hvad formålet med praksis skal være. Det er en normativ og
meget vigtig diskussion, som handler om, hvilke værdier vi ønsker at bygge vores uddannelsessystem på, og hvad vi ønsker at opnå med den pædagogiske praksis. Samtidig er det
vigtigt at være bevidst om, at den empiriske forskning rummer sin egen normativitet, idet den
selv er bygget på nogle bestemte forestillinger om, hvad der er godt, og hvad man bør opnå
med den pædagogiske praksis. Det gælder også dette systematiske review, som baserer sig
på en forestilling om, at det er ønskværdigt og værdifuldt, at teori og praksis skal relatere sig
til hinanden på en bestemt måde i professionsbacheloruddannelserne.
Resultaterne af det systematiske review skal ikke forstås som en opskrift eller manual for
undervisere på professionsbacheloruddannelserne. I stedet er det er en indsamling, fortolkning og formidling af den empiriske viden, der foreligger om det stillede spørgsmål, ud fra en
systematisk og ekspliciteret metode, som kan underkastes kritik og diskussion på samme
måde som al anden forskning. Det ligger i sagens natur, at den viden, der frembringes i en
forskningssyntese, er historisk og ikke innovativ. Det er en syntese af den allerede eksisterende viden. Ikke desto mindre kan en forskningssyntese bidrage til at bringe forskningen i
spil på en ny måde ved at analysere og konkludere på tværs af studierne.
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Kapitel 5: Metode
I dette kapitel beskrives arbejdsprocessen i det systematiske review, samt de metodiske og
videnskabsteoretiske overvejelser jeg har gjort mig i forbindelse hermed. Der har i projektet
skullet tages stilling til en række praktiske, teoretiske og metodiske problemstillinger i alle
faser af reviewprocessen. Forud for selve udførelsen af det systematiske review er projektet
afgrænset, ligesom der er opstillet kriterier for emne, metodisk design og kvalitet. Der er taget stilling til, hvordan evidensen af de forskellige forskningsmetoder og kilder vægtes, ligesom der er taget stilling til, hvordan konkrete beslutninger vedrørende inklusion og eksklusion af studier foretages, hvordan primærstudierne kvalitetsvurderes, samt hvordan resultaterne syntetiseres.
I et systematisk review stilles der krav om systematik, transparens og gentagelighed. En af
måderne at opnå dette på er ved at lade det systematiske review forløbe gennem en på forhånd fastlagt proces defineret ved en række trin. For hvert af disse trin skal det overvejes og
begrundes, hvordan reviewet skal gennemføres, så det bedst muligt besvarer reviewspørgsmålet.
Petticrew & Roberts (2006:284-287) har opstillet 12 skridt, som en reviewproces består af:
1. Definition af reviewspørgsmål.
2. Samling af reviewgruppe.
3. Oprettelse af protokol.
4. Litteratursøgning.
5. Screening af referencer.
6. Vurdering af referencer i forhold til eksklusions- og inklusionskriterier.
7. Dataekstraktion.
8. Kritisk vurdering af primærstudier.
9. Syntese af primærstudier.
10. Overvejelser over fejlkilder og bias i reviewet.
11. Rapportskrivning.
12. Distribuering af reviewets resultater.
I udførelsen af det systematiske review har jeg fulgt disse 12 skridt, undtagen punkt 2 om
samling af reviewgruppe, hvilket ikke var en mulighed i dette projekt, samt punkt 3 om protokol, hvilket beskrives nedenfor. I dette kapitel vil jeg for punkt 1-8 redegøre for, hvilke valg
jeg har taget i de forskellige dele af processen, begrundelserne for disse valg, de metodiske
overvejelser, der knytter sig til hvert trin af processen, samt hvordan selve reviewprocessen
er forløbet. Punkt 9 om syntese er udførligt beskrevet i kapitel 7, mens punkt 10 om overvejelser over fejlkilder og bias i reviewet er beskrevet i kapitel 10.
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Protokol
Formålet med protokollen er at redegøre for reviewets begrebsmæssige ramme samt at sikre
åbenhed og transparens i forhold til de metodiske valg, der foretages (EPPI-Centre, 2007).
Protokollen beskriver de grundlæggende problemstillinger og de begrebsbestemmelser, som
anvendes i det systematiske review. I protokollen beskrives og forklares de centrale beslutninger vedrørende søgestrategi, kriterier for eksklusion og inklusion af studier (fx årstal, lande, type af studier, bestemte forskningsdesign, bestemte emner), kvalitetskriterier samt kriterier for syntetisering. Protokollen fungerer som et dokument, der styrer processen i reviewet,
og den er dermed et arbejdsredskab for de personer, der indgår i projektet. Protokollen er
central for det systematiske review grundet kravet om systematik, transparens og gentagelighed. Som reviewprocessen skrider frem, kan det blive nødvendigt at revidere protokollen,
idet nogle beslutninger kan påvirkes af resultatet af de forudgående processer. Det kan fx
ske på baggrund af typen af studier, der identificeres. Hvis protokollen revideres, redegøres
der for ændringerne og begrundelserne herfor (EPPI-Centre, 2007).
De forskellige evidensorganisationer har faste retningslinjer for, hvordan protokollen skal
udformes, og hvilke punkter den skal indeholde. Cochranes model for protokol og review
indeholder eksempelvis punkterne titel, forfattere, kontaktperson, datoer, abstract, opsummering, baggrund, tilstand (helbredsmæssig), intervention, hypoteser om interventionen, formål,
metode, kriterier, søgemetoder, dataindsamling, analyse og syntese (Higgins & Green,
2010).
I konceptnotatet for Dansk Clearinghouse angives følgende kernepunkter i protokollen: 1)
formulering af reviewspørgsmålet, 2) definition af kernebegreber i spørgsmålet samt redegørelse for den teoretiske og videnskabelige sammenhæng, som spørgsmålet placerer sig i, 3)
redegørelse for anvendt søgestrategi og syntesemetode, 4) beskrivelse og definition af fokusering på bestemte forskningsmetoder eller egenskaber ved studierne, fx afgrænsning til
studier på bestemte sprog, studier, der anvender en bestemt metode eller bestemte fagdiscipliner samt 5) kriterier for sammensætning af reviewgruppen (Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 2006).
Jeg har sammen med punkterne angivet ovenfor af Petticrew & Roberts (2006) anvendt disse punkter som udgangspunkt for redegørelsen for de metodiske valg, jeg har foretaget, da
dette systematiske review i sin udformning mest ligner de systematiske reviews, som Dansk
Clearinghouse for Uddannelsesforskning udfører. Det særlige ved dette systematiske review
er, at det er et ph.d.-projekt, som formidles i en ph.d.-afhandling, samt at det er et enkeltmandsprojekt, idet der ikke er tilknyttet en reviewgruppe. Af disse grunde har jeg ikke udarbejdet en separat protokol, men i stedet beskrevet alle punkterne, der normalt indgår i en
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protokol, i dette kapitel. Forskellen er, at punkterne i denne afhandling er mere udfoldede,
end de ville være i en traditionel protokol.

Reviewspørgsmål
Formuleringen af reviewspørgsmålet sætter rammen for alle andre faser i reviewprocessen,
ligesom det har betydning for vurderingen af relevansen af primærstudierne. Som i al anden
forskning er reviewspørgsmålets udformning således retningsgivende for den videre forskningsproces og de resultater, der fremkommer.
Der findes forskellige modeller for, hvordan et reviewspørgsmål kan defineres, og hvilke
elementer der skal indgå i spørgsmålet. Den mest kendte model er PICO (population, intervention, comparison, outcomes), som anvendes af Cochrane til systematiske reviews om
effektspørgsmål (O´Connor, Green & Higgins, 2010). I dette systematiske review er spørgsmålet mere komplekst af flere grunde. Der spørges ikke til, om én bestemt intervention er
effektiv eller ej, men derimod til, hvilke strategier der har betydning for relationen mellem
teori og praksis og hvordan. Der er således ikke tale om et ”what works”-review. Fokus for
dette systematiske review er også, hvordan en strategi har betydning for relationen mellem
teori og praksis. I pædagogikken kan man i højere grad end i den medicinske verden tale om
komplekse interventioner og processer, som finder sted i specifikke og højt differentierede
sociale kontekster. Det giver derfor ikke mening at anvende en traditionel model for opstilling
af et reviewspørgsmål i et systematisk review som dette, hvor der søges mere komplekse
svar.
Spørgsmål stillet på en bestemt måde lægger op til en bestemt type af svar, og det er derfor
vigtigt med grundige overvejelser omkring, hvilken viden man ønsker at opnå. Forskellige
metoder og forskningsdesign kan være anvendelige til forskellige typer af svar. Derfor har
spørgsmålets udformning også betydning for, hvilke typer af studier der er bedst egnede til at
besvare reviewspørgsmålet. I dette projekt anvender jeg en metodepluralistisk tilgang, hvor
alle typer af forskningsdesign principielt kan inkluderes. Det vil i praksis betyde, at de inkluderede studier sandsynligvis vil være meget heterogene.
Reviewspørgsmålet lyder:
•

Hvilke strategier i uddannelsen har betydning for relationen mellem teori og praksis i
uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og ingeniør samt i professionsuddannelser af bachelorlængde inden for sundhed, pædagogik og teknik, og hvordan?

Med dette reviewspørgsmål lægges således op til flere forskellige typer af svar, hvilket får
betydning for hele reviewprocessen, som dermed bliver mere kompleks. Det systematiske
review har både til formål at undersøge, hvilke strategier der har betydning, hvordan de har
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betydning, samt hvilke strategier der har betydning i hvilke uddannelser. Der lægges derfor
op til inklusion af forskningsdesigns af både kvalitativ og kvantitativ karakter. 9
Ifølge Petticrew & Roberts (2006) er der tre spørgsmål, man kan overveje i relation til relevansen og meningsfuldheden af det stillede reviewspørgsmål. Første spørgsmål handler om,
hvorvidt revieweren selv har en viden om reviewets emne. Det er nødvendigt med en viden
om feltet for at kunne stille det rette spørgsmål og ikke et spørgsmål, som allerede er besvaret. Dette er en af grundene til, at man anvender reviewgrupper, hvor forskere med forskellige baggrunde bringes sammen for at diskutere det systematiske review, herunder udarbejdelsen af reviewspørgsmål. Muligheden for at arbejde sammen med en reviewgruppe har
ikke været til stede i dette projekt grundet dets karakter af ph.d.-projekt. Denne mangel har
jeg søgt at imødekomme dels ved et grundigt arbejde med at sætte reviewet ind i en teoretisk ramme 10, dels ved at trække på erfaringer og viden fra projektgruppen i Brobygningsprojektet.
Det andet spørgsmål, der kan overvejes, omhandler, hvem man forestiller sig vil have gavn
af det systematiske review, og hvordan de kan anvende resultaterne, mens det tredje og
sidste spørgsmål handler om, hvorvidt der overhovedet er nogen, der er interesserede i at få
dette spørgsmål besvaret. Dette kan man sikre sig ved at diskutere det med potentielle brugere af reviewet og ved at undersøge litteraturen på feltet for at afgøre, om reviewet bidrager
til den eksisterende forskning med ny viden.
Reviewspørgsmål bør ifølge Petticrew & Roberts (2006) defineres i samarbejde med potentielle brugere af reviewet. Det vil i dette tilfælde sige Brobygningsprojektet, som dette ph.d.projekt er en del af. Ved udarbejdelsen af reviewspørgsmålet har jeg derfor taget udgangspunkt i Brobygningsprojektets beskrivelse af formålet:
”Projektet vil give et forskningsmæssigt bidrag til kvalificering og videreudvikling af professionshøjskolernes initiativer til forbedring af teori/praksis-forholdet. I mange lande er der udviklet forskningsmæssig viden om, hvad der virker i retning af et mere frugtbart forhold mellem
teori og praksis. Dette projekt vil gennemføre et systematisk review af denne forskning og
gøre den anvendelig for danske professionsuddannelser.” (Brobygning, 2011).
I denne beskrivelse ses det, at fokus er på ”hvad der virker”. I Brobygningsprojektets projektbeskrivelse (School of Education, University of Aarhus, 2008) fremgår det imidlertid, at pro-
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Dette uddybes senere i kapitlet, hvor relevansen af forskellige forskningsdesigns i relation til reviewspørgsmålet diskuteres.
10
Se kapitel 2-3.
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jektet søger svar på mere end bare et rent effektspørgsmål. Her opstilles tre spørgsmål, som
søges besvaret:
1. Hvilke strategier resulterer i det mest frugtbare forhold mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne?
2. Hvordan påvirker relationen mellem teori og praksis rekruttering til og frafald på professionsbacheloruddannelserne? Og er dette påvirket af sammensætningen af studerende, fx i relation til social baggrund og akademiske kompetencer?
3. Hvordan kan undervisningspraksis og organiseringen af professionsbacheloruddannelserne udvikles til at skabe et mere frugtbart forhold mellem teori og praksis?
At ph.d.-projektet er en del af Brobygningsprojektet har betydning for, hvilket reviewspørgsmål der kan stilles. Reviewspørgsmålet er formuleret, så det systematiske review lever op til
formålet med Brobygningsprojektet ved at besvare spørgsmål 1 og 3. Spørgsmål 2 afspejles
ikke i reviewspørgsmålet. 11 Da de uddannelser, der er i fokus i Brobygningsprojektet, er uddannelserne til lærer, pædagog, ingeniør og sygeplejerske, er det derfor nødvendigvis også
de uddannelser, der undersøges i det systematiske review. Det er ikke en specifik pædagogisk metode eller strategi, der undersøges, men derimod det mere åbne spørgsmål om, hvilke strategier der har en betydning, samt hvordan undervisningspraksis og organisering af
uddannelserne kan udvikles. Dette har medført en mere eksplorativ tilgang til feltet i modsætning til et traditionelt systematisk review, som typisk vil spørge til én bestemt intervention
eller pædagogisk metode. Disse forhold har gjort, at reviewspørgsmålet er stillet meget bredt
for at kunne imødekomme det behov for viden, der søges opfyldt i Brobygningsprojektet. Det
får betydning for hele reviewet, som derved bliver meget bredt og komplekst. Samtidig giver
det en unik mulighed for at foretage analyser på tværs af uddannelser og uddannelsesstrategier og få nye indsigter i feltet, som de enkelte primærstudier ikke hver for sig tilvejebringer.
Reviewets resultater skal ligeledes kunne anvendes af praktikere, hvilket vil sige undervisere
og planlæggere på professionsbacheloruddannelserne. Reviewspørgsmålet kunne derfor
være blevet styrket, hvis jeg havde konsulteret undervisere og studerende på forskellige professionshøjskoler for at få indsigt i deres behov for viden på området. Af tidsmæssige årsager har jeg ikke gjort dette, men jeg har generelt mødt meget stor interesse for projektet, når
jeg har talt med undervisere fra professionsbacheloruddannelserne. Jeg har derfor en formodning om, at spørgsmålet i høj grad er relevant for de potentielle brugere af det systematiske review.
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Ingen af de inkluderede studier i reviewet beskæftiger sig med studerendes frafald i relation til
sammenhængen mellem teori og praksis.
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Reviewspørgsmålet guider hele reviewprocessen, men det kan forekomme, at de empiriske
studier, der identificeres i reviewet, viser sig ikke at kunne besvare det specifikke reviewspørgsmål. Et systematisk review består både af en forskningskortlægning og en forskningssyntese. Forskningskortlægningen viser de inkluderede primærstudiers karakteristika i
form af fokus og metodiske tilgange og kan dermed fortælle, hvad der er muligt at besvare i
syntesen. Det betyder, at det kan være nødvendigt at revidere og reformulere reviewspørgsmålet afhængigt af, hvad forskningskortlægningen viser. Det opstillede reviewspørgsmål er stillet inden for et bestemt afgrænset område, og et evt. revideret reviewspørgsmål skal stilles inden for samme afgrænsede område. Denne praksis er udbredt i
de organisationer, der beskæftiger sig med udarbejdelsen af systematiske reviews.
Begrebsmæssige afgrænsninger
Et reviewspørgsmål indeholder implicitte antagelser om emnet, hvorfor det er vigtigt at definere de begreber, der indgår i reviewspørgsmålet. Den begrebsmæssige afklaring af reviewspørgsmålet er vigtig i forhold til at træffe informerede valg vedrørende søgestrategier til
identifikation af primærstudier samt opstilling af kriterier til screening og vurdering af primærstudier. Jeg vil i det følgende afklare og afgrænse de begreber, der indgår i reviewspørgsmålet.
Strategi
Begrebet ’strategi’ defineres i Gyldendals åbne encyklopædi (Gyldendal, 2011) som sammenhængen mellem militære midler og politiske mål, men det kan også tolkes i en bredere
forståelse som en metode, hvormed man vil nå fastsatte mål. Denne sidste forståelse ses
også i Oxford Dictionaries (2011), hvor strategi defineres som ”a plan of action designed to
achieve a long-term or overall aim”. Det er denne forståelse, jeg tager afsæt i ved definitionen af begrebet ’strategi’ i reviewspørgsmålet.
Hensigten med det systematiske review er at bidrage med anvendelsesorienterede resultater. Ved at anvende begrebet ’strategi’ lægges der op til, at resultaterne af syntesen skal
kunne inspirere og bruges i praksis på professionshøjskolerne. Det mål, der søges opnået
med strategien, er sammenhæng mellem teori og praksis for de studerende i uddannelsen.
For at kunne tale om en strategi skal der således være tale om en metode, en pædagogik
eller en måde at organisere undervisningen og uddannelsen på, som har til hensigt eller gør
det muligt at skabe denne sammenhæng. Det vil med andre ord sige, at der skal være tale
om et forhold, som uddannelsesstedet kan ændre på.
Dette afspejler sig i reviewspørgsmålets formulering ”strategier i uddannelsen”. At der skal
være tale om strategier i uddannelsen betyder, at strategier skal tolkes som strategier i undervisningen, på uddannelsesstedet, hos underviserne samt i uddannelsesstedets samar-
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bejde med andre institutioner såsom virksomheder og praktiksteder, herunder også praktikvejledning. Der skal være tale om en konkret pædagogik, undervisningsmetode eller intervention på uddannelsesstedet, som undersøges og sættes i relation til teori/praksis-forholdet.
I tilknytning til strategierne kan der desuden være tale om forskellige forhold, der gør sig
gældende, af fx social, pædagogisk eller kulturel karakter. Studiet skal adressere betydningen af pågældende strategier på uddannelsesstedet for teori/praksis-relationen for de studerende. ”Strategier i uddannelsen” kan også forstås som implementeringsstrategier, dvs. tiltag, som uddannelsen har forsøgt sig med, evt. med intentionen om at påvirke forholdet mellem teori og praksis. Der er således ikke tale om de studerendes egne strategier som fx læringsstrategier eller kognitive strategier.
Sammensætning af studerende i uddannelsen betragtes ikke som en strategi, selvom det er
muligt, at fx erhvervserfaring eller tidligere studier har en betydning for de studerendes oplevelse af forholdet mellem teori og praksis. Det, der har interesse i dette projekt, er de forhold
i uddannelsen, som uddannelsesstedet kan ændre på. Det kan både være forhold på uddannelsesniveau og lærerniveau, men ikke studenterniveau. Det er dog muligt, at nogle strategier er hensigtsmæssige i forhold til nogle typer af studerende og ikke i forhold til andre, og
sådanne forhold inddrages i syntesen.
”Har betydning for”
Af reviewspørgsmålet fremgår det, at det undersøges, hvilke strategier der har betydning for
relationen mellem teori og praksis, samt hvordan strategierne har betydning. Der kunne også
være valgt en formulering, som lyder: ”hvilke strategier har en effekt på relationen mellem
teori og praksis” eller ”hvilke strategier styrker relationen mellem teori og praksis”. I en empirisk-analytisk videnskabstraditions kausalitetsopfattelse vil man ifølge Rieper & Hansen
(2007) anse den undersøgte strategi for gældende, hvis andre mulige årsager til virkningen
udelukkes. Dette systematiske review arbejder ikke ud fra denne antagelse, idet det i stedet
antages, at der i en kompleks professionsuddannelsespraksis vil være mange faktorer og
forhold på spil, som har betydning for de studerendes oplevelse af sammenhæng mellem
teori og praksis.
Jeg har derfor valgt den blødere formulering ”har betydning for” for at indikere, at reviewet
ikke (udelukkende) er et ”hvad virker”-review, hvor der ledes efter kausale årsagvirkningssammenhænge. Her har jeg ladet mig inspirere af Scheel (2007), som undersøger,
hvilke faktorer der har betydning for refleksion. Scheel (2007:63) definerer ’betydning’ som,
at faktorerne ”er vigtigere end noget andet, og at de med stor sandsynlighed vil fremkalde
refleksionsprocessen. Faktorerne er nødvendige og tilstrækkelige, og det antages, at det
ikke er en tilfældighed, at refleksionen foregår”.
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Når formuleringen ”har betydning for” anvendes, indebærer det således på den ene side, at
strategierne har en betydning for sammenhængen mellem teori og praksis; strategierne påvirker relationen mellem teori og praksis, og denne påvirkning kan i forskningen henføres til
strategierne. De enkelte strategier kan dog ikke ses som isolerede faktorer, der altid vil føre
til en bestemt påvirkning af sammenhængen mellem teori og praksis. Samtidig indebærer det
en antagelse om, at en simpel årsag-virkningssammenhæng ikke er tilstrækkelig til at forklare og forstå, hvordan de anvendte strategier relaterer sig til sammenhængen mellem teori og
praksis for de studerende.
Professionsbacheloruddannelser
De fire professionsbacheloruddannelser, der er i fokus i det systematiske review, er uddannelserne til ingeniør, lærer, pædagog og sygeplejerske. Da det er muligt, at resultaterne fra
undersøgelser af teori/praksis-forholdet i lignende uddannelser kan bidrage til reviewspørgsmålet, er også studier vedrørende andre uddannelser af bachelorlængde inden for
sundhed, pædagogik og teknik medtaget. De fire uddannelser findes i forskellige udformninger internationalt, og i mange lande er der ikke tale om professionsbacheloruddannelser,
men 4-5-årige universitetsuddannelser. Disse uddannelser undersøges også i det systematiske review.
Relationen mellem teori og praksis
Det primære sigte med det systematiske review er at identificere strategier, som kan medvirke til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne.
Som beskrevet i kapitel 3 vil jeg i reviewet ikke låse mig fast på en bestemt forståelse af,
hvordan relationen mellem teori og praksis kan karakteriseres, og hvornår der er sammenhæng mellem de to. I stedet bevares en åben tilgang, således at forskellige forståelser af
teori/praksis-relationen i de empiriske studier inkluderes i reviewet.

Systematisk litteratursøgning
Grundet den teknologiske udvikling er det i dag let at få adgang til store mængder information. Nyere forskning er som regel tilgængelig elektronisk, og man kan derfor spørge, hvad
formålet med en systematisk litteratursøgning er, når adgangen til forskning og information er
så let for alle. For den enkelte person er problemet imidlertid ikke at finde information, men at
finde den relevante og pålidelige information om et givent emne. Der bliver produceret en
stor mængde pædagogisk forskning, hvilket indholdet i de bibliografiske databaser vidner
om. I den største pædagogiske database ERIC 12 er der i dag indekseret næsten 1,4 mio.
tekster, og hver måned kommer omkring 3.600 nye til (ERIC, 2011). For en enkeltperson vil
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Educational Resources Information Center.
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denne informationsmængde være uoverskuelig og umulig at holde sig opdateret med. Med
en systematisk litteratursøgning identificeres den tilgængelige litteratur om et givent emne
specificeret ud fra indholdsmæssige, begrebsmæssige og metodiske kriterier.
Litteratursøgning og vurdering af kilder er en vigtig del af al forskning og kan betragtes som
en forskningsmetode i sig selv. Inden for evidensbaseret forskning anvendes videnskabelig
litteratursøgning som en reflekteret og systematisk del af den videnskabelige metode. Ifølge
Davies (2004) er hensigten med den systematiske litteratursøgning at undgå selektivitet og
opportunistisk læsning, som kan ses ved narrative reviews. En afgørende forskel mellem et
systematisk review og en almindelig litteraturoversigt er, at det i det systematiske review tilstræbes at undgå bias ved at identificere al tilgængelig forskning vedrørende det definerede
reviewspørgsmål. I denne fase søges således efter relevante primærstudier i databaser,
tidsskrifter og tidligere reviews efter en klart beskrevet systematisk metodologi med udgangspunkt i den begrebsmæssige bestemmelse af reviewets emne. Der skal foretages valg
med hensyn til, hvilke ressourcer og databaser der skal søges i og med hvilke profiler. Metoden til litteratursøgning er central ved udarbejdelsen af systematiske reviews, da den er fundamentalt afgørende for, hvilke empiriske studier der lokaliseres og inkluderes, og dermed
også for de resultater og konklusioner reviewet kommer frem til.
Som i alle andre dele af reviewprocessen er transparens vigtigt. Søgeprocessen skal ekspliciteres og dokumenteres så detaljeret, at det er muligt for andre at gentage søgningerne
(Lefebvre, Manheimer & Glanville, 2010). Jeg vil i det følgende redegøre for de valg, jeg har
truffet i forbindelse med litteratursøgningen, og de overvejelser, der ligger til grund herfor.
Grå litteratur
Den systematiske litteratursøgning foregår hovedsageligt i elektroniske databaser. Der kan
imidlertid findes litteratur, som ikke er publiceret i tidsskrifter og indekseret elektronisk, men
som alligevel er relevant og pålidelig. Denne litteratur kaldes grå litteratur. Der findes flere
definitioner af grå litteratur, men det forstås almindeligvis som litteratur, der ikke er formelt
publiceret i kilder som bøger eller tidsskriftartikler (Lefebvre et al., 2010). Grå litteratur kan fx
være working papers, rapporter på websider, konferencepapers, ph.d.-afhandlinger og andre
publikationer, som ikke er bredt distribuerede (Petticrew & Roberts, 2006). I Cochrane reviews har det vist sig, at ca. 10 % af de inkluderede studier udgøres af grå litteratur, og at
inklusionen af grå litteratur har betydning for resultaterne af det systematiske review
(Lefebvre et al., 2010). Det skyldes, at studier, der viser positive resultater af en intervention,
publiceres oftere end studier, der viser ingen eller negative effekter af en intervention. Dette
kaldes publikationsbias (Aveyard, 2007; Lefebvre et al., 2010).
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For at finde grå litteratur og for at minimere publikationsbias har jeg anvendt forskellige metoder. ERIC, som er den største pædagogiske database, indeholder over 500.000 tekster,
som ikke er tidsskriftartikler (ERIC, 2011), og søgningerne her vil derfor med stor sandsynlighed identificere en stor del af den grå litteratur. Også databaserne PsycINFO og Sociological Abstracts indeholder tekster, som ikke er bøger eller tidsskriftartikler. En del grå litteratur vil således kunne findes gennem databasesøgningerne. Andre muligheder for at finde grå
litteratur er gennem ”References from references”, eksperter og Internetsøgninger (SFI
Campbell, 2011).
Håndsøgning
En måde at sikre sig, at alle relevante studier lokaliseres, er gennem håndsøgning. Håndsøgning indebærer en manuel søgning i relevante kernetidsskrifter inden for feltet. Håndsøgning kan være et nyttigt supplement til søgningen i de elektroniske databaser, da ikke alle
studier kan findes i databaserne, eller de kan være svære at identificere i databaserne grundet mangelfuld indeksering i forhold til søgetermerne. Cochrane har nedsat grupper, som
gennemfører håndsøgninger, og søgninger af over 3000 tidsskrifter er blevet indekseret i
Cochranes egen database (Lefebvre et al., 2010). I et ph.d.-projekt som dette med kun én
projektdeltager har det ikke været muligt at gennemføre en håndsøgning af flere tusinde
tidsskrifter. Mangelfuld indeksering gør sig særligt gældende for ældre artikler, hvorfor det er
sandsynligt, at de fleste relevante studier for dette systematiske review er at finde i de elektroniske databaser. I stedet kan der foretages en håndsøgning af et mindre antal kernetidsskrifter inden for feltet. Håndsøgningen kan også foretages i de tidsskrifter, der oftest dukker
op ved databasesøgningerne (SFI Campbell, 2011). Jeg har valgt at håndsøge de tidsskrifter, der er mest repræsenterede blandt de primærstudier, der er inkluderet efter fuldtekstscreening. Denne del af litteratursøgningen finder derfor sted senere i processen og beskrives i senere i kapitlet.
Sensitivitet og specificitet
Formålet med den systematiske litteratursøgning er således at lokalisere al relevant litteratur
om et givent emne defineret ud fra bestemte kriterier, men også at begrænse mængden af
irrelevant litteratur. Det betyder, at der skal findes en balance mellem sensitivitet og specificitet (Petticrew & Roberts, 2006). En sensitiv søgning vil lokalisere en meget høj andel af de
relevante studier, der findes, mens en meget specifik søgning kun vil finde en lav andel af
irrelevante studier. Hvis søgningen bliver for specifik, kan man risikere at overse relevant
litteratur, mens man får et meget omfattende materiale at sortere i, hvis søgningen ikke er
tilstrækkelig specifik. Et højt niveau af sensitivitet kan opnås ved at bruge brede søgetermer
og ved at søge bredt i forskellige databaser. Denne måde at søge på betyder, at de relevante studier ”gemmer sig” mellem et stort antal irrelevante studier. Et højt niveau af sensitivitet
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vil være på bekostning af specificiteten. I dette systematiske review har jeg fundet det nødvendigt med et højt niveau af sensitivitet grundet bredden i reviewspørgsmålet. Konsekvenserne af den meget sensitive søgning er et højt antal referencer, som efterfølgende har skullet screenes for at lokalisere de relevante studier, der skulle inkluderes i reviewet – en tidskrævende, men nødvendig proces.
Søgestrategi
Søgestrategien anviser fremgangsmåden for litteratursøgningen og danner basis for beslutninger vedrørende søgetermer, søgestrenge og valg af databaser og andre datakilder. Søgestrategien tager udgangspunkt i reviewspørgsmålet, og strukturen af søgestrengene skal
være baseret på de grundlæggende begreber, som indgår heri (Lefebvre et al., 2010; SFI
Campbell, 2011). Dette forudsætter en afgrænsning og tydeliggørelse af begreberne i reviewspørgsmålet. Nogle af søgeordene vil ud fra reviewspørgsmålet give sig selv, men det
vil også være nødvendigt at anvende synonymer for begreberne for at dække emnet helt.
I denne forbindelse skelnes der mellem betydningen af ord og termer. Slår man et ord op i en
ordbog, vil beskrivelsen være deskriptiv, hvilket vil sige en beskrivelse af, hvordan ordet anvendes i daglig tale. Fagtermer er derimod normativt definerede begreber (Andersen, 2004).
Ifølge Hjørland (2009) er begreber konstruerede og forhandlede betydninger, som kategoriserer verden ud fra en interesse eller teori. Verden klassificeres subjektivt i forhold til bestemte forståelser. Et begreb er udtryk for ikke bare en videnskabelig teori, men også for
sociale interesser og forhandlinger. Hjørland forstår begreber som betegnelser, der bærer
forskellige betydninger i forskellige teorier, paradigmer og diskurser. Det betyder, at et begreb ikke er en objektiv, neutral betegnelse. Forståelsen af begreber som konstruerede betydninger har betydning, når man søger i en database med søgetermer. Det videnskabelige
begrebs kategori tilpasser sig hele tiden den eksisterende forståelse, idet begreber er subjektive fortolkninger, som hele tiden skifter, efterhånden som der opnås en større viden om et
emne. Samtidig vil bibliografier og databaser være afgrænset af deres videnskabsideal. Når
man ved litteratursøgning anvender begreber i form af søgetermer, er det således ikke sikkert, at den søgte litteratur er beskrevet med samme begreber som søgerens. Det er derfor
nødvendigt med viden om, hvordan begreberne er udtrykt i de databaser, man vil søge i.
Reviewspørgsmålet i dette systematiske review udgøres af tre centrale begreber, nemlig
’strategier’, ’professionsbacheloruddannelser’ og ’relationen mellem teori og praksis’. Dette
kan illustreres således:
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Professionsbacheloruddannelser

Strategier

Relationen
mellem teori og
praksis

De referencer, der er relevante for det systematiske review, befinder sig i overlappet mellem
de tre begreber, og det er således disse begreber, der skal udtrykkes i søgestrengene tilpasset de forskellige databaser. I søgestrengene har jeg ikke medtaget søgetermer for strategier, da jeg ikke på forhånd vidste, hvilke strategier der er tale om. Referencer, der ikke omhandler strategier i uddannelsen, måtte derfor sorteres fra i den senere screeningsfase.
For at kunne genudtrykke mine begreberne i databasernes sprog og finde synonymer for
dem, har jeg søgt i databasernes tesauri. Mange databaser har en tesaurus, som er et vidensorganiserende og begrebsordnende system i form af en oversigt over databasens emneord. En tesaurus indeholder standardiserede termer, som er nyttige at anvende ved søgningen, da disse termer giver mulighed for at finde artikler, der bruger forskellige ord til at
beskrive det samme begreb, samt for at lokalisere studier på baggrund af information, der
ligger udover de begreber, der anvendes i artiklernes titel og abstracts. En risiko kan være,
at de personer, der har foretaget indekseringen i henhold til de standardiserede termer, ikke
nødvendigvis er eksperter inden for feltet. Det er derfor ikke nok at anvende de standardiserede termer fra databasens tesaurus. Søgningen må også indeholde friteksttermer for hvert
af de relevante begreber, som undersøges i reviewet (Lefebvre et al., 2010).
Jeg har på denne baggrund valgt at bygge mine søgestrenge op af standardiserede termer,
relaterede termer og synonymer for hvert begreb. Termerne har jeg kombineret ved hjælp af
de Boolske operatorer ”OR” og ”AND”. Når der sættes ”OR” imellem alle de termer, der dækker over henholdsvis teori/praksis-relationen og professionsbacheloruddannelserne, medfø-
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rer det, at alle referencer, der er indekseret med bare én af termerne, vil blive fundet ved
søgningen. Når der sættes ”AND” imellem de to sæt af termer, medfører det, at kun studier,
som er indekseret med mindst én term fra hvert begreb, findes i søgningen. Dette forhindrer,
at irrelevante studier, som beskæftiger sig med teori/praksis-relationen inden for fx grundskolen, kommer med i søgningen. Teori/praksis-forholdet kan således placeres i den uddannelsesmæssige kontekst efter følgende skabelon:
”Teori/praksis-relationen” OR ”synonymer for teori/praksis-relationen” AND ”professionsbacheloruddannelser” OR ”synonymer for professionsbacheloruddannelser”.
I Cochranes guidelines for litteratursøgning ved systematiske reviews (Lefebvre et al., 2010)
anbefales det at rådføre sig med enten en ”search coordinator” fra Cochrane, en bibliotekar
eller informationsspecialist med erfaring i systematisk litteratursøgning. Da dette projekt ikke
har de økonomiske midler til at få søgningerne udført af en ekspert, har jeg selv udarbejdet
søgestrategien og gennemført søgningerne. For at sikre kvaliteten af søgningerne har jeg
konsulteret en informationsspecialist 13, som har været behjælpelig med udvælgelse af relevante databaser samt med at udarbejde en søgestreng til ERIC. Denne søgestreng har jeg
dernæst brugt som en overordnet skabelon for søgningerne i de andre databaser. Søgestrengen har jeg oversat til hver enkelt databases sprog med andre søgetermer og andre
måder at sammensætte søgestrengene på. Efter udarbejdelsen af samtlige søgestrenge har
jeg fået feedback fra samme informationsspecialist for at sikre kvaliteten af søgeprofilerne.
Søgeunivers
Ressourceuniverset udgøres af de centrale databaser inden for uddannelsesforskning.
Forskning om uddannelse udføres af forskellige faggrupper, og hvis man søger for snævert
inden for specifikke faglige databaser, kan der opstå såkaldt fagbias (SFI Campbell, 2011).
Professionsforskningen er fagligt bredt anlagt, og for at søgeuniverset skal afspejle den
bredde, har jeg foruden pædagogiske databaser også valgt at anvende psykologiske og sociologiske databaser. Jeg vil i det følgende redegøre for det valgte søgeunivers.
Den mest omfattende kilde til information om undervisning, uddannelse og pædagogik er
Educational Resources Information Center, bedre kendt som ERIC. ERIC indeholder uddannelsesrelaterede tidsskriftartikler og dokumenter fra bl.a. bøger, forskningsrapporter, doktorafhandlinger og konferencepapers. Selvom ERIC er international, er der en hovedvægt på
amerikanske forhold. Der findes desuden International ERIC, som er et engelsk og australsk
supplement til ERIC. Den australske ERIC hedder Australian Education Index, AEI, og den

13

Dette var lektor Michael Søgaard Larsen, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, som
senere i ph.d.-forløbet også blev bivejleder på projektet.
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engelske ERIC hedder British Education Index, BEI. Sociological Abstracts er en database,
som indeholder international litteratur inden for sociologi og samfundsvidenskab. PsycINFO
er en international database, hvis emneområde hovedsageligt er psykologi, men også grænseområder inden for bl.a. antropologi, medicin, pædagogik, sociologi og sygepleje dækkes.
CBCA-education (Canadian Business and Current Affairs - education) er en canadisk database med fransk- og engelsksproget pædagogisk litteratur.
Cedefop VET-Bib er en flersproget bibliografisk database, som er specifikt rettet mod de emner, Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) beskæftiger sig
med: uddannelse, kompetence, livslang læring, formel og uformel læring, voksenlæring, vejledning og praktik. FIS-Bildung er en database, som indeholder tysksproget pædagogisk
litteratur. Evidensbasen er Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings database over
systematiske reviews om uddannelsesforskning fra en række internationale evidensorganisationer. Dansk Pædagogisk Base er Danmarks Pædagogiske Biblioteks database over dansk
pædagogisk litteratur. 14 NORBOK og Libris er databaserne for henholdsvis det norske og det
svenske nationalbibliotek, som begge rummer pædagogisk litteratur. Jykdok er en finsk database, som indeholder den finske pædagogiske litteratur. Derudover har jeg valgt at udføre
en Internetsøgning i Google Scholar for at undersøge, om der er publikationer fra 2010 15,
som ikke har nået at blive registreret i databaserne på tidspunktet for databasesøgningerne.
Søgninger
Inden de egentlige databasesøgninger har jeg foretaget en pilotsøgning i ERIC. Pilotsøgningen er udført i ERIC, og den har til formål dels at give et indtryk af, hvor meget forskning der
er på området, dels at finde begrebsmæssige termer og synonymer for teori/praksis-forholdet
og professionsbacheloruddannelserne. Jeg har desuden foretaget en såkaldt ”stjernesøgning”, som er en måde at lokalisere standardiserede termer om et givent fænomen i en specifik database ud fra et på forhånd kendt studie, som er ”ideelt” i forhold til at svare på reviewspørgsmålet. For en nærmere beskrivelse af de specifikke søgninger og søgestrenge i
forbindelse med databasesøgningen henvises til appendiks 1.
Evidensorganisationer
Udover databasesøgningerne har jeg søgt jeg efter systematiske reviews hos forskellige
evidensorganisationer: Centre for Reviews and Dissemination (CRD), University of York;
What Works Clearinghouse, USA; Canadian Council on Learning, Canada; Education
Counts, New Zealand; Best Evidence Encyclopedia, USA. Jeg har ikke fundet relevante sy-
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Denne database eksisterer ikke længere, men er nu en del af Aarhus University Library, AUL.
Det systematiske review omhandler forskningen publiceret i perioden 1995-2010. Søgningerne blev
foretaget i efteråret 2010.
15
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stematiske reviews hos disse evidensorganisationer. Hos BEME, Best Evidence in Medical
Education, blev lokaliseret et systematisk review af mulig relevans for reviewet.
Resultat af søgninger
For alle søgningerne er der i alt lokaliseret 4215 studier. Heraf er næsten halvdelen lokaliseret i ERIC, som det ses i figuren. En stor del af referencerne er lokaliseret i PsycINFO, Jykdok, Dansk Pædagogisk Base og BEI, mens en mindre del er fundet i Sociological Abstracts,
FIS Bildung, Evidensbasen, NORBOK, Libris, AEI, CBCA Education og Cedefop VET-Bib.

ERIC: 1973
Sociological Abstracts: 84
PsycINFO: 332
FIS Bildung: 63
Dansk Pædagogisk Base: 297
Evidensbasen: 133
NORBOK: 58
Jykdok: 422
Libris: 157
AEI: 112
BEI: 535
CBCA Education: 56
Cedefop VET-Bib: 186
Google Scholar: 117

Figur 1: Resultat af litteratursøgning
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Screening
Et systematisk review adskiller sig fra et almindeligt review ved, at primærstudierne sorteres
på foruddefinerede og ekspliciterede inklusions- og eksklusionskriterier (O´Connor et al.,
2010). Efter identifikationen af primærstudier gennem den systematiske litteratursøgning
forelå et stort antal referencer, nemlig 4215. Disse referencer er blevet screenet ud fra en
række opstillede kriterier, som skal sikre, at kun studier med relevans for reviewspørgsmålet
inkluderes i reviewet. Kun studier, der møder alle inklusionskriterier og ingen eksklusionskriterier, inkluderes i reviewet. Kriterierne er udførligt beskrevet for at sikre, at relevante studier
identificeres på en måde, som er systematisk og mulig at gentage for andre. Den første del
af screeningen er foretaget på basis af studiets abstract, og de studier, der er inkluderet i
denne del af screeningen, er dernæst fuldtekstscreenet på baggrund af læsning af hele dokumentet. Jeg vil i det følgende redegøre for, hvilke kriterier jeg har anvendt ved screeningen
af referencer, samt diskutere resultaterne og kvaliteten af screeningen.
Evidenstypologi
Eksklusionskriterier vil ofte vedrøre primærstudiernes metodologiske tilgang. Hvis reviewspørgsmålet eksempelvis er stillet som et ”hvad virker”-spørgsmål, vil det være relevant
at inddrage RCT-undersøgelser, mens reviewspørgsmål, der vil undersøge processer, bedst
besvares med kvalitative undersøgelser. Et review behøver dog ikke kun at adressere udelukkende den ene eller den anden type af spørgsmål (Petticrew & Roberts, 2006). Det er
også muligt at beskæftige sig med flere forskellige typer af spørgsmål, undersøgelsesdesigns og metoder inden for det samme review, som det er tilfældet i dette systematiske review.
Evidenshierarkiet med RCT-undersøgelser som den gyldne standard er rettet mod vurdering
af studier til besvarelse af spørgsmål om effektivitet, ”hvad virker” eller ”what works”spørgsmål, og kan derfor forkastes i dette systematiske review, som søger mere komplekse
svar også om processer. I stedet for at opstille forskellige forskningsmetoder i et hierarki kan
man anvende en evidenstypologi, hvor relevansen og hensigtsmæssigheden af forskellige
typer af forskningsdesign overvejes i forhold til forskellige typer af spørgsmål (Petticrew &
Roberts, 2006). Jeg vurderer, at anvendelsen af en typologi frem for et hierarki er mere
frugtbar i forhold til at pege på styrker og svagheder ved bestemte metodiske tilgange i relation til den viden, der ønskes opnået. Muir Gray (1997) har opstillet en evidenstypologi, som
viser, hvor stor udsagnskraft forskellige forskningsdesigns har i forhold til bestemte typer af
spørgsmål.
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Design:

Qualitative
research

Survey

Case
control
studies

Cohort
studies

RCT

Systematic
reviews

Research question:
Effectiveness
Does this work? Does
doing this work better
than doing that?
Process of service delivery
How does it work?
Salience
Does it matter?
Safety
Will it do more good
than harm?
Acceptability
Will children/parents be
willing to or want to take
up the service offered?
Cost-effectiveness
Is it worth buying this
service?
Appropriateness
Is this the right service
for these children?
Satisfaction with the service
Are users, providers
and other stakeholders
satisfied with the service?
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Kilde: Muir Gray (1997) og Petticrew & Roberts (2006). Jo flere krydser des større udsagnskraft.

Ifølge Rieper & Hansen (2007) kan evidenstypologitænkning karakteriseres som en situationsbestemt anbefaling af undersøgelsesdesign. I dette systematiske review stilles et bredt
reviewspørgsmål, som lægger op til besvarelser af forskellig art. Første del af reviewspørgsmålet, ”hvilke strategier i uddannelsen har betydning for relationen mellem teori
og praksis”, kan besvares med effektstudier, som fx måler effekten af en bestemt strategi på
de studerendes præstationer eller andet, som indikerer et vellykket teori/praksis-forhold. Det
vil ifølge Muir Grays evidenstypologi sige, at kohortestudier, case control-studier og RCTstudier kan bidrage til at besvare reviewspørgsmålet. Besvarelsen af den første del af
spørgsmålet kan yderligere nuanceres med surveys og kvalitative undersøgelser, som kan
pege på, om strategien har en betydning for de studerende og i så fald hvilken. Dette
spørgsmål kalder Muir Gray ”does it matter”. Sidste del af reviewspørgsmålet, ”og hvordan”,
retter sig mod processer og kan derfor ifølge Muir Grays evidenstypologi bedst besvares
med kvalitative studier. Det betyder således, at reviewspørgsmålet kan besvares af forskellige typer af forskning, som hver især kan bidrage med forskellige perspektiver på spørgsmålet. Jeg har derfor valgt ikke at indføre et eksklusionskriterium vedrørende primærstudiernes
metodologi, da jeg som udgangspunkt inkluderer alle typer af forskningsdesigns. I stedet har
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jeg i dataekstraktionen og kvalitetsvurderingen senere i reviewprocessen taget stilling til det
enkelte studies relevans for det systematiske review.
Kriterier for inklusion og eksklusion
Jeg har screenet referencerne efter flere typer af kriterier, hvoraf de væsentligste omhandler,
om studiet retter sig mod de fænomener, der ønskes undersøgt i reviewet, samt om studiet
retter sig mod den relevante målgruppe. Der er tale om en iterativ proces, hvilket vil sige, at
kriterierne kan ændres undervejs, hvis det under screeningen skulle vise sig at være hensigtsmæssigt.
Wrong scope
Studier, som ikke beskæftiger sig med relationen mellem strategier på uddannelsesstederne
og sammenhængen mellem teori og praksis, ekskluderes. Dette kriterium er helt grundlæggende i relation til reviewspørgsmålet. Der findes en del forskningslitteratur, som omhandler
relationen mellem teori og praksis i professionsuddannelser. En stor del af disse beskæftiger
sig med at påvise, at der overhovedet eksisterer et problem, mens andre beskæftiger sig
med at vise, i hvor høj grad de studerende formår at koble teori og praksis. Disse studier er
vurderet til ikke at leve op til inklusionskriteriet, da de ikke beskæftiger sig med strategier, der
kan have betydning for relationen mellem teori og praksis. Eksempelvis findes der studier,
der undersøger, om de studerende oplever sammenhæng mellem teori og praksis. Disse
studier inkluderes ikke, medmindre de samtidig undersøger, hvad der har betydning for oplevelsen af sammenhæng.
For at kunne tale om en strategi, skal studiet beskæftige sig med en konkret pædagogik,
undervisningsmetode eller intervention på uddannelsesstedet. Det vil sige, at der skal være
tale om forhold eller faktorer, som uddannelsesstedet kan ændre på. Dette er centralt i dette
systematiske review, som har til formål at pege på konkrete handlemuligheder for praksis. Et
studie, der undersøger betydningen af de studerendes baggrund for koblingen mellem teori
og praksis, kan således ikke inkluderes, hvis det ikke samtidig undersøger forhold på uddannelsesstedet, som kan vises at have en betydning.
Strategien skal desuden undersøges i relation til teori/praksis-forholdet. Eksempelvis findes
der empiriske studier, som undersøger portfolio som et refleksionsredskab for studerende,
mens andre undersøger det som et måle- eller evalueringsredskab i forhold til de studerendes kompetencer. Sidstnævnte ekskluderes, hvis de ikke samtidig undersøger, om brugen af
portfolio har en betydning for de studerendes kobling af teori og praksis.
Studier, der undersøger, hvordan det går de studerende efter afsluttet uddannelse, inkluderes heller ikke, da formålet med det systematiske review er at undersøge, hvordan relationen
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mellem teori og praksis kan påvirkes under uddannelsen for de studerende. Studier, der beskæftiger sig med nyuddannede professionelle, og hvilken betydning uddannelsen på universitet eller professionshøjskolen har for deres professionsudøvelse nu, herunder sammenhængen mellem teori og praksis, inkluderes således ikke.
Wrong paper
”Wrong paper” er tekster, som ikke omhandler forskning baseret på empiriske data. Referencer ekskluderes på dette kriterium, hvis der ikke er tale om en tekst med data fra empirisk
forskning. ”Wrong paper” kan fx være kommentarer, boganmeldelser, policy-dokumenter,
manualer, bibliografier, opinion papers, teoretiske og filosofiske tekster, videnskabsteoretiske
og metodologiske tekster. Formålet med det systematiske review er at syntetisere den empiriske forskning inden for feltet, og derfor inkluderes kun empirisk funderede studier.
Wrong research
Tekster, som ikke præsenterer data fra original empirisk forskning, ekskluderes. Det drejer
sig om tekster, som analyserer og diskuterer andres empiriske forskning. For at kunne tale
om primærforskning skal studierne anvende egen original empiri. ”Wrong research” kan fx
være tekster, som refererer til andres forskning som del af en argumentation eller som eksemplificering ved beskrivelse af en problemstilling eller en pædagogisk metode. Undtaget
fra dette kriterium er systematiske reviews, som syntetiserer primærstudier. I systematiske
reviews betragtes primærstudierne som det empiriske datagrundlag.
Wrong institution
Studier ekskluderes, hvis de ikke undersøger en uddannelsesinstitution eller studerende fra
en uddannelsesinstitution, der tilbyder uddannelse til lærer, pædagog, sygeplejerske eller
ingeniør eller professionsuddannelser på bachelorniveau inden for områderne sundhed, teknik og pædagogik. De fire uddannelser, der er i fokus i projektet, er uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og ingeniør. Da det er muligt, at resultaterne fra undersøgelser af
lignende uddannelser vil kunne bidrage til besvarelsen af reviewspørgsmålet, har jeg også
medtaget studier vedrørende andre uddannelser af bachelorlængde inden for sundhed, pædagogik og teknik. Uddannelserne ser forskellige ud i forskellige lande. Fx findes pædagoguddannelsen ikke i samme udformning i andre lande som i Danmark. Derfor inkluderes også
studier, der beskæftiger sig med lignende uddannelser som fx ”social worker”.
Wrong social context of schooling
Det vurderes, at primærstudiernes relevans for det systematiske review er afhængig af, om
de er udført i en kontekst eller et samfund, som minder om det danske samfund og det danske uddannelsessystem. Det vurderes derfor, at studier fra 3. verdens lande ikke kan betragtes som relevante i dette systematiske review. Det betyder, at studier, som ikke er fra indu-
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strialiserede lande, ekskluderes ud fra en antagelse om, at de kulturelle og uddannelsesmæssige forskelle vil være for store til, at resultaterne kan anvendes i en dansk uddannelseskontekst.
Wrong time of publication
Studier, der er publiceret før 1990 og efter 2010, ekskluderes. Professionsuddannelserne
kan ikke betragtes som et konstant fænomen, da de kontinuerligt ændres og udvikler sig. Det
er ikke muligt at sætte en præcis dato, men det er i første omgang vurderet, at 20 år er en
håndterbar tidsramme i forhold til tidsrammen for dette systematiske review, samtidig med at
der ved en tidsgrænse ved 1990 ikke vil være tale om studier, der vedrører et forældet uddannelsessystem.
Insufficient information at present
Der er studier, som ikke kan inkluderes eller ekskluderes, da der ikke foreligger tilstrækkelig
information til at foretage en vurdering. Det kan skyldes, at der findes referencer, som det
ikke er muligt at fremskaffe, fordi de ikke længere eksisterer, fx en afhandling i papirudgave,
som er bortkommet fra biblioteket, eller et dokument, som kun er publiceret elektronisk og
senere er blevet slettet. Disse studier er kodet med ”Insufficient information at present”.
Marker overview
Denne kodning gives til studier, som er ekskluderet på baggrund af et af ovenstående eksklusionskriterier, men som samtidig er et dokument, som kan tilvejebringe et historisk eller
begrebsmæssigt overblik over reviewets emne.
Inclusion
Original empirisk forskning fra industrialiserede lande publiceret efter 1990, som beskæftiger
sig med, hvilke strategier i lærer-, pædagog-, ingeniør- eller sygeplejerskeuddannelsen eller i
professionsbacheloruddannelser af bachelorlængde inden for sundhed, pædagogik og teknik
der har betydning for relationen mellem teori og praksis, inkluderes.
Screening af lokaliserede studier har således fundet sted ud fra følgende kriterier for inklusion og eksklusion:
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Wrong scope

Wrong paper

Wrong research
Wrong institution

Wrong social context of schooling
Wrong time of publication
Insufficient information at present
Marker overview
Inclusion

Studier, som ikke beskæftiger sig med relationen mellem strategier
på uddannelsesstederne og sammenhængen mellem teori og
praksis.
Ikke en tekst med data fra empirisk forskning: Ledere, kommentarer, boganmeldelser, hjælpemidler, policy dokumenter, guider, manualer, bibliografier, opinion papers, teoretiske tekster, filosofiske
tekster, videnskabsteoretiske og metodologiske tekster.
Tekster, som ikke præsenterer data fra original empirisk forskning.
Ikke en uddannelsesinstitution, der tilbyder uddannelse til lærer,
pædagog, sygeplejerske eller ingeniør eller professionsuddannelser på bachelorniveau inden for områderne sundhed, teknik og
pædagogik.
Ikke et studie fra industrialiserede lande.
Publiceret før 1990 og efter 2010.
Yderligere information er nødvendig for at kunne ekskludere/inkludere.
Ekskluderet, men et dokument som tilvejebringer et historisk eller
begrebsmæssigt overblik over reviewets emne.
Original empirisk forskning fra industrialiserede lande publiceret
mellem 1990 og 2010, som beskæftiger sig med hvilke strategier i
lærer-, pædagog-, ingeniør- eller sygeplejerskeuddannelsen eller i
professionsuddannelser af bachelorlængde inden for sundhed,
pædagogik og teknik, der har betydning for relationen mellem teori
og praksis.

Ændring af kriterier
Efter abstractscreeningen af de første 3000 studier, dvs. ca. ¾ af alle referencerne, stod det
klart, at et alt for omfattende datamateriale var inkluderet. Der var på dette tidspunkt inkluderet over 500 studier. Dette store antal var overraskende for mig, da jeg inden litteratursøgningen havde været i tvivl om, hvorvidt der overhovedet ville være tilstrækkeligt datamateriale, dvs. forskning, på feltet. Det var ikke realistisk eller hensigtsmæssigt at arbejde med så
stort et materiale, hverken tidsmæssigt eller fagligt, da et for stort datamateriale kan gå ud
over kvaliteten af syntesen. Jeg har derfor vurderet, at inklusionskriterierne var for brede, og
på denne baggrund har jeg skærpet jeg kriterierne med henblik på at mindske datamaterialet. I det følgende beskrives ændringerne i kriterierne.
Wrong study design
Jeg har valgt at indføre et nyt eksklusionskriterium vedrørende undersøgelsesdesign. Studier, hvor de studerende ikke indgår som sample, ekskluderes, fordi reviewet undersøger betydningen af forskellige strategier i uddannelsen på teori/praksis-forholdet for studerende.
Studier, der fx interviewer undervisere om deres erfaring med en bestemt undervisningsmetode, ekskluderes således, hvis det ikke samtidig kan vises, at der kan findes en betydning
for de studerende, fx i form af bedre faglige præstationer, øget refleksion eller egen oplevelse af sammenhæng mellem teori og praksis.
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Under abstractscreeningen blev det tydeligt, at der findes en del autobiografiske studier, hvor
en underviser beskriver og reflekterer over hans eller hendes egen undervisning. Disse studier har jeg valgt at ekskludere, da de ikke inddrager studerende som sample. Desuden kan
disse studier i nogle tilfælde snarere betegnes som anekdotiske end som egentlig empirisk
forskning. Eksempelvis kan der være tale om en underviser, som beskriver og positivt fremhæver en bestemt metode, som han har gode erfaringer med fra sit virke som underviser.
Evalueringer af et uddannelsessted eller et specifikt kursus ekskluderes, hvis det ikke er muligt at afgøre, hvilke elementer der har betydning for teori/praksis-relationen. For at kunne
generalisere resultaterne vurderer jeg, at det er nødvendigt med viden om, hvilke strategier i
uddannelsen der er vigtige for resultaterne. Evaluerings- og udviklingsprojekter kan inkluderes, hvis de anvender forskningsmetoder. Ved forskningsmetoder forstås, at undersøgelsen
er baseret på anden empirisk forskning, teorier eller metodologier, samt at undersøgelsen er
fremstillet med forskningsspørgsmål, metode, analyse, resultater og konklusion. Undersøgelsen bør desuden forsøge at tilføje ny teori, forklare og/eller opstille forslag til refleksion.
Wrong time of publication
Den tidsmæssige afgrænsning har jeg ændret til 15 år, hvilket betyder, at studier publiceret
før 1995 ekskluderes. En periode på 15 år vurderer jeg at være passende for ikke at kigge så
langt tilbage, at studierne beskriver et uddannelsessystem, der er for langt fra nutidens praksis. Samtidig giver det en tidsramme, som er håndterbar i forhold til omfanget af det systematiske review.
Wrong social context of schooling
For at opnå konsistens i kultur, ideologi og praksis i uddannelserne har jeg valgt kun at inddrage studier fra Europa, USA, Australien, New Zealand og Canada. Til trods for at der findes forskning fra fx Hong Kong, Singapore og Taiwan, vurderer jeg, at uddannelserne her er
for kulturelt og uddannelsesmæssigt forskellige fra de danske professionsbacheloruddannelser til at være informative og til at kunne sammenligne. Denne beslutning er taget på basis af
flere EPPI-reviews, hvori det hævdes, at dette kriterium sikrer en bedre mulighed for at opnå
konsistens i ideologi, kultur og praksis i uddannelsessystemerne (se fx Moyles & Stuart,
2003; Moyles & Yates, 2003). Hvis der er for store forskelle i uddannelsessystemerne vil det
kunne vanskeliggøre en sammenligning og overførsel af resultaterne til en dansk kontekst.
Jeg har desuden valgt at ekskludere studier, som ikke er publiceret på enten engelsk, tysk,
fransk, dansk, svensk eller norsk. Dette skyldes en begrænsning i forhold til ressourcerne og
tidsrammen i dette projekt set i relation til min egen sproglige formåen.
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Endelige kriterier for screening
De endelige kriterier for inklusion og eksklusion ser således ud:
Wrong scope

Wrong paper

Wrong research
Wrong institution

Wrong study design

Wrong social context of
schooling

Wrong time of publication
Insufficient information at present
Marker overview
Inclusion

Studier, som ikke beskæftiger sig med relationen mellem strategier
på uddannelsesstederne og sammenhængen mellem teori og praksis for de studerende.
Ikke en tekst med data fra empirisk forskning: Ledere, kommentarer,
boganmeldelser, hjælpemidler, policy dokumenter, guider, manualer,
bibliografier, opinion papers, teoretiske tekster, filosofiske tekster,
videnskabsteoretiske og metodologiske tekster.
Tekster, som ikke præsenterer data fra original empirisk forskning.
Ikke en uddannelsesinstitution, der tilbyder uddannelse til lærer,
pædagog, sygeplejerske eller ingeniør eller professionsuddannelser
på bachelorniveau inden for områderne sundhed, teknik og pædagogik.
Evaluering af et uddannelsessted eller et kursus, hvor man ikke kan
se hvilke elementer, der har betydning. Autobiografiske studier eller
andre studier, hvor studerende ikke indgår som sample.
Ikke et studie fra Europa, USA, Australien, Canada eller New Zealand.
Ikke et studie publiceret på engelsk, tysk, fransk, dansk, norsk eller
svensk.
Publiceret før 1995 og efter 2010.
Yderligere information er nødvendig for at kunne ekskludere/inkludere.
Ekskluderet, men et dokument som tilvejebringer et historisk eller
begrebsmæssigt overblik over reviewets emne.
Original empirisk forskning fra industrialiserede lande publiceret efter
1995, som beskæftiger sig med hvilke strategier i lærer-, pædagog-,
ingeniør- eller sygeplejerskeuddannelsen eller i professionsuddannelser af bachelorlængde inden for sundhed, pædagogik og teknik,
der har betydning for relationen mellem teori og praksis for studerende.

Resultat af screening
Abstractscreeningen efter ovenstående kriterier er foretaget hierarkisk, således at jeg først
har vurderet, om studiet kan ekskluderes på det første kriterium, dernæst de efterfølgende.
Det betyder, at et studie, der er ekskluderet på kriteriet ”Wrong scope” muligvis også ville
kunne ekskluderes på de efterfølgende kriterier. Efter abstractscreeningen var 306 studier
inkluderet og 3909 studier ekskluderet. En del af de inkluderede studier var studier, som ikke
var særligt grundigt beskrevet i abstractet, hvorfor det ikke var muligt at vurdere relevansen
af studiet kun ved læsning af abstract. Det var derfor nødvendigt at læse den fulde tekst for
at kunne tage stilling til studiernes relevans. Som det ses i nedenstående oversigt, er langt
de fleste referencer ekskluderet allerede på kriteriet ”Wrong scope”. Det vil sige, at den systematiske litteratursøgning har resulteret i en del studier, som emnemæssigt har vist sig at
være uden relevans for det systematiske review. En del studier har desuden vist sig ikke at
være empiriske studier, hvorfor de ligeledes er blevet ekskluderet. Kun ganske få studier er
ekskluderet på kriterierne ”Wrong research”, ”Wrong study design” og ”Wrong social context
of schooling”, mens en del er blevet ekskluderet på kriterierne ”Wrong institution” og ”Wrong
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time of publication”. For fem studiers vedkommende var det ikke muligt at fremskaffe tilstrækkelig information til at vurdere studiernes relevans for det systematiske review.

Kriterium

Antal referencer

Eksklusion Wrong scope

3228

Eksklusion Wrong paper

423

Eksklusion Wrong research

5

Eksklusion Wrong study design

8

Eksklusion Wrong institution

221

Eksklusion Wrong social context of
schooling
Eksklusion Wrong time of publication

22

Eksklusion Insufficient information at
present
Marker Overview

5

Inklusion

306

290

6

Tabel 1: Sortering eksklusions- og inklusionskriterier efter abstractscreening

Fuldtekstscreening
Efter abstractscreeningen er alle de studier, der er inkluderet på basis af abstractscreeningen, fuldtekstscreenet. Denne fase af screeningen indebærer, at den fulde tekst fremskaffes.
Det kan være en tidsskriftartikel, en bog, en rapport, en afhandling eller et konferencepaper. I
denne fase har jeg først fremskaffet alle de dokumenter, som de 306 inkluderede referencer
henviser til, hvorefter jeg har læst den fulde tekst igennem for at kunne tage stilling til, om
hvert enkelt studie skal inkluderes eller ekskluderes. Tabel 2 viser resultatet af den samlede
screening:
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Kriterium

Antal referencer

Eksklusion Wrong scope

3389

Eksklusion Wrong paper

457

Eksklusion Wrong research

6

Eksklusion Wrong study design

11

Eksklusion Wrong institution

237

Eksklusion Wrong social context of
schooling
Eksklusion Wrong time of publication

29

Eksklusion Insufficient information at
present
Marker Overview

1

Inklusion baseret på abstract

306

Inklusion baseret på fuldtekst

87

291

6

Tabel 2: Sortering på eksklusions- og inklusionskriterier efter fuldtekstscreening

Efter fuldtekstscreeningen var 87 studier inkluderet. Disse 87 studier er således de studier,
som udgør datamaterialet, som indgår i forskningskortlægningen og syntesen. Som det ses
af tabel 2, lykkedes det i denne fase at fremskaffe fire af de tekster, som ikke kunne abstractscreenes i første omgang. Det samlede billede af screeningen viser stadig, at langt de
fleste studier er ekskluderet på kriteriet ”Wrong scope”.
Håndsøgning og References from References
Efter fuldtekstscreeningen har jeg udført en håndsøgning. For at identificere feltets kernetidsskrifter har jeg gennemgået jeg de 87 inkluderede studier og optalt, hvilke tidsskrifter flest
af de inkluderede artikler er publiceret i. De inkluderede primærstudier er publiceret i 39 forskellige tidsskrifter foruden et antal projektrapporter, afhandlinger, bøger og konference papers. En stor del af tidsskrifterne var repræsenteret med en eller to artikler. Jeg vurderer, at
1-2 relevante artikler over en periode på 15 år er utilstrækkeligt til at karakterisere et tidsskrift
som et kernetidsskrift inden for feltet. Jeg har derfor valgt at foretage håndsøgningen i de
tidsskrifter, som er repræsenterede med mindst 3 artikler blandt de inkluderede primærstudier. Dette valg er også foretaget af tidsmæssige hensyn, da det er en ressourcekrævende
opgave manuelt at gennemgå samtlige numre af et tidsskrift gennem en 15-årig periode.
Fravalget af de øvrige tidsskrifter kan betyde, at enkelte relevante studier overses, men jeg
vurderer, at det vil dreje sig om ganske få, hvis overhovedet nogen.
Håndsøgningen er foretaget i seks tidsskrifter: Teaching and Teacher Education, Action in
Teacher Education, Journal of Technology and Teacher Education, Teacher Education Quarterly, Canadian Journal of Education og Nurse Education Today. Alle seks tidsskrifter er
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gennemgået manuelt for årgangene 1995-2010. I alt blev 13 nye referencer identificeret i
håndsøgningen. I forvejen fandtes én reference fra søgningen i evidensorganisationernes
databaser. Disse 14 studier har jeg kodet for ”Inclusion based on abstract”. Derefter har jeg
fuldtekstscreenet dem, hvilket resulterede i, at 12 af referencerne blev inkluderet, mens kun
to blev ekskluderet. At så stor en andel af referencerne fra håndsøgningen er blevet inkluderet, er ikke overraskende, da jeg ved den manuelle søgning i kernetidsskrifterne havde mulighed for at se nærmere på selve teksten og allerede der afgøre, om det var relevant at nærlæse hele artiklen. Efter håndsøgningen er der således inkluderet i alt 99 primærstudier, som
undersøger strategier, der har betydning for relationen mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelser, og som dermed udgør datamaterialet i det systematiske review.
Det endelige resultat af screeningen ser således ud:
Kriterium

Antal referencer

Eksklusion Wrong scope

3390

Eksklusion Wrong paper

457

Eksklusion Wrong research

7

Eksklusion Wrong study design

11

Eksklusion Wrong institution

237

Eksklusion Wrong social context of
schooling
Eksklusion Wrong time of publication

29

Eksklusion Insufficient information at
present
Marker Overview

1

Inklusion baseret på abstract

320

Inklusion baseret på fuldtekst

99

291

6

Tabel 3: Sortering på eksklusions- og inklusionskriterier, endelig

Samlede resultater af screening
Tabel 4 viser en oversigt over resultaterne af den systematiske litteratursøgning og screeningen af referencerne. Stregerne under abstractscreening indikerer, at referencerne fra disse databaser først er screenet efter indførelsen af de skærpede inklusionskriterier. De er
således kun screenet én gang på abstract.

88

Database

Inkluderet på
basis af 1. abstract screening

Inkluderet på
basis af 2. abstract screening

Inkluderet på
basis af fuldtekst-screening

ERIC

Lokaliserede
studier (efter
fjernelse af dubletter)
1964

360

177

52

Sociological Ab-

84

5

3

0

PsycINFO

332

53

25

10

FIS Bildung

63

-

0

0

AEI

111

15

13

1

BEI

535

77

36

10

CBCA-Education

56

4

3

2

Norbok

58

2

2

1

Cedefop Vetbib

186

-

8

1

Libris

156

-

11

4

Jykdok

422

-

5

2

DPB

291

-

16

3

Evidensbasen

133

5

5

0

Google Scholar

117

-

2

1

Handsearch

14

-

14

12

Total

4522

521

320

99

stracts

Tabel 4: Resultater af systematisk litteratursøgning og screening

Diskussion af screening
En stor del af de inkluderede studier er lokaliseret i ERIC, hvilket også er forventeligt, da
ERIC er den største pædagogiske database. Mange af studierne i ERIC omhandler læreruddannelsen, mens der også findes et mindre antal studier vedrørende de andre professionsuddannelser. I PsycINFO og BEI findes der ligesom i ERIC en del studier om læreruddannelsen. Fra disse to databaser er der inkluderet 10 studier fra hver. Fra de resterende databaser
er kun et mindre antal studier inkluderet. Størstedelen af forskningen på feltet er således
indekseret i databaserne ERIC, BEI og PsycINFO.
At der kun er et mindre antal referencer fra de andre databaser kan skyldes flere ting. Først
og fremmest skyldes det sandsynligvis, at disse databaser er væsentligt mindre og derfor
rummer et mindre antal relevante referencer. I Sociological Abstracts findes mange referencer, som belyser sociologiske problemstillinger med særligt fokus på køn og race. En del af
referencerne er diskussionstekster, som analyserer og reflekterer over teori/praksisproblemstillingen med sociologiske teorier. Referencerne fra CBCA-Education er hovedsage-
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ligt af teoretisk og diskuterende karakter, ofte med en sociologisk tilgang. For nogle af databasernes vedkommende gælder det, at de rummer forskningen fra ét land, hvilket betyder, at
omfanget af materialet vil være begrænset i forhold til en database som ERIC. Det gælder de
skandinaviske databaser DPB, Libris, NORBOK og Jykdok samt AEI, som rummer den australske pædagogiske forskning og CBCA-Education, som rummer den canadiske pædagogiske forskning. Disse databaser indeholder også internationale studier, men disse vil ofte
være indekseret i flere databaser og derfor identificeres som dubletter. FIS-Bildung rummer
tysk pædagogisk litteratur, og en stor del af referencerne herfra har vist sig at være tekster af
filosofisk og diskuterende karakter, mens der ikke er lokaliseret nogen empiriske studier, som
beskæftiger sig med reviewspørgsmålet. Fra Cedefop-Vetbib er kun inkluderet et enkelt studie. Det skyldes, at referencerne lokaliseret i Cedefop-Vetbib hovedsageligt beskæftiger sig
enten med andre uddannelser end dem, der er i fokus i dette systematiske review, eller med
efter- og videreuddannelse af færdiguddannede professionelle.
En del af studierne, særligt i PsycINFO, har fokus på de processer, der foregår ”inden i” de
studerende – fx hvordan læring finder sted, hvordan den studerendes begreber og overbevisninger ændrer sig i løbet af praktikken, hvordan deres refleksion ændrer sig, eller hvilke
mentale strategier de studerende bruger, når de reflekterer. Disse studier er ekskluderet, da
de ikke omhandler forhold på uddannelsesstedet, som uddannelsesstedet kan ændre på.
Eksempelvis findes der studier, der undersøger, om og hvordan de studerende bruger den
lærte teori i praksis, samt hvilke teorier de bruger, og hvilke de selv udvikler. Mange af disse
studier diskuterer, hvilke implikationer resultaterne kan have for uddannelsespraksis, men da
de ikke direkte undersøger forhold i uddannelsen, falder de uden for inklusionskriterierne.
Ligeledes findes der studier, der undersøger hvilke forhold hos de studerende, der har betydning for koblingen mellem teori og praksis. Det kan fx være forståelse af faget og selfefficacy. Sådanne studier er ekskluderet med samme begrundelse, nemlig at de ikke undersøger forhold i uddannelsen.
Undervejs i screeningen er der fundet flere studier, der omhandler transfer. Disse studier
undersøger som regel færdiguddannede professionelle, som er i arbejde og er i gang med
kurser eller videreuddannelse. Der findes i det hele taget en del studier, som omhandler færdiguddannede lærere, der tager en masteruddannelse eller anden efteruddannelse, ligesom
der også findes en del om nyuddannede lærere. Disse er som udgangspunkt ikke inkluderet,
da det systematiske review har fokus på studerende under uddannelse. De er ekskluderet på
kriteriet om ”Wrong institution”.
Blandt studierne findes en del vedrørende vejledere, mentorer og supervisorer. Disse studier
er inkluderet, når vejlederens rolle i forhold til de studerendes kobling af teori og praksis undersøges. Studier, der undersøger kvaliteten af vejledningen eller de studerendes forvent90

ninger til vejlederen, er derimod blevet ekskluderet, hvis de ikke samtidig undersøger, om og
hvordan vejledningen har betydning for relationen mellem teori og praksis.
Undervejs i screeningen har jeg fundet en del studier, som undersøger, om der er sammenhæng mellem teori og praksis eller ej. Der findes også studier, som sammenligner forskellige
grupper af studerende og undersøger, om der er større sammenhæng mellem teori og praksis for den ene gruppe end for den anden. Ingen af disse studier er inkluderet, da de ikke
lever op til inklusionskriteriet om, at studiet skal undersøge forhold på uddannelsesstedet,
som uddannelsesstedet kan ændre på.
Reliabilitetstest af screening
I dette systematiske review arbejder jeg alene, hvilket medfører nogle risici ved udførelsen af
screeningen. Normalt vil flere personer foretage abstractscreeningen og diskutere fortolkningen af kriterierne og resultaterne af screeningen undervejs. At screene et stort datamateriale
alene kan betyde en risiko for, at man bliver ved med at gentage de samme fejl, fordi man
ikke får sammenlignet og diskuteret screeningen med andre. Da det også er mig, der har
udarbejdet kriterierne for screeningen, kan der desuden være en risiko for, at jeg har taget
noget for givet ved tolkningen af kriterierne, selvom det ikke er klart og tydeligt ekspliciteret
for andre. Dette er mulige fejlkilder i screeningen. For at screeningen skal kunne vurderes
som pålidelig, må andre kunne gentage den ud fra de beskrevne kriterier og nå til det samme
resultat, som jeg er nået til. Jeg har derfor valgt at foretage en reliabilitetstest af screeningen
for at undersøge kvaliteten af screeningen, og dermed om der kan fæstes lid til resultaterne
af screeningen.
To forhold undersøges ved hjælp af reliabilitetstesten. Det første er, om kriterierne er så
præcist beskrevet, at det er muligt for andre at gentage screeningen og opnå de samme resultater. For nogle kriteriers vedkommende er tolkningen ligetil – det gælder fx kriterierne om
”Wrong time of publication” og ”Wrong institution”. Et kriterium som ”Wrong scope” kan være
vanskeligere at tage stilling til, da det ofte vil være et spørgsmål om fortolkning af det enkelte
abstract. Derfor er det vigtigt, at kriteriet er beskrevet så præcist, at forskellige personer vil
bedømme studiet på samme måde. Det andet forhold, der undersøges, er, om kvaliteten af
den screening, jeg har foretaget, er tilfredsstillende. Hvis testen viser en høj grad af overensstemmelse mellem min screening og testpersonernes, er det sandsynligt, at screeningen er
korrekt udført i overensstemmelse med kriterierne.
Interrater-reliabiliten er testet ved beregning af Cohens Kappa, hvorved det er muligt at afgøre, i hvor høj grad overensstemmelse mellem reviewernes vurdering skyldes tilfældighed.
Værdien af Kappa giver således en indikation på, hvor meget to reviewere er enige udover
den grad af enighed, som kan forventes tilfældigt. Når to observatører skal måle eller vurdere
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det samme, vil de i en del tilfælde nå samme resultat ved tilfælde. Kappa beregnes ved at
dividere den observerede enighed udover tilfældighed med den maksimale enighed udover
tilfældighed. Beregningen af Kappa kan anvendes, når to personer måler den samme ting
med binære variable. I dette tilfælde er de variable ”inkluderet” og ”ekskluderet”. Kappa viser
overensstemmelsen mellem de to rateres vurdering reguleret for den del af overensstemmelsen, der kan forventes som følge af tilfældighed (McGinn et al., 2004).

Reviewer 2 Eksklusi-

Reviewer 2 Inklusion

Total

P11

P12

P1.

Reviewer 2 Inklusion

P21

P22

P2.

Total

P.1

P.2

1

on
Reviewer 1 Eksklusion

Kappa beregnes ved først at beregne den observerede grad af overensstemmelse, P0.
P0 = P11 + P22
Denne værdi skal sammenlignes med den værdi, man ville kunne forvente at finde, hvis de
to observatører var fuldstændigt uafhængige, Pe. Uafhængighed defineres som, at to observatører vil være enige lige så ofte som to mennesker, der slår plat eller krone for at foretage
deres vurdering.
Pe = P.1P1 + P.2P2.
Værdien af Kappa kan dernæst defineres med følgende formel:

𝐾=

𝑃𝑜−𝑃𝑒
1−𝑃𝑒

Kappa vil således opnå den maksimale værdi 1, når værdien af den observerede enighed,
P0, er 1. Når Kappa har værdien 1, vil der være fuldstændig enighed mellem observatørerne.
Værdien af Kappa kan blive negativ, når observatørerne er enige i færre tilfælde end det ville
forventes ved tilfældighed (Altman, 1992; Landis & Koch, 1977).
Værdien af Kappa kan fortolkes på forskellige måder:
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Værdi af Kappa

Grad af enighed (Altman)

Grad af enighed (Landis &
Koch)

0

Poor

< 0,20

Poor

Slight

0,21 - 0,40

Fair

Fair

0,41 - 0,60

Moderate

Moderate

0,61 - 0,80

Good

Substantial

0,81 - 1,00

Very good

Almost perfect

Kilde: Altman (1992) og Landis & Koch (1977).

Udførelse af reliabilitetstesten
Jeg har udført en stikprøve på 30 tilfældigt udvalgte studier af de i alt 4522 studier. Denne
stikprøve er så lille, at man ikke kan tale om statistisk signifikans, men den kan give et indtryk af, hvor pålidelig og præcis screeningen er. I dette tilfælde er det ikke afgørende, om
stikprøven er fuldstændig repræsentativ for den samlede mængde studier, da testpersonernes screening skulle sammenlignes med den screening, jeg selv havde foretaget. Studierne
har jeg valgt tilfældigt ved at tage nr. 1, nr. 140, nr. 280 osv.
Testen er udført ved, at tre testpersoner har screenet de tilfældigt udvalgte studier på basis
af abstract ud fra de opstillede kriterier til inklusion og eksklusion. Inden testen forklarede jeg
formålet med det systematiske review og inklusions- og eksklusionskriterierne for testpersonerne og udleverede oversigten over kriterierne. Testen er udført på resultaterne ”inkluderet”
og ”ekskluderet”. Jeg har vurderet, at det ikke er nødvendigt at lave beregningen af Kappa
på samtlige eksklusionskriterier, da det ville være for omfattende, og da det ikke har nogen
betydning for resultatet. Det afgørende er, om det er de samme studier, der er inkluderet
henholdsvis ekskluderet. Resultatet af testpersonernes screening kan ses i appendiks 2.
Jeg har dernæst beregnet Kappa for hver af de tre testpersoners vurderinger i forhold til mine vurderinger. Dette resulterede i tre forskellige resultater.
Testperson 1

Testperson 1

Testperson 1

Total

Eksklusion

Inklusion

Testleder Eksklusion

26

1

27

Testleder Inklusion

0

3

3

Total

26

4

30

93

Beregningen af Kappa blev foretaget i GraphPad Software (2011) og giver følgende resultater:

Number of observed agreements: 29 ( 96.67% of the observations)
Number of agreements expected by chance: 23.8 ( 79.33% of the observations)
Kappa= 0.839
SE of kappa = 0.157
95% confidence interval: From 0.532 to 1.145
The strength of agreement is considered to be 'very good'.
Testperson 2

Testperson 2

Testperson 2

Total

Eksklusion

Inklusion

Testleder Eksklusion

25

2

27

Testleder Inklusion

0

3

3

Total

25

5

30

En beregning af Kappa i GraphPad Software giver følgende resultat:

Number of observed agreements: 28 ( 93.33% of the observations)
Number of agreements expected by chance: 23.0 ( 76.67% of the observations)
Kappa= 0.714
SE of kappa = 0.187
95% confidence interval: From 0.348 to 1.081
The strength of agreement is considered to be 'good'.
Testperson 3
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Testperson 3

Testperson 3

Total

Eksklusion

Inklusion

Testleder Eksklusion

26

1

27

Testleder Inklusion

1

2

3

Total

27

3

30

Kappa er beregnet i GraphPad med følgende resultater:

Number of observed agreements: 28 ( 93.33% of the observations)
Number of agreements expected by chance: 24.6 ( 82.00% of the observations)
Kappa= 0.630
SE of kappa = 0.241
95% confidence interval: From 0.158 to 1.102
The strength of agreement is considered to be 'good'.

I de tilfælde hvor testpersonernes vurdering afviger fra min, skyldes det i 4 ud af 5 tilfælde, at
testpersonerne har valgt at inkludere et studie, som jeg har ekskluderet. Det kan skyldes, at
”nye” screenere er mere forsigtige og derfor mere tilbøjelige til at inkludere, hvis de ikke er
helt sikre. Denne erfaring gjorde jeg selv, da jeg efter skærpelsen af kriterierne screenede de
samme studier på abstract for anden gang. Her ekskluderede jeg nogle studier, som jeg
havde inkluderet i første runde – ikke fordi de ikke levede op til de ændrede kriterier, men
fordi jeg efter at have screenet et stort antal studier var blevet mere præcis og sikker i min
vurdering af studiernes relevans og derfor kunne se, at jeg i begyndelsen af screeningsprocessen havde inkluderet en del studier, som ikke levede op til kriterierne. Omvendt kan der
være en risiko for, at man efter lang tids screening bliver mere sjusket og får en oplevelse af,
at studierne flyder sammen.
Udførelsen af reliabilitetstesten er en kontrol af, om kvaliteten af screeningen er i orden. Som
det ses, kan interrater-reliabiliteten beregnes til at befinde sig mellem 0,630 og 0,839. Dette
tolkes som værende mellem ”god” og ”meget god” ifølge Altmans (1992) skala og mellem
”substantial” og ”almost perfect” med Landis & Kochs (1977) skala. Dette resultat anser jeg
for at være tilfredsstillende, og jeg konkluderer derfor, at der kan fæstes lid til resultaterne af
abstractscreeningen, samt at kriterierne for inklusion og eksklusion er så klart beskrevne, at
det er muligt at gentage screeningen og nå til samme resultat.

Dataekstraktion
I dataekstraktionsfasen trækkes data ud fra de inkluderede studier. Til dette formål anvendes
en spørgeramme, hvor der besvares en række spørgsmål om studiet, dets formål, forskningsdesign, udførelse, resultater og konklusioner. Formålet med dataekstraktionen er at
genbeskrive primærstudiet generelt samt at ekstrahere resultaterne fra studierne, så de kan
anvendes og fortolkes i syntetiseringen. Primærstudierne udgøres af artikler, afhandlinger,
bøger, konferencebidrag og rapporter, som hver især er skrevet i forskelligt format og i forskellig afrapporteringsstil. Ved dataekstraktionen trækkes de vigtigste elementer af data ud
af teksterne, og ved at besvare spørgsmålene i spørgerammen bliver de genbeskrevet i en

95

form, som muliggør sammenligning, sammenholdelse og genkendelse af mønstre på tværs
af studierne. Dataekstraktionen danner endvidere grundlag for den efterfølgende vurdering af
studiernes kvalitet og relevans. Dataekstraktionen kan siges at være første del af analysen af
datamaterialet.
Der findes forskelligt software, som er beregnet til arbejdet med systematiske reviews. Nogle
programmer er bibliografisk software som fx EndNote eller RefWorks, som kan anvendes til
at håndtere de inkluderede studier i bl.a. screeningsfasen. Andet mere specialiseret software
kan anvendes i alle faser af reviewprocessen, herunder analyse- og syntesedelen, og har en
indbygget spørgeramme. En undersøgelse foretaget af Elamin et al. (2009) viser, at forskellige metoder til dataekstraktion har forskellige fordele og ulemper afhængigt af det systematiske reviews omfang, kompleksitet og typer af data, der indgår i reviewet. Til mindre reviews
med få primærstudier kan regneark eller databaser som fx Microsoft Excel eller Microsoft
Access være tilstrækkeligt funktionelt, mens et mere omfattende datamateriale lettere kan
administreres i software, der er specifikt udviklet til formålet. Ulempen ved det specialiserede
software er omkostningerne og den tid, der kræves for at lære at bruge softwaren.
I et systematisk review af en størrelsesorden som dette systematiske review med over 4500
referencer er det nødvendigt med mere specialiseret software for at kunne håndtere og analysere alle primærstudierne. Til dette formål findes flere programmer.
Da udarbejdelsen af systematiske reviews oprindeligt var orienteret mod kvantitativ forskning
i form af eksperimentelle studier, er spørgerammerne i databasesystemerne ofte opbygget til
beskrivelse og analyse af kvantitative studier (Boaz & Ashby, 2003; Pawson, 2002; Schlosser, Wendt & Sigofoss, 2007). Det er tilfældet med Cochranes program Review Manager
(RevMan), som anvendes af både Cochrane, Campbell Collaboration og mange andre.
RevMan kan bruges til at udføre statistisk metaanalyse og er således velegnet til systematiske reviews baseret på interventionsstudier, hvorimod det ikke er brugbart i dette systematiske review, som rummer primærstudier baseret på forskellige forskningsmetoder. Et andet
eksempel på software er JBI-CReMS (The Joanna Briggs Institute comprehensive review
management system) fra The Joanna Briggs Institute 16, som kan bruges i alle faserne af et
systematisk review. CReMS kan bruges sammen med forskellige analytiske moduler rettet
mod bl.a. kvalitativ forskning (QARI – Qualitative Assessment and Review Instrument). Dette
software er rettet mod sundhedsforskning.

16
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Da dette ph.d.-projekt omhandler en syntetisering af uddannelsesforskning baseret på både
kvalitative og kvantitative metoder, er det nødvendigt at anvende en spørgeramme, som er
anvendelig til dette formål. Jeg har valgt at bruge det webbaserede software EPPI-Reviewer
fra det engelske EPPI-Centre af flere grunde. EPPI-Reviewer er et databasesystem, som gør
det muligt at arbejde med alle faserne i det systematiske review. Det vil sige, at de identificerede referencer fra den systematiske litteratursøgning kan uploades i EPPI-Reviewer, hvorefter alle trinnene i reviewprocessen kan gennemføres i softwaren; abstractscreening, fuldtekstscreening, dataekstraktion, analyse og syntese. Dette er en overskuelig og systematisk
måde at håndtere det omfattende datamateriale på. Samtidig anvendes EPPI-Reviewer af
reviewgrupper verden over og af flere af de større internationale evidensorganisationer, heriblandt EPPI-Centre, Canadian Council on Learning og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, og har i denne forbindelse vist sig anvendelig til gennemførelsen af systematiske reviews, som er af samme type som dette systematiske review.
EPPI-Centre arbejder med systematiske reviews med fokus på forskellige problemstillinger,
og i modsætning til organisationer som Campbell Collaboration og Cochrane Collaboration
tages der i systematiske reviews fra EPPI eksplicit ikke udgangspunkt i evidenshierarkiet. I
stedet baseres de systematiske reviews på forskning, der inddrager forskellige metodiske
tilgange. Denne metodepluralistiske tilgang til systematiske reviews lægger sig i højere grad
op af den evidenstypologitænkning, som dette projekt er baseret på. Spørgerammen i EPPIReviewer er således beregnet til undersøgelser baseret på både kvalitative og kvantitative
metoder og er derfor særligt anvendelig i dette projekt. EPPI-Reviewer er desuden mere anvendelig til et systematisk review baseret på uddannelsesforskning, da EPPI-Centre anvender EPPI-Reviewer til systematiske reviews om både uddannelse, sundhed, kriminalitet og
beskæftigelse, hvorimod de andre nævnte programmer hovedsageligt er rettet mod sundhedsforskning.
Et andet vigtigt argument for at anvende EPPI-Reviewer er, at dens spørgeramme er fleksibel og redigérbar, hvilket gør det muligt at tilpasse spørgsmålene til formålet med det specifikke review. Spørgerammen kan udformes helt fra bunden med de relevante spørgsmål,
eller der kan bygges videre på en allerede eksisterende spørgeramme. Jeg har valgt at tage
udgangspunkt i en eksisterende spørgeramme, nemlig ”EPPI-Centre Data Extraction and
Coding Tool for Education Studies V2.0”, da en stor del af de eksisterende spørgsmål i denne spørgeramme er relevante for det systematiske review. Denne spørgeramme udgør således et skelet, hvorpå jeg selv har fjernet eller ændret de eksisterende spørgsmål og tilføjet
nye og andre spørgsmål, som er specifikke for dette systematiske review.
Til trods for at EPPI-Reviewer er beregnet til både kvalitativ og kvantitativ forskning, bærer
en del af spørgsmålene i spørgerammen ”EPPI-Centre Data Extraction and Coding Tool for
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Education Studies V2.0” præg af en tankegang orienteret mod interventionsstudier. Det viser
sig i spørgerammen ved, at der er en overvægt af spørgsmål, som er rettet mod interventionsstudier og fx omhandler sampling og allokering til grupper. Grundet spørgerammens redigerbarhed har dette ikke udgjort et problem i dataekstraktionen, men det har krævet et omfattende arbejde med at redigere og tilpasse spørgerammen for at gøre den anvendelig i
relation til dette systematiske reviews fokus og typen af inkluderede primærstudier. Jeg vil i
det følgende redegøre for udformningen af spørgerammen samt redegøre for og begrunde
de valg, jeg har truffet ved tilpasningen af spørgerammen. 17
Tilpasning af spørgeramme
Ved tilpasningen af spørgerammen er spørgsmålene blevet redigeret og modificeret. Nogle
spørgsmål er fjernet, andre ændret og nye er tilføjet med henblik på at gøre den så anvendelig som mulig i forhold til formålet med det systematiske review. Undervejs har det også været nødvendigt at overveje, om alle spørgsmål er vigtige for kortlægningen og analysen, da
det er et tidskrævende arbejde at besvare spørgsmålene. Arbejdet i spørgerammen foregår
på engelsk for at sikre transparens i processen også for eventuelt interesserede uden for
Danmark, hvorfor spørgsmålene i det følgende er formuleret på engelsk. Spørgerammen er
delt op i sektioner, spørgsmål og svar. Sektioner er angivet med bogstaver, mens spørgsmål
er angivet med cifre. Når jeg i det følgende skriver fx B.3, betyder det således spørgsmål 3 i
sektion B. Mens de første seks sektioner i spørgerammen fokuserer på studiets formål, indhold og resultater, har de næste fem sektioner fokus på studiets metode. De sidste to sektioner omhandler vurdering af studiernes relevans og forskningskvalitet, hvilket jeg vil redegøre
for i næste afsnit.
Geografi
Et interessant spørgsmål i forskningskortlægningen er, i hvilke lande forskningen er gennemført. Spørgsmålet i sektion C hed oprindeligt ”In which country or countries was the study
carried out?” og havde kun én svarmulighed. Dette spørgsmål har jeg redigeret, så der er 13
svarmuligheder i form af forskellige lande, da jeg i forskningskortlægningen vil kunne bruge
EPPI-Reviewer til at lave analyser af ikke bare, hvilke lande forskningen kommer fra, men
også om der er forskel på forskningen i de forskellige lande. Herved kan der gives svar på,
om bestemte strategier og metoder er særligt i fokus i bestemte lande. Det særlige ved dette
systematiske review er, at det i modsætning til fx EPPI-Centres systematiske reviews med-
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I appendiks 3 findes detaljerede oplysninger om spørgsmål, som er fjernet eller redigeret, og som
ikke er omtalt i dette afsnit. Den redigerede spørgeramme kan ses i appendiks 4. En redegørelse for
de ændringer, jeg har foretaget i spørgerammen vedrørende primærstudiernes forskningsmetoder,
kan ses i appendiks 5. I appendiks 6 findes et eksempel på en færdig dataekstraktion og kvalitetsvurdering af et studie i EPPI-Reviewers spørgeramme.

98

tager skandinavisk forskning, som ikke nødvendigvis er publiceret på engelsk. Jeg har derfor
tilføjet forskellige svarmuligheder under spørgsmålet ”Language” i sektion A: ”English, German, French, Spanish, Danish, Norwegian, Swedish, Other”. Dette gør det muligt i forskningskortlægningen at få informationer om, hvilke sprog forskningen er publiceret på.
Forståelser af teori og praksis
Et centralt spørgsmål i det systematiske review er, hvilke forståelser af teori, praksis og teori/praksis-relationen primærstudierne er baseret på. Som beskrevet i kapitel 3 er det et mål i
reviewet at analysere de teoretiske forståelser, primærstudierne har af sig selv og deres
genstandsfelt, ud fra Carrs typologi. Dette må nødvendigvis afspejle sig i spørgerammen. I
spørgerammens sektion B, ”Study Aims and Rationale”, findes spørgsmål om formålet med
forskningen, forskningsspørgsmål og studiets teoretiske og/eller empiriske fundament. I denne sektion har jeg tilføjet jeg ét spørgsmål (B.4), nemlig det meget centrale spørgsmål ”What
is the understanding of the theory practice relationship?”. Dette spørgsmål er i forlængelse af
spørgsmål B3: ”Was the study informed by, or linked to, en existing body of empirical and/or
theoretical research?”. Mens spørgsmål B.3 omhandler, hvilken tidligere forskning og teoretisk fundament primærstudiet baserer sig på, omhandler spørgsmål B.4, hvilken forståelse
studiet har af relationen mellem teori og praksis set i forhold til Wilfred Carrs opstilling af forskellige tilgange. Heraf følger, at spørgsmålet har seks svarmuligheder, nemlig de fem typer
af forståelse samt kategorien ”Other”. Den sidste kategori er en vigtig kategori, da den åbner
for muligheden af eksistensen af andre kategorier end de på forhånd definerede.
Uddannelseskontekst
Reviewspørgsmålet er rettet mod de fire professionsbacheloruddannelser lærer, pædagog,
sygeplejerske og ingeniør samt uddannelser af bachelorlængde inden for områderne teknik,
sundhed og pædagogik. Dette giver en meget stor bredde i uddannelseskonteksten, hvorfor
det er nødvendigt at sortere i materialet og kode primærstudierne efter den uddannelseskontekst, de undersøger. Formålet med dette er at kunne gruppere og sammenligne studier med
samme uddannelseskontekst samt at kunne analysere på tværs af uddannelser med henblik
på at undersøge, om de forskellige uddannelser kan anvende eller lade sig inspirere af de
andre uddannelsers resultater. I sektion C har jeg derfor tilføjet spørgsmålet C.2: ”What
is/are the educational setting(s) of the study?”. Her har jeg opstillet syv svarmuligheder: ”Engineering education”, Nurse education”, Social work education”, ”Social educator education”,
”Preschool teacher education”, ”Teacher education” og ”Other”. Blandt disse svarmuligheder
er der tre svarmuligheder, som dækker pædagoguddannelsen, nemlig ”Social work education”, ”Social educator education” og ”Preschool teacher education”. Det skyldes, at pædagoguddannelsen, som den kendes i Danmark, ikke eksisterer i samme udformning i andre
lande. Jeg vurderede, at den professionelle praksis, som den danske pædagoguddannelse
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er rettet imod, kan findes både i kategorien ”Preschool teacher”, som dækker daginstitutionspædagogik, ”Social work”, som omhandler arbejdet med socialt udsatte grupper og børn
med særlige behov (selvom danske pædagoger ikke beskæftiger sig med sagsbehandling),
samt ”Social educator”, som er den internationale betegnelse for den danske pædagoguddannelse. Det er tvivlsomt, om der kan findes internationale studier med betegnelsen ”Social
educator”, men jeg har medtaget kategorien, såfremt der skulle være danske undersøgelser
af teori/praksis-forholdet i pædagoguddannelsen. I mange lande dækker læreruddannelsen
også førskoleområdet, uden at uddannelsen nødvendigvis kaldes ”preschool teacher education”. Under dataekstraktionen har jeg kodet studier om læreruddannelsen for ”teacher education”, medmindre det eksplicit fremgår af teksten, at de studerende i samplet beskæftiger
sig med ”Grade K” eller ”kindergarten”. I de tilfælde, hvor det fremgår af teksten, at de studerende i samplet er tilknyttet fx ”Grade K-6”, har jeg kodet for både ”teacher education” og
”preschool teacher education”. Svarkategorien ”Other” er medtaget for at rumme andre professionsbacheloruddannelser inden for sundhed, teknik og pædagogik.
Deltagere i studiet
Et af inklusionskriterierne i reviewet indebærer, at de studerende skal indgå som sample i
primærstudierne. Dette udelukker imidlertid ikke, at også andre grupper af aktører kan deltage i studierne. I den oprindelige spørgeramme omhandler sektion D ”Actual sample”, dvs.
hvilke personer eller grupper af personer der udgør studiets sample. Da de oprindelige
spørgsmål hovedsageligt er rettet mod undersøgelser foretaget i grundskolen, har jeg redigeret og tilpasset svarkategorierne. I det første spørgsmål, D.1: ”Who or what is/are the sample
in the study?”, har jeg reduceret svarmulighederne fra ti til seks og redigeret de tilbageværende. Jeg har ændret ”Learners” til ”Students” og ”Teaching staff” til ”Educators” samt tilføjede kategorien ”Practitioners”, da der særligt i læreruddannelsen kan opstå forvirring om,
hvem der er studerende, hvem der er undervisere, og hvem der er praktikere, da alle tre kan
betegnes som ”Teachers”. ”Students” er således de voksne studerende, mens ”Educators” er
underviserne på selve uddannelsen, og ”Practitioners” er praktikerne eller praktikvejlederne
på praktikstederne. Desuden har jeg tilføjet en ny kategori, ”Users”, som dækker over eksempelvis skoleelever og patienter, som de studerende er i kontakt med.
Primærstudiernes metode
I såvel forskningskortlægning som syntese er det et interessant spørgsmål, hvilke typer af
forskning der er foretaget på feltet, ligesom det har stor betydning for fortolkningen af resultaterne. Spørgsmålet om primærstudiernes brug af metode er således centralt. Dette spørgsmål behandles i EPPI-Reviewerens sektion G, som omhandler ”Study method”. I denne sektion har jeg foretaget en del ændringer.
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Med henblik på i forskningskortlægningen at få et overblik over, hvor stor en del af forskningen der udgøres af henholdsvis kvalitativ, kvantitativ samt mixed methods forskning, tilføjede
jeg spørgsmålet: ”Does the study use qualitative or quantitative methods?”.
Det centrale spørgsmål i sektion G er spørgsmål G.1: ”What is the method used in the
study?”. Til dette spørgsmål fandtes i den oprindelige spørgeramme 14 svarmuligheder. De
første fem og de sidste to svarmuligheder har jeg beholdt i deres oprindelige form. De første
fire svarmuligheder omhandler forskellige former for eksperimentelle metoder, mens den
femte omhandler case control studier. De sidste to svarmuligheder udgøres af ”Systematic
review” og ”Secondary data analysis”. Disse syv svarmuligheder er bibeholdt i deres oprindelige form, hvilket også indebærer beskrivelsen i spørgerammen af den konkrete metode.
Blandt de syv andre svarmuligheder har jeg derimod ændret både på rækkefølgen af svarene samt på beskrivelsen af de forskellige metoder. Det skyldes, at jeg for flere af svarmulighederne har fundet, at den oprindelige beskrivelse af metoden var utilstrækkelig og upræcis.
Når jeg i forskningskortlægningen redegør for, hvilke metoder og designs der kendetegner
forskningen om relationen mellem teori og praksis, er det vigtigt, at det er tydeligt og transparent, hvad der menes, og hvordan de forskellige metoder defineres. Samtidig skal svarmulighederne være så klart defineret og beskrevet, at andre personer, hvis de foretog kodningen i
spørgerammen, ville komme frem til samme svar som mig. På denne baggrund har jeg valgt
at præcisere, hvad de forskellige svarmuligheder dækker over. En redegørelse for de ændringer, jeg har foretaget i spørgerammen vedrørende primærstudiernes forskningsmetoder
kan ses i appendiks 5.
Strategier
Jeg har indtil nu beskrevet, hvordan jeg i spørgerammen har opstillet nogle foruddefinerede
svarkategorier for de forskellige forhold, der adresseres i reviewet. Fælles for disse er, at jeg
på forhånd har bestemt, hvilke typer af uddannelser jeg vil undersøge, fra hvilke lande forskningen skal komme, samt hvilke typer af forskningsdesigns der kan indgå. Jeg har også opstillet en teoretisk ramme for analysen af primærstudiernes tilgang til spørgsmålet om teori
og praksis baseret på Wilfred Carrs karakteristik af forskellige tilgange og forståelser. I modsætning hertil er min tilgang til udforskningen af de strategier, primærstudierne beskæftiger
sig med, eksplorativ. Det må den nødvendigvis være, da jeg ikke på forhånd kan vide, hvilke
strategier jeg vil finde i materialet. Formålet med reviewet er ikke at undersøge en bestemt
strategi, men i princippet enhver strategi, som er beskrevet og undersøgt i den primærforskning, som i øvrigt lever op til inklusionskriterierne. Da der ikke tidligere er gennemført et review om, hvilke strategier der har betydning for relationen mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne, har jeg ikke et empirisk eller teoretisk grundlag at bygge på. Jeg
har derfor måttet lade kategorierne udspringe af det empiriske materiale og undersøge, hvil101

ke temaer der opstår ud fra datamaterialet frem for at bruge en forudbestemt teori til at guide
analysen af, hvilke strategier der er i spil i datamaterialet. Jeg har valgt at bruge en tilgang
inspireret af Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967), om end jeg ikke følger denne metode fuldstændigt.
Grounded theory er en systematisk forskningsmetode oprindeligt udviklet af sociologerne
Barney Glaser og Anselm Strauss (1967), hvor teorien er funderet, ”grounded”, i de empiriske data og kan genereres fra dataene ved hjælp af bestemte metoder. Det antages, at teorien udspringer af data, og at mønstre og teorier ligger implicit i data og ”venter” på at blive
opdaget. Metoden gør det muligt at frembringe en empirisk funderet teori, som beskriver og
forklarer sociale processer og betydningsenheder i det undersøgte felt (Glaser & Strauss,
1967). Ud fra den oprindelige teori opstod senere to retninger, da Glaser og Strauss blev
uenige om anvendelsen af teorien. Jeg har ladet mig inspirere af Grounded Theory, som
teorien er beskrevet af Strauss og Corbin (1998), hvor begrebet Grounded Theory indebærer
en vekselvirkning mellem induktiv og deduktiv analytisk strategi. Teorien, der genereres, beskriver en del af virkeligheden, et domæne, der består af kategorier, kategoriernes egenskaber samt hypoteser om deres indbyrdes relationer. Jeg vurderer, at denne metode er velegnet til at frembringe kategorier af undersøgte strategier fra primærstudierne, netop fordi jeg
har en eksplorativ og åben tilgang til materialet, og fordi jeg søger viden inden for et relativt
uudforsket område. Grounded Theory er en mere kompleks og omfattende metode end her
beskrevet. Som beskrevet er den her anvendte metode kun inspireret af Grounded Theory,
og jeg har valgt de elementer og metoder fra teorien, som jeg har fundet velegnede til mit
formål, nemlig at identificere hvilke strategier der er i spil i datamaterialet.
I min tilgang til materialet har jeg anvendt jeg en tilgang, hvor jeg veksler mellem åben kodning og selektiv kodning, mellem induktion og deduktion (Strauss & Corbin, 1998). Jeg har
undersøgt materialet, de 99 inkluderede primærstudier, ved at foretage en åben kodning af
hvert enkelt studie. En åben kodning er en kodning, hvor man undersøger, hvilke kategorier
der fremgår af datamaterialet. Det er en analytisk proces, hvor man identificerer begreber og
begrebernes egenskaber og dimensioner. Af disse kategorier opstår derefter kernekategorier. Ved den selektive kodning koncentreres kernekategorierne, og der kan stilles spørgsmål
til datamaterialet ud fra den spirende teori, der er opstået på baggrund af den åbne kodning.
Processen bliver således en vekselvirkning mellem induktion og deduktion.
Konkret har jeg gjort det ved at gennemlæse teksterne og skrive ned, hvilke strategier de
enkelte studier beskæftiger sig med. Datamaterialet i denne undersøgelse er af en anden art
end normalt ved kvalitativ forskning, idet empirien udgøres af videnskabelige tekster. Dette
gør den analytiske proces anderledes og mindre kompleks, end den normalt ville være i kvalitativ forskning, da kategorierne ofte så at sige springer i øjnene ved gennemlæsningen – for
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mange studiers vedkommende allerede i artiklens titel. Fx hedder et studie: ”Using journal
writing to enhance student teachers reflectivity during field experience placements”. Her er
strategien kodet som “journal”. Ved andre studier var det mindre tydeligt og krævede en mere grundig gennemlæsning. Efter gennemlæsningen af teksterne tegnede der sig et tydeligt
billede af de strategier, studierne beskæftigede sig med. Kategorierne har jeg derefter samlet
i kernekategorier. Fx beskæftiger mange studier sig med forskellige elektroniske og webbaserede redskaber som fx elektronisk portfolio, onlinefora, videocases og computerbaseret
instruktion. Disse er samlet i kernekategorien ”Teknologianvendelse”.
Ud fra kategorierne, som er genereret af den åbne kodning, har jeg opstillet 11 svarmuligheder til spørgsmålet E.1 i spørgerammen: ”Which phenomena or strategies are addressed in
the study?”. Det vil sige, at kategorierne, som jeg fandt frem til i den induktive analyse, udgør
svarmulighederne til dette spørgsmål. I dette afsnit gengives kun de overordnede kategorier
og en kort karakteristik af dem. Den dybdegående analyse af strategierne fremstilles i kapitel
8. De 11 svarmuligheder er:
•

Didactic use of Technology. The study deals with the didactic use of technology in
education such as electronic or webbased tools for learning and/or reflection, video
cases, multimedia, IT etc.

•

Portfolio or journal. The study deals with portfolio and/or journal writing.

•

Organisation of field experiences. The study deals with the organization of students´
experiences and training in practice e.g. block scheduling or continuing placements,
paired placement, study unit.

•

Supervision/mentoring. The study deals with supervision and/or mentoring, both in
university and practice settings.

•

Case based learning. The study deals with the use of cases for learning.

•

Collaborative learning. The study deals with collaborative learning, e.g. group work,
study groups, seminars.

•

Students´ practice research. The study deals with the students´ research or investigation in a practice setting, e.g. in connection with their field placement or thesis.

•

Narratives. The study deals with the use of narratives for learning, e.g. life stories, patient stories, letter writing.

•

Skill lab. The study deals with skill lab or demonstration lab as a room for learning.

•

Partnership. The study deals with partnership between university and workplace, e.g.
collaboration between educators and practitioners.

•

Other. Please use this code if the study deals with a phenomenon or strategy not described above.
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Den selektive kodning fandt efterfølgende sted i dataekstraktionsprocessen, hvor jeg stillede
spørgsmål til datamaterialet ud fra de kategorier, der var opstået på baggrund af den åbne
kodning. Processen er sket i en vekselvirkning, idet kategorierne er åbne, forstået på den
måde at de har kunnet revideres undervejs, hvis der under dataekstraktionen skulle vise sig
andre forhold af betydning, fx nye kategorier eller nye dimensioner og nuancer af de allerede
beskrevne kategorier.
Operationalisering af sammenhæng mellem teori og praksis
Sammenhæng mellem teori og praksis operationaliseres på forskellige måder i primærstudierne. For at adressere dette forhold er der i sektion F, ”Results and conclusions”, tilføjet et
spørgsmål, som lyder: ”What is the student result focus?”. Formålet med dette spørgsmål er
at undersøge, hvilke resultater studierne anvender som indikatorer på sammenhæng mellem
teori og praksis. For at identificere disse er anvendt samme metode som beskrevet ovenfor
for strategier. Svarkategorierne, der udsprang af denne analyse, er: Mestring af færdigheder,
akademiske præstationer, refleksion og applikation af teori i praksis.
Pålidelighed af dataekstraktion
I systematiske reviews arbejdes normalt ud fra et princip om peer review for at sikre reliabiliteten og validiteten af reviewprocesserne. Det indebærer, at der altid er mindst to personer
om at ekstrahere data, og at processen undervejs diskuteres og justeres i forhold til eventuelle uenigheder og forskelle. Derved præciseres forståelsen og anvendelsen af de anvendte
begreber og kategorier. Da denne mulighed ikke er til stede i dette projekt, har jeg forsøgt at
kompensere ved at eksplicitere og begrunde alle dele af dataekstraktionsprocessen.
Et systematisk review er baseret på en transparent og systematisk tilgang, hvor alle beslutninger i reviewprocessen ekspliciteres (Gough, 2004). Jeg har derfor tilstræbt at gøre dataekstraktionsprocessen transparent og velbegrundet ved i dette afsnit at give grundige beskrivelser af udformningen af spørgerammen, samt af metoderne jeg har anvendt til at analysere
strategierne frem af datamaterialet. Desuden har jeg skærpet definitionerne i selve spørgerammen med henblik på at gøre dem så klare og præcise som muligt. Intentionen med dette
er, at svarmulighederne i spørgerammen skal være så klart defineret, at andre personer vil
komme frem til samme svar som mig. Derudover er det intentionen at gøre det muligt for
potentielle læsere af det systematiske review (1) at se, hvordan jeg er nået frem til resultaterne, (2) at tage stilling til om de vil kunne fæste lid til resultaterne samt (3) at afgøre hvorvidt og hvordan de vil kunne bruge reviewets konklusioner.
Undervejs i processen er jeg løbende gået tilbage til tidligere dataekstraktioner for at sammenligne mine tolkninger og analyser for at sikre, at dataekstraktionen er konsistent. Da jeg
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var færdig med alle dataekstraktioner, læste jeg samtlige grundigt igennem og foretog ændringer og justeringer med henblik på at sikre konsistensen og ensartetheden i kodningerne.
Da det grundet den tidskrævende proces det er at ekstrahere data fra et studie ikke har været muligt at få andre personer til at gennemføre nogle dataekstraktioner og derved imødekomme princippet om peer review, har jeg i stedet fundet andre veje til at få et udefrakommende blik på mit arbejde. En del af spørgsmålene i spørgerammen har en deskriptiv karakter, mens andre i højere grad lægger op til en fortolkning. Det gælder særligt spørgsmålet om
primærstudiets forståelse af relationen mellem teori og praksis. Jeg har derfor valgt at undersøge pålideligheden af dataekstraktionen for dette spørgsmål nærmere.
Inspireret af Lincoln & Guba (1985) har jeg gennemført to ’peer-debriefing’-sessioner for at
højne validiteten af fortolkningen af primærstudiernes forståelse af teori og praksis i forhold til
Carrs karakteristik. Lincoln & Guba foreslår peer-debriefing som en metode til at tilvejebringe
et eksternt tjek på forskningsprocessen og dermed etablere troværdighed. Peer-debriefing
karakteriseres som ”a process of exposing oneself to a disinterested peer in a manner paralleling an analytic session and for the purpose of exploring aspects of the inquiry that might
otherwise remain only implicit within the inquirer´s mind” (Lincoln & Guba, 1985:308). Debriefingen har til formål at hjælpe forskeren til at være ”ærlig” ved, at den erfarne fagfælle stiller
spørgsmål, som hjælper forskeren til at få klargjort hans/hendes analytiske proces, herunder
udforskning af betydninger og de tilgrundliggende antagelser for fortolkningerne.
Jeg gennemførte to sessioner af peer-debriefing 18 i perioden, hvor jeg stadig var i en løbende proces med dataekstraktionerne. Jeg kunne derfor efter hver session gå tilbage og gennemlæse mine fortolkninger af teori/praksis-forståelserne med et skærpet blik og på den måde foretage løbende præciseringer. Under sessionerne gennemgik vi otte studier pr. session.
For hvert studie forklarede jeg, hvordan jeg havde fortolket teori-praksis-forståelsen, hvilke
udsagn i teksten jeg havde lagt vægt på i fortolkningen, og hvorfor jeg mente, at netop denne
fortolkning var den rigtige. Min debriefer stillede kritiske og uddybende spørgsmål, og vi diskuterede, hvordan de enkelte studiers forståelser af teori og praksis kunne forstås og fortolkes i forhold til Carrs karakteristik af teori/praksis-relationen.
Ifølge Lincoln & Guba (1985) må debrieferen være en person, som er forskerens fagfælle og
dermed hverken ”junior” eller ”senior” til forskeren. Hvis debrieferen er mere erfaren eller
anerkendt end forskeren selv, kan det betyde, at vedkommendes input betragtes som krav,
der skal følges. Dette kan også være tilfældet, hvis debrieferen har en magtposition i forhold

18

Sessionerne fandt sted med Sven Erik Nordenbo, som er bivejleder på ph.d.-projektet og som har et
stort kendskab til Carrs teori.
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til forskeren. Lincoln & Guba fremhæver særligt, at ph.d.-studerende bør undgå en debriefer,
som også skal bedømme ph.d.-afhandlingen. I dette tilfælde var debrieferen min bivejleder
og altså ikke en jævnbyrdig fagfælle. Dette var jeg opmærksom på i debriefing-processen,
hvor fokus blev holdt på, at formålet var, at jeg selv skulle få klargjort mine fortolkninger og
forståelser ved at blive konfronteret med et blik udefra. Debrieferens rolle er at stille spørgsmål til forskningsprocessen, ikke at kritisere eller influere processen, og dette var særligt vigtigt at holde sig for øje i dette tilfælde, hvor debrieferen således var ”senior” til mig.
Sekundære studier og eksklusion
Undervejs i dataekstraktionsprocessen er antallet af inkluderede studier reduceret. Nogle
referencer viste sig at omhandle samme empiriske studie, som var publiceret forskellige steder, mens andre viste sig at være dubletter. Enkelte studier viste sig ved dybere gennemlæsning at falde udenfor reviewets emne. Det samlede antal studier kom således ned på 91.
I løbet af dataekstraktionsprocessen blev jeg opmærksom på et studie, som er relevant for
reviewet, men som ikke var blevet identificeret i den systematiske litteratursøgning. Det samlede antal inkluderede unikke studier ved dataekstraktionens afslutning var således 92.

Vurdering af studiernes relevans og forskningskvalitet
Kvalitetsvurdering af primærforskningen er en central del af evidens, men også en af de mere omdiskuterede og kritiserede. Ideen om evidens er historisk set tilknyttet forestillingen om
eksistensen af et evidenshierarki, hvor nogle typer af forskning anses for mere valide end
andre. Ifølge Petticrew & Roberts (2006) er evidenshierarkiet dog ikke det samme som kvalitetsvurdering af primærstudier. Evidenshierarkiet rangordner studier i forhold til den grad,
hvormed de påvirkes af bias, og i systematiske reviews kan det bruges til at afgøre, om et
undersøgelsesdesign er passende. I denne undersøgelse har jeg som beskrevet ikke taget
udgangspunkt i evidenshierarkiet, men derimod anvendt en metodepluralistisk tilgang inspireret af evidenstypologitænkningen. Selvom jeg således har fravalgt evidenshierarkiet med
RCT som ”gylden standard” er det uomgængeligt, at jeg for at kunne udvælge nogle studier
og ekskludere andre må beslutte, at nogle primærstudier er mere velegnede end andre – i
det mindste til at besvare det specifikke reviewspørgsmål.
Forskellige kriterier for sandhed er ofte det, der karakteriserer forskellige metodiske tilgange.
I dette projekt er det på forhånd besluttet, at det systematiske review skal være baseret på
studier af både kvantitativ og kvalitativ art samt mixed-methods-studier. Det rejser spørgsmål
om, hvordan man vurderer og sammenligner forskning, som er baseret på forskellige videnskabsteoretiske præmisser. Eksempelvis vil mål og standarder vedrørende repræsentativitet
i en kvantitativ undersøgelse ikke kunne anvendes til vurdering af kvaliteten i en kvalitativ
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undersøgelse. Det giver fx ikke mening at vurdere et casestudie ud fra samme kriterier om
repræsentativitet, som bruges til at vurdere et kohortestudie.
Kvantitativ og kvalitativ forskning
Før jeg går videre, vil jeg først diskutere kort, hvordan henholdsvis kvantitativ og kvalitativ
forskning kan forstås og karakteriseres, samt hvilken betydning det får for forståelsen af reliabilitet, validitet og generaliserbarhed inden for de to grundlæggende forskellige typer af
forskning.
Kvalitativ og kvantitativ forskning bedømmes ofte ud fra de samme traditionelle kriterier,
nemlig intern validitet, ekstern validitet, reliabilitet og objektivitet. Det underliggende filosofiske paradigme for disse kriterier er det positivistiske paradigme, som kvantitativ forskning i
høj grad er influeret af. Disse kriterier er derfor relevante for kvantitativ forskning, hvorimod
kvalitativ forskning som oftest vil have svært ved at leve op til kriterierne, da de adskiller sig
fra de grundlæggende videnskabsteoretiske antagelser, som kvalitativ forskning er baseret
på (Devers, 1999).
Kvantitativ forskning benytter sig af eksperimentelle metoder og kvantitative målinger til at
teste hypoteser og til at måle og analysere kausale sammenhænge mellem variable. I den
kvantitative forskning er fokus på objektiv viden samt på årsag og virkning. Forskningsresultaterne er i form af kvantificerbare data, som analyseres ved hjælp af matematiske processer
og præsenteres i statistiske termer (Golafshani, 2003). En kvantitativ forsker forsøger at
fragmentere fænomener til målbare kategorier, som kan appliceres på alle subjekter eller
tilsvarende situationer. Dette kan fx ske ved at udarbejde et spørgeskema med forskellige
foruddefinerede svar, som kan krydses af. Den kvantitative forsker skal således konstruere
et instrument, som skal administreres efter standardiserede regler og i overensstemmelse
med forudbestemte procedurer. Ved vurderingen af kvaliteten af kvantitativ forskning er det
et centralt spørgsmål, hvorvidt dette måleinstrument rent faktisk måler det, det er beregnet til
at måle.
Kvalitativ forskning adskiller sig fra kvantitativ forskning ved at undersøge kvaliteten af fænomener. Kvalitative metoder anses for at være velegnede til at undersøge sociale processer
og opnå indsigt i den sociale verden (Denzin & Lincoln, 2011). Der anvendes en naturalistisk
og fortolkende tilgang med henblik på at forstå fænomener i deres kontekst. Hvor den kvantitative forskning søger kausale sammenhænge, forudsigelser og generaliseringer, søger den
kvalitative forskning oplysning, forståelse og ekstrapolation til tilsvarende situationer. Metoder som interview og observation er dominerende (Golafshani, 2003). Den kvalitative forsker
involverer sig i forskningen og bør ifølge Patton (2002) være til stede i den virkelige verden,
de ”naturlige” omgivelser, hvor forandringer og processer finder sted, uden at forsøge at ma-
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nipulere fænomenerne, som det fx sker i kvantitative, eksperimentelle studier. Hvor troværdigheden i kvantitativ forskning afhænger af måleinstrumentet, er det i den kvalitative forskning forskeren selv, der er instrumentet (Patton, 2002).
Ifølge Popay, Rogers & Williams (1998) er en af de største forskelle på kvantitativ og kvalitativ forskning, at kvalitativ forskning i modsætning til kvantitativ forskning ikke anvender standardiserede procedurer. Fx har vurdering af statistisk signifikans, som anvendes i kvantitative studier, ikke nogen ækvivalent i kvalitative studier. I kvalitative studier er de forskellige
faser i forskningsprocessen ikke som i kvantitative studier separate. Fx overlapper dataanalyse med dataindsamling, og der er ikke en skarp overgang fra analyse til fortolkning. Det
betyder, at kvalitativ forskning må være sensitiv og tilpasse sig den kontekst, den foregår i,
og Popay et al. (1998) konkluderer herudfra, at variabilitet kan ses som et kvalitetsstempel
for kvalitativ forskning. I modsætning hertil er kvantitativ forskning af høj kvalitet kendetegnet
ved standardisering, forstået som at forskningen formår at skabe en situation, hvor de variable kan kontrolleres, og hvor deres indbyrdes relationer kan eksamineres og sammenlignes på
tværs af alle lignende kontrollerede situationer.
De grundlæggende principper for kvantitativ forskning i det positivistiske paradigme 19 er således markant anderledes end principperne for kvalitativ forskning i det naturalistiske, fortolkende paradigme, hvilket kan illustreres således:

19

Opdelingen i positivistisk paradigme og kvantitativ forskning kontra naturalistisk, fortolkende paradigme og kvalitativ forskning skal forstås sådan, at kvantitativ henholdsvis kvalitativ forskning ofte
(men ikke udelukkende) finder sted inden for henholdsvis det positivistiske og det naturalistiske paradigme. Jeg har her lavet en skarp opdeling for at tydeliggøre forskellene, men er bevidst om, at grænserne kan være mere udviskede.
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Positivistisk paradigme, kvantitativ

Naturalistisk, fortolkende paradigme, kva-

forskning

litativ forskning

Standardisering.

Variabilitet.

Kontrollerbarhed.

Data indsamles i deres naturlige omgivelser.

Gentagelighed.

Data er socialt og kulturelt situerede.

Forudsigelighed.

Forskeren er del af den udforskede verden.

Uddragning af generelle love.

Fortolkning, hermeneutik.

Kontekstfrihed.

Kontekstbundethed og ’thick descriptions’.

Fragmentering af forskning.

Holistisk forskning.

Randomisering af sample.

Forskeren er forskningsinstrumentet.

Observerbarhed.

Deskriptive data.
Fokus på processer frem for ”outcome” samt
fokus på deltagernes mening og forståelse.

Opstillet efter Cohen et al. (2007:133-135) samt Popay et al. (1998)

De grundlæggende forskelle på kvantitativ og kvalitativ forskning betyder, at begreberne reliabilitet, validitet og generaliserbarhed får forskellige betydninger, når de anvendes inden for
henholdsvis kvalitativ og kvantitativ forskning, hvilket jeg vil uddybe i det følgende.
Reliabilitet
Den positivistiske forståelse af reliabilitet indebærer et ideal om objektiv og præcis forskning,
som det ses inden for naturvidenskaben og det positivistiske paradigme. Her betyder reliabilitet, at undersøgelsen udføres med samme resultat af forskellige forskere eller på forskellige
tidspunkter (Launsø & Rieper, 2005). Reliabilitet i kvantitativ forskning hænger sammen med
ideen om gentagelighed af resultater eller observationer. Reliabiliteten kan måles på flere
måder. Én måde er test-retest reliabilitet, som viser om undersøgelsen, hvis den gentages
på to forskellige tidspunkter, opnår de samme resultater, og dermed om måleredskabet eller
undersøgelsesmetoderne er præcise (Golafshani, 2003).
At afgøre reliabiliteten på disse måder er ikke muligt i kvalitativ forskning af flere grunde. Ifølge Kvale (2008) kan der være flere fortolkninger af samme tekst. Der findes således ikke kun
én korrekt og objektiv betydning. Forskerens subjektive forudsætninger, herunder hans forforståelse af feltet, er med til at afgøre hans fokus og hans udvælgelse og fortolkning af data.
Da indsamlingen af data i kvalitativ forskning ofte foregår i deltagernes naturlige omgivelser,
fx ved observation, er konteksten unik og kan ikke genskabes på præcis samme måde. Det
samme gør sig gældende ved det kvalitative forskningsinterview, hvor interviewsituationen
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som kontekst er unik, bl.a. fordi forskerens måde at spørge på vil hænge sammen med hans
fokus og forforståelse.
I stedet for den traditionelle forståelse af reliabilitet kan man inden for kvalitativ forskning tale
om konsistens (Merriam, 1998). Kriteriet om konsistens indebærer en eksplicitering af sammenhængen mellem det teoretiske perspektiv, forskerens forforståelse og position inden for
feltet, grundlaget for udvælgelsen af deltagere samt en beskrivelse af dem og interviewkonteksten. En anden måde at højne reliabiliteten er gennem triangulering, hvor flere metoder,
datakilder eller teoretiske tilgange tages i brug (Launsø & Rieper, 2005; Merriam, 1998).
Nogle mener, at det slet ikke giver mening at anvende begrebet reliabilitet i kvalitativ forskning (se fx Stenbacka, 2001), mens andre, heriblandt Patton (2002), mener, at der skal tages
højde for både reliabilitet og validitet ved vurderingen af kvalitativ forskning. Ifølge Lincoln og
Guba (1985) er det tilstrækkeligt at påvise studiets validitet, da studiet ikke kan være validt
uden også samtidigt at være reliabelt. Patton (2002) mener ligeledes, at reliabilitet i kvalitativ
forskning er en konsekvens af validitet.
Validitet
Det traditionelle kriterium for validitet findes ligesom for reliabilitet i det positivistiske paradigme. Validiteten omhandler, hvorvidt et studie virkelig måler det, som det har til intention at
måle, og om der kan fæstes lid til resultaterne (Golafshani, 2003). Mens validitet tidligere
blev forstået som en demonstration af, at måleredskabet måler det, det har til formål at måle,
findes der nu flere forskellige forståelser af validitet både inden for den kvalitative og den
kvantitative forskning. I kvalitativ forskning kan validiteten adresseres gennem dybde, ærlighed og righoldighed af data og analyse af data samt graden af triangulering. Validitet skal
ses som et gradsspørgsmål, da det aldrig vil være muligt at opnå fuldstændig validitet (Cohen et al., 2007).
Validitet eller gyldighed inden for kvalitativ forskning drejer sig om, hvorvidt en metode undersøger det, den har til hensigt at undersøge (Kvale, 2008). I det fortolkningsvidenskabelige
paradigme taler man ikke om sand viden eller en objektiv virkelighed, men i stedet om kulturelt betinget viden og forskellige socialt konstruerede forståelser af virkeligheden (Launsø &
Rieper, 2005). Fortolkningen af data sker ud fra forskerens forforståelse, og hvad han finder
relevant at fremhæve. Det virkelighedsbillede, som forskningen fremlægger, er således et
resultat af forskerens fortolkninger. Derfor er transparens i forskningsprocessen centralt for
at kunne forstå, hvordan forskeren er kommet frem til studiets fortolkninger og resultater
(Cohen et al., 2007).
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Da den udforskedes perspektiv og kontekst er i fokus i den forstående forskningstype, må
gyldighedskriteriet ifølge Launsø & Rieper (2005) inddrage den udforskedes vurdering af den
beskrivende fortolkning, hvilket indbefatter et spejlkriterium og et helhedskriterium. Spejlkriteriet indebærer, at den udforskede kan genkende sine meninger i forskerens beskrivende
fortolkning og svarer således til Kvales (2008) geninterview, som indebærer at vende tilbage
til interviewpersonerne med henblik på at lade dem uddybe deres udsagn og kommentere de
fortolkninger, som er blevet fremanalyseret, eller Lincoln & Gubas (1985) ’member checking’,
hvor deltagerne i en undersøgelse får mulighed for at rette faktuelle fejl og kommentere fortolkningen af deres udsagn og intentioner.
Generaliserbarhed
Generaliserbarhed beskrives også som ekstern validitet, som refererer til den grad, hvormed
forskningsresultaterne kan generaliseres til en større population eller til andre situationer.
Her er der stor forskel på kvantitativ og kvalitativ forskning, hvilket særligt viser sig i den måde, hvorpå de to forskningstraditioner forholder sig til betydningen af konteksten. Den kvantitative forskning har til formål at tage højde for alle kontekstuelle variable, isolere dem og kontrollere dem, således at resultaterne så vidt muligt bliver generelle og universelle. Den kvalitative forskning i det fortolkningsvidenskabelige paradigme mener derimod, at generaliseringer, der ikke inddrager konteksten, ikke kan bruges, da menneskelig adfærd altid vil være
kompleks, unik og socialt situeret (Cohen et al., 2007).
Ved kvalitativ forskningsmetode kan man ikke tale om statistisk generalisering, men i stedet
om overførbarhed, som indebærer en vurdering af, om de resultater, der er opnået i én kontekst, kan overføres til beslægtede kontekster (Launsø & Rieper, 2005; Lincoln & Guba,
1985). I denne forbindelse bliver kriterier om ’thick descriptions’ og ’rich data’ relevant, da det
gør det muligt for andre at afgøre, om forskningsresultaterne kan generaliseres til en anden
situation (Cohen et al., 2007).
Kvalitetskriterier
I kvalitetsvurderingen rettes opmærksomheden mod alle dele af studiet: design, metoder,
deltagere, kontekst, variable, udførelse og rapportering. For at sikre at kvalitetsvurderingen
foregår systematisk, anvendes ofte en tjekliste eller en skala, hvilket bidrager til, at alle studier behandles ens (Petticrew & Roberts, 2006). I dette systematiske review er inkluderet studier med forskellige metodiske tilgange, hvilket betyder, at en tjekliste, der er velegnet til den
ene type af studie, ikke nødvendigvis kan anvendes til en anden type af studie.
Som beskrevet ovenfor kan det være vanskeligt at definere klare kriterier for kvalitet af forskning. Kvantitative undersøgelser er baseret på målinger og beregninger, som er forholdsvis
ligetil at fastslå og vurdere med hensyn til repræsentativitet, validitet, reliabilitet og generali-
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serbarhed, hvorimod der i kvalitativ forskning i højere grad er tale om narrative argumenter,
som vanskeligt lader sig sætte på formel. Kvalitativ forskning dækker ikke over én metode,
men over mange forskellige metoder som fx etnografi og diskursanalyse samt forskellige
metoder til dataindsamling som fx interview, deltagerobservation og dokumentanalyse. Dette
vanskeliggør en opstilling af klare kriterier til vurdering af forskningens kvalitet, og det er
tvivlsomt, om en ”tjek-liste” vil kunne rumme diversiteten i den kvalitative forskning.
Det kan derfor diskuteres, om det er hensigtsmæssigt at opstille en liste med kriterier for god
forskningskvalitet. Risikoen er, at man reducerer en kompleks forskningsmetode til simple
punkter på en liste og derved ikke indfanger de dybere og mere komplekse aspekter af den
vurderede forskning. Barbour (2001) anfører, at det ”tekniske fix”, som en tjekliste kan være,
ikke i sig selv sikrer kvaliteten af kvalitativ forskning, hvis ikke den samtidig ses i en bredere
forståelse af kvalitative forskningsdesigns og dataanalyse. Popay et al. (1998) påpeger ligeledes vigtigheden af ikke kun at fokusere på de tekniske aspekter af bestemte metoder, men
også på den bredere metodologiske og epistemologiske kontekst, som pågældende metode
skal forstås inden for.
Trods denne risiko mener jeg alligevel, at ulemperne ved at kvalitetsvurdere forskningen
uden klart opstillede kriterier er større. Når forskningen vurderes, vil revieweren uundgåeligt
gøre det ud fra nogle kriterier for, hvad et godt studie er. Hvis det ikke gøres ud fra klart definerede kriterier, vil det sandsynligvis i stedet ske ud fra reviewerens implicitte, uartikulerede
kriterier. Når kriterierne er klart definerede, sikres transparensen af reviewprocessen, hvilket
giver andre mulighed for at tage stilling og forholde sig kritisk til resultaterne af det systematiske review. Dixon-Woods, Shaw, Agarwal & Smith (2004) påpeger, at selvom kvalitetsvurdering efter klart definerede kriterier er nødvendig ved udarbejdelsen af systematiske reviews,
må kriterierne for vurdering af kvalitative studier tage højde for de mange dimensioner af
kvalitativ forskning, hvor det, der er godt ved det ene design, ikke nødvendigvis er det ved et
andet design. Derfor skal kriterierne, som jeg beskriver nedenfor, forstås som ”opmærksomhedspunkter”, dvs. punkter, jeg retter min opmærksomheden imod ved vurderingen af hvert
enkelt studie, men ikke punkter, som alle skal opfyldes for, at det enkelte studie kan vurderes
til at have høj forskningskvalitet. Dette gælder også for kvantitative studier.
Spørgsmålet om kvalitetsvurdering er centralt ved udarbejdelsen af systematiske review,
samtidig med at det er et spørgsmål, som i høj grad lægger op til debat om, hvad god forskning er, og hvem der bestemmer det. Denne debat har jeg allerede berørt i kapitel 4, hvorfor
jeg ikke vil komme nærmere ind på den her. Hvordan kvalitetsvurderingen af forskellige typer
af forskning skal eller kan foregå giver stof til et selvstændigt projekt, og det er ikke muligt i
dette afsnit at diskutere og redegøre for alle aspekter af kvalitetsvurdering. Jeg har i stedet
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valgt at tage udgangspunkt i allerede gennemarbejdede og begrundede kriterier for vurdering
af forskningskvalitet i systematiske reviews.
Der findes en del tjeklister og skalaer, som er beregnet til at vurdere kvaliteten af forskellige
typer af studier. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i de spørgsmål, der allerede findes i EPPI-Reviewer vedrørende kvalitetsvurdering, men samtidig også at lade mig inspirere af andres tilgang til spørgsmålet om kvalitetsvurdering ved opstillingen af kriterier for hvert af
spørgsmålene i EPPI-Reviewer. Spørgsmålene om kvalitetsvurdering findes i spørgerammens sektion L og M. Sektion L omhandler ”Quality of study – reporting”. Rapporteringen af
studiet danner basis for kvalitetsvurdering, hvilket betyder, at et veludført studie, der er mangelfuldt rapporteret, vil vurderes lavt i forhold til dets bidrag til evidens. Det skyldes, at det
som reviewer kun er muligt at forholde sig til det, der er oplyst af forskerne. Sektion M omhandler ”Quality of study – Weight of evidence”, og spørgsmålene i denne sektion adresserer
bl.a. etiske forhold, valg af metode, reliabilitet, validitet og generaliserbarhed.
Ved besvarelsen af spørgsmålene i EPPI-Reviewer har jeg i særlig grad taget udgangspunkt
i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings (2011) notat om forskningskvalitet, som
anvendes ved vurderingen af forskningskvaliteten i systematiske reviews, som ligesom dette
systematiske review ofte også inkluderer både kvalitativ og kvantitativ forskning samt omhandler pædagogiske og uddannelsesmæssige spørgsmål. Jeg finder desuden, at Dansk
Clearinghouse for Uddannelsesforsknings opstilling af kriterier er bredere og mere fyldig end
andre tjeklister, jeg har fundet, idet den rummer de fleste af de punkter, andre har opstillet for
kvalitetsvurdering (se CASP, 2004, 2006; Dixon-Woods et al., 2004; Effective Public Health
Practice Project, 1998; Thomas, Ciliska, Dobbins & Micucci, 2004; Jadad, 1998; Mays & Pope, 2000; Rees et al., 2006 for eksempler på tjeklister).
Ifølge Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2011) må forskningen først vurderes
ud fra, hvordan dens genstand er defineret og afgrænset, samt hvordan genstandsfeltet er
operationaliseret. Der må være en klar beskrivelse af studiets kontekst og mål, herunder
relevansen af undersøgelsen. Ved besvarelsen af spørgsmålene i sektion L og M har jeg
taget udgangspunkt i kriterierne opstillet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
(2011:5):
•

Afgrænsning af forskningens genstand og problemfelt. Dette kriterium vedrører
studiets relevans, forstået som hvorvidt og på hvilken måde projektet skriver sig ind i
og bidrager til forskningsfeltet, samt hvorvidt det overlapper med anden forskning.
Desuden vedrører det, hvorvidt det lykkes forskeren at definere og afgrænse sin genstand.
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•

Formuleringen af forskningsspørgsmålet/problemformulering. Dette kriterium
vedrører, hvorvidt det lykkes forskeren at formulere et forskningsspørgsmål, som er
klart og relevant i relation til den afgrænsning af forskningsfelt/genstand, der er foretaget. Spørgsmålet skal præcisere, hvad forskningens formål er.

•

Operationalisering. Kriteriet om operationalisering omhandler den måde, hvorpå forskeren vælger at tilrettelægge undersøgelsen af det fænomen, der er afgrænset i
forskningsspørgsmålet. For dette kriterium skal det også overvejes, hvorvidt forskeren
med anvendelse af de valgte metoder til indsamling og bearbejdning af empiri vil være i stand til at belyse forskningsspørgsmålet.

•

Sammenhæng. Dette kriterium omhandler, hvorvidt der er en sammenhæng mellem
forskningens præmisser og konklusion, dvs. om forskningen svarer på det, der var
udgangspunkt for undersøgelsen.

Herudover opstiller Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning kriterier, som omhandler
reliabilitet, validitet og generaliserbarhed.
Reliabilitet
Ved vurderingen af studiets reliabilitet har jeg taget udgangspunkt i nedenstående kriterier
opstillet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2011:6). Kriterierne er rettet mod
forskellige typer af forskning, og det er således ikke et krav, at et studie skal leve op til alle
kriterier. Ved vurderingen af reliabilitet for kvalitative studier medtænker jeg også de første
fire kriterier om afgrænsning af genstand, formulering af forskningsspørgsmål, operationalisering og sammenhæng. Disse fire kriterier skal ses i sammenhæng med Merriams (1998)
begreb om konsistens i den kvalitative forskning og Popay et al.s (1998) begreb om variabilitet i forskningsprocessen.
•

Vurdering af om der arbejdes med klart definerede begreber, herunder også om begreber i fx spørgeskemaer er forståelige for respondenterne.

•

Sammenfaldende tolkninger. Hvis flere forskere har samme opfattelse af det samme
fænomen, jo større sandsynlighed er der for, at de er repræsentative.

•

Triangulering. Reliabiliteten kan højnes ved at anlægge flere forskellige vinkler på
samme undersøgelse, fx gennem brugen af flere undersøgelsesmetoder. Dette er
baseret på en antagelse om, at større overensstemmelse mellem data fra forskellige
kilder, giver en højere reliabilitet. Det forudsætter, at forskeren har etableret sammenhæng på tværs af resultater, der er fundet med forskellige metoder.

Mens disse kriterier for vurdering af studiets reliabilitet gælder alle typer af studier, er de næste tre forskellige måder, hvorpå reliabiliteten af kvantitativ forskning kan undersøges.
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•

Test-retest reliabilitet. En test-retest undersøger, hvor præcise data undersøgelsesmetoderne kan producere. Test-retest reliabiliteten er høj, når undersøgelsen kan
gentages og opnå de samme resultater.

•

Parallell Forms reliabilitet. Her undersøges det om et tilsvarende måleredskab producerer de samme resultater.

•

Interrater-reliabilitet. Her undersøges det, hvorvidt to personer kommer til samme resultater, fx ved observation.

Validitet
Til vurdering af studiernes validitet har jeg taget udgangspunkt i følgende kriterier udarbejdet
af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2011:6):
•

Vurdering af i hvor høj grad dataindsamlingen kan besvare det, som studiet har til
hensigt at undersøge. For kvantitative studier drejer det sig om en vurdering af måleinstrumentets egnethed.

•

Transparens af forskningens dataindsamling. Her vurderes det, om det er gennemskueligt, hvilke dokumenter der er indsamlet, hvem der er blevet interviewet, eller
hvilke observationer der er gennemført. Desuden tages der stilling til, hvorvidt og
hvordan forskeren redegør for udvælgelse og for indsamling af empiri, herunder konteksten, hvor dataindsamlingen finder sted.

•

Vurdering af forskerens begrundelse for det anvendte design, herunder også i relation til forskningsfeltets traditioner.

•

Vurdering af hvorvidt analysen af data er i stand til at undersøge det, man vil undersøge.

•

Transparens af forskningens analyse. Her vurderes det, om forskeren dokumenterer
og giver belæg for sin analyse og fortolkning ved at gøre den transparent. Ved brug
af citater bør citaterne fremstå som repræsentative for det, forskeren undersøger, så
det fremgår, at de udgør undersøgelsens genstand og ikke er udvalgt med henblik på
at få bekræftet en tese.

•

Evt. inddragelse af deltagerne som medforskere.

•

Fortolkning af data skal ske på baggrund af og i samspil og diskussion med litteratur.
Det skal stå klart, at fortolkningen ikke er foretaget ensidigt med henblik på at få bekræftet egne påstande og understøtte egne resultater.

•

Vurdering af om forskeren har redegjort for problemer og begrænsninger, som de
indsamlede data kan udgøre for analysen og konklusionerne.

•

Vurdering af om de fremlagte data supplerer og komplementerer hinanden ved kombination af dataindsamlingsmetoder.
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•

Vurdering af om forskeren er biased. Hvis forskeren har en særlig tilknytning til den
kontekst, der undersøges, lægges der vægt på, at forskeren ikke udelukkende søger
at bekræfte en allerede (fx gennem praksis) etableret tese, men reelt undersøger feltet.

Generaliserbarhed
Til vurderingen af studiernes generaliserbarhed har jeg ligeledes anvendt Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsknings (2011:6) opstilling af kriterier, som tager udgangspunkt i
forskellige grader eller typer af generaliserbarhed, som retter sig mod forskellige typer af
forskningsmetoder.
A Generaliserbarhed i absolut forstand. Denne forståelse af generaliserbarhed refererer
til den udstrækning og grad, hvormed forskningens resultater kan betragtes som universelle. Med denne form for generaliserbarhed kan man opstille lovmæssigheder,
generaliseringer og forudsigelser. Kriteriet om generaliserbarhed i absolut forstand
kan henføres til det positivistiske paradigme og kan ikke anvendes for kvalitativ forskning.
B Generaliserbarhed som repræsentativitet. Denne type af generaliserbarhed indebærer, at forskningsresultaterne er repræsentative i relation til den population eller gruppe, som undersøgelsen refererer til.
C Generaliserbarhed som almengørelse. Denne type af generaliserbarhed indebærer,
at forholdene er alment genkendelige, og at det derfor kan antages at undersøgelsens resultater vil gøre sig gældende alment og i tilsvarende kontekster.
D Kontekst. Ved denne type af generaliserbarhed vurderes det, hvorvidt kontekstens
specifikke karakteristika har betydning for muligheden for at kunne overføre resultaterne til andre specifikke kontekster. Det vurderes endvidere, om forskeren har overvejet kontekstens specifikke træk og muligheden for at generalisere på tværs af kontekster.
Typer af kvalitative studier
Ved den samlede kvalitetsvurdering og vægtning af evidens i sektion L og M har jeg anvendt
de oprindelige spørgsmål i EPPI-Reviewers spørgeramme. Ved besvarelsen af spørgsmålene har jeg anvendt ovenstående kriterier, når jeg skulle vurdere kvaliteten af forskningen.
Jeg har dog valgt at indsætte yderligere et spørgsmål i spørgerammen for at nuancere vurderingen af de kvalitative studier. Dette har jeg gjort med udgangspunkt i Daly et al.s (2007)
forsøg på at opstille et evidenshierarki for kvalitative studier.
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Hierarkiet er baseret på forskningens kapacitet til at tilvejebringe evidens. Daly et al. (2007)
påpeger, at forskning, der befinder sig nederst i hierarkiet ikke skal betragtes som ”dårlig”
forskning. Der kan derimod være tale om vigtig forskning inden for et nyt forskningsområde,
som bidrager til forståelsen af et problem, men hvis resultater endnu ikke kan generaliseres
til andre kontekster og derfor ikke kan siges at tilvejebringe evidens.
Nederst i Daly et al.s hierarki på niveau IV findes ”single case study”. Single case studier,
hvor én eller meget få personer interviewes, kan bidrage med indsigt i hidtil uudforskede kontekster. Disse studiers bidrag til evidens består i at gøre opmærksom på eksistensen af et
fænomen, men de kan ikke bidrage med klare indikationer for praksis.
På næste trin i hierarkiet, niveau III, findes deskriptive studier, som ofte er ateoretiske og
udført med henblik på at beskrive deltagernes synspunkter og oplevelser. Deskriptive studier
bidrager til evidens ved at demonstrere, at et fænomen eksisterer blandt en given gruppe af
personer, og der kan derved peges på fænomener i praksis, som er relevante for nærmere
udforskning.
På niveau II findes konceptuelle studier. Konceptuelle studier arbejder ud fra en teoretisk
ramme bestående af konceptuelle kategorier identificeret i tidligere forskning eller litteratur,
og deltagere i studiet er udvalgt med henblik på at tilvejebringe en forståelse af disse kategorier. Konceptuelle studier tilvejebringer en højere grad af evidens end single case studier og
deskriptive studier, da de gennem analysen af data bedre indfanger diversiteten i deltagernes synspunkter og oplevelser. En begrænsning ved konceptuelle studier er, at analysekategorierne ikke nødvendigvis er tilstrækkelige, og at studierne ikke tager højde for dette.
Øverst i hierarkiet på niveau I findes generaliserbare studier. Disse studier baserer sig på
tidligere forskning og redegør gennem litteraturreview grundigt for studiets teoretiske ramme.
Hvis tidlige analyser indikerer et behov for flere analytiske kategorier, udvides samplet. Dataindsamling og analyse afrapporteres klart, og diversiteten i datamaterialet afspejles tydeligt.
Der redegøres for generaliserbarheden af resultaterne med reference til relevant litteratur for
at vise, hvordan resultaterne kan bruges i forhold til andre grupper eller kontekster. Studier,
der lever op til disse krav, bidrager med en høj grad af evidens, da de giver klare indikationer
for praksis (Daly et al., 2007).
Jeg finder denne opstilling anvendelig til vurdering af kvalitative studier, om end jeg ikke mener, at den kan stå alene. Jeg finder Daly et al.s model særligt relevant, fordi vurderingen af
kvalitet forstås i forhold til, hvordan de forskellige studietyper bidrager til evidens, samt hvilken relevans de har for praksis. Dette er helt centrale spørgsmål i et systematisk review. Det-
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te systematiske review er rettet mod en uddannelsespraksis på professionshøjskolerne, og
resultatet af undersøgelsen skal kunne bruges af praktikerne.
Jeg har derfor tilføjet et spørgsmål i sektion M ”Quality of the study – Weight of evidence”.
Spørgsmålet lyder: ”What is the study type?”, og det kan besvares med de fire typer af studier, som er beskrevet af Daly et al. (2007): ”Single case study”, ”Descriptive study”, ”Conceptual study” og ”Generalizable study”. Spørgsmålet skal ses i sammenhæng med de øvrige
spørgsmål i sektion M, således at den samlede vurdering af forskningskvaliteten foregår på
baggrund af alle 13 spørgsmål i sektion M vedrørende forskningskvaliteten samt på baggrund af besvarelserne af de otte spørgsmål i sektion L vedrørende rapporteringen af studiet.
Evidensvægt
Kvalitetsvurderingen i et systematisk review har først og fremmest til formål at vurdere, om
studiet er egnet til at besvare reviewspørgsmålet, men også om hvorvidt studiet er godt udført og rapporteret efter videnskabelige standarder både på egne præmisser og på generelle
videnskabelige præmisser. I et systematisk review vil et studie, hvis kvalitet vurderes højt ud
fra generelle videnskabelige kriterier, ikke nødvendigvis være et godt studie i forhold til at
besvare det specifikke reviewspørgsmål. Selvom forskerne har udført studiet perfekt, har de
ikke udført det med henblik på at indgå i et potentielt fremtidigt systematisk review med et
specifikt fokus (Gough, 2007). En kvalitetsvurdering ud fra overordnede videnskabelige kriterier tager stilling til, om studiet er veludført, uanset om det er anvendeligt til at svare på reviewspørgsmålet. Dette kalder Gough (2007) en ikke-reviewspecifik vurdering. I modsætning
hertil tager en reviewspecifik kvalitetsvurdering stilling til, om et studie bidrager med evidens i
forhold til det specifikke reviewspørgsmål.
Der findes flere dimensioner af reviewspecifik kvalitetsvurdering. Den første omhandler,
hvorvidt studiets metode og design er velegnet til at besvare reviewspørgsmålet. Dette
spørgsmål kan overvejes allerede ved opstillingen af inklusionskriterierne, men hvis man har
valgt at inkludere mange forskellige designs, er det muligt at overveje, om nogle designs i
syntesen skal gives højere vægt end andre (Gough, 2007). Reviewspørgsmålet i dette systematiske review er formuleret meget bredt, hvilket betyder, at det kan besvares på forskellig måde af forskellige typer af forskning. Af disse grunde har jeg valgt ikke at vægte bestemte forskningsdesigns højere end andre i kvalitetsvurderingen, da de hver især kan bidrage på
forskellig vis til besvarelse af det brede reviewspørgsmål. Jeg har i stedet valgt at foretage
en individuel og begrundet vurdering af hvert enkelt studies bidrag til besvarelse af reviewspørgsmålet.
En anden dimension af reviewspecifik kvalitetsvurdering er spørgsmålet om, i hvor høj grad
studiets fokus og kontekst er relevant for reviewspørgsmålet (Gough, 2007). Alle studier i
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dette systematiske review er i screeningsfasen sorteret i henhold til kriteriet om ”wrong scope”, hvilket betyder, at kun studier med relevans for reviewets fokus er inkluderet. Alligevel er
det sandsynligt, at der er forskel på studiernes relevans for reviewets fokus og kontekst,
hvorfor det i vurderingen af studiets relevans giver mening at vægte relevansen forskelligt for
forskellige studier.
Da dette systematiske review omhandler en syntetisering af uddannelsesforskning baseret
på forskellige metoder, må kvaliteten af primærstudierne nødvendigvis vurderes på deres
egne betingelser samt i forhold til deres relevans, metodologisk som emnemæssigt i forhold
til den problemstilling, der er i fokus i det systematiske review. Ved kvalitetsvurderingen af
primærstudier har jeg således valgt at foretage både reviewspecifik og ikke-reviewspecifik
vurdering som beskrevet af Gough (2007). Denne metode er indbygget i EPPI-Reviewers
spørgeramme, hvor de inkluderede studiers evidensvægt vurderes på fire forskellige måder:
A En vurdering af studiets evidens på dets egne præmisser, dvs. hvor troværdigt studiets konklusioner er i forhold til dets eget forskningsspørgsmål. Denne vurdering sker
på basis af ikke-reviewspecifikke, overordnede og generelt accepterede videnskabelige kriterier til vurdering af kvalitet for den bestemte type af forskning.
B En reviewspecifik vurdering af relevansen af studiets forskningsdesign og analyse for
reviewspørgsmålet.
C En reviewspecifik vurdering af relevansen af studiets fokus (herunder begrebsmæssig ramme, kontekst, målgruppe og parametre) for reviewspørgsmålet.
D Den overordnede evidensvægt på baggrund af de tre foregående.
Evidensen kan vægtes som lav, medium og høj, og studier med overordnet lav evidens vil
kun indgå i forskningskortlægningen, men ikke i syntesen. Den første evidensvægt er baseret på en kvalitetsvurdering i forhold til generelle videnskabelige kriterier for god forskning,
mens de to næste evidensvægte er baserede på studiets egnethed til at svare på det specifikke reviewspørgsmål. Et studie kan således få den samlede evidensvægt ”lav”, selvom det
er et studie af høj kvalitet på dets egne præmisser, hvis det ikke er adækvat til at svare på
reviewspørgsmålet.
Vægten af evidensen er foretaget på baggrund af besvarelserne i spørgerammen vedrørende studiets grundighed samt dets reliabilitet, validitet og generaliserbarhed af henholdsvis
design, udførelse og analyse i henhold til kriterierne beskrevet ovenfor.
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Pålidelighed af kvalitetsvurderingen
Almindeligvis vil vurderingen af forskningskvalitet altid foregå efter princippet om peer review,
hvilket i denne sammenhæng betyder, at mindst to uafhængige parter skal nå til enighed om
vurderingen af kvaliteten af pågældende forskning. I evidensorganisationerne foregår dette
ved, at en medarbejder fra evidensorganisationen og et medlem af projektets reviewgruppe
begge vurderer forskningen og ved uenighed diskuterer og argumenterer ud fra de opstillede
kriterier til kvalitetsvurdering med henblik på at nå til enighed om en vurdering. Rammerne
for et ph.d.-projekt tillader ikke at vurdere forskningskvaliteten efter princippet om peer review. Dette er, som jeg tidligere har beskrevet, en svaghed, som er indbygget i dette projekts
grundlæggende betingelser. På den anden side kan det, at jeg som den eneste har gennemført alle dataekstraktioner og kvalitetsvurderinger, betyde, at der er en højere grad af konsistens og ensartethed i vurderingerne. Grundet den manglende opfyldelse af kriteriet om peer
review er det særligt vigtigt, at kriterierne for vurdering af kvaliteten er transparente, systematiske og velbeskrevne. Det er ligeledes vigtigt, at vurderingen af hvert enkelt studie er velbegrundet med henvisning til kriterierne, så det er muligt at se, hvordan jeg er nået frem til vurderingen af de enkelte studier. Dette har jeg søgt at imødekomme dels ved at opstille tydelige kriterier for vurderingen af kvaliteten som beskrevet i dette afsnit, dels ved at gennemføre
peer-debriefing og en interrater-reliabilitetstest.
Kvalitetsvurderingen er baseret på de dataekstraktioner, jeg har foretaget, og kvaliteten af
dataekstraktionerne har således også betydning for kvalitetsvurderingen. Af denne grund har
jeg i dataekstraktionsfasen valgt at lave en fuld dataekstraktion af samtlige studier. Det er
ikke usædvanligt, at reviewere for at spare tid ved dataekstraktionen svarer på færre
spørgsmål ved dataekstraktionen af studier, der er vurderet til lav evidensvægt. Jeg har valgt
at udføre fuld dataekstraktion af samtlige studier, til trods for at det er et omfattende og tidskrævende arbejde. Det har jeg gjort ud fra den betragtning, at det først er efter dataekstraktionen med beskrivelsen af studiets metoder og dets resultater og konklusioner, at det er muligt at vurdere, hvilke evidensvægte studiet skal have.
Der kan være fordele ved at være én person om hele arbejdet, nemlig at alle studier bedømmes på samme måde. Samtidig kan det også betyde, at samme fejl begås igen og igen,
eller at vurderingen skrider, hvis ikke der kommer andre blikke på vurderingen. Fx oplevede
jeg undervejs at læse et primærstudie, som jeg personligt fandt meget spændende, og som
jeg kunne se udfyldte et hul i forskningen. Til gengæld levede det ikke op til kriterierne i kvalitetsvurderingen særligt pga. mangelfuld afrapportering. I sådanne tilfælde er det vigtigt at
holde fast i kriterierne og begrunde vurderingen i disse, så det ikke bliver personlige præferencer, der bestemmer vurderingen af et studie.
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Denne potentielle kilde til bias har jeg tilstræbt at imødegå på flere måder. Først og fremmest
holdt jeg mig under kvalitetsvurderingen hele tiden for øje, at det var de beskrevne kvalitetskriterier, der skulle ligge til grund for vurderingen. Undervejs i processen læste jeg kriterierne
igennem igen og igen, gik tilbage til mine vurderinger og sammenlignede dem med mine
tidligere vurderinger af andre primærstudier.
Endvidere har jeg anvendt metoden peer-debriefing som beskrevet tidligere i dette kapitel.
Peer-debriefingen fandt sted med hjælp fra to videnskabelige medarbejdere fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, som er rutinerede i at foretage kvalitetsvurderinger i
systematiske reviews. Slutteligt har jeg testet interrater-reliabiliteten ud fra kvalitetskriterierne
efter samme metode som beskrevet tidligere i kapitlet om screening af studierne. Jeg lavede
en stikprøve af fem tilfældigt udvalgte studier ud af de i alt 92 studier, som var tilbage efter
dataekstraktionen. En kvalificeret testperson vurderede ud fra dataekstraktionen studiernes
kvalitet og gav dem evidensvægte i spørgsmål M.14 – M.17. Reliabilitetstesten har til formål
for det første at undersøge, om kriterierne for kvalitetsvurderingen er så præcist beskrevet, at
andre ud fra disse kriterier vil komme til samme vurdering som mig. Derudover har testen til
formål at undersøge selve kvaliteten af min vurdering. Prøven er for lille til at tale om statistisk signifikans. Hensigten er blot at give en indikation på, hvor pålidelig og præcis kvalitetsvurderingen er. Reliabilitetstesten er foretaget på baggrund af vurderingen af den overordnede evidensvægt.

Testperson Lav

Testperson Me-

Testperson Høj

Total

dium
Testleder Lav

1

0

0

1

Testleder Medi-

0

3

0

3

Testleder Høj

0

0

1

1

Total

1

3

1

5

um

Beregningen af Kappa er foretaget i GraphPad Software (2011) og giver følgende resultater:
Number of observed agreements: 5 (100.00% of the observations)
Number of agreements expected by chance: 2.2 ( 44.00% of the observations)
Kappa= 1.000
SE of kappa = 0.000
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95% confidence interval: From 1.000 to 1.000
The strength of agreement is perfect.
Som det ses, er der fuldstændig overensstemmelse mellem testpersonens vurdering af studiernes kvalitet og min vurdering, hvilket resulterer i en stærk interrater-reliabilitet.
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Kapitel 6: Forskningskortlægning
I dette kapitel redegøres for resultaterne af forskningskortlægningen af de 92 inkluderede
primærstudier. 20 Gennem en forskningskortlægning er det muligt at opnå en forståelse af
bredden, formålet og omfanget af forskningsaktiviteten på et givent område. Forskningskortlægning, også kaldet ’mapping’, er en form for review, som EPPI-Centre startede med at
udføre i 1990´erne (Gough & Thomas, 2012). En forskningskortlægning kan stå alene, eller
den kan anvendes som et trin i et systematisk review, hvor resultaterne af de inkluderede
studier også syntetiseres som i dette systematiske review. Her kan forskningskortlægningen
anvendes til at informere syntesen med hensyn til valg af syntesemetode og ved at skabe en
kontekst for resultaterne af syntesen (Oliver & Sutcliffe, 2012).
Forskningskortlægningen er baseret på dataekstraktionerne af primærstudierne, og den har
primært en deskriptiv karakter. Formålet med forskningskortlægningen er dels at vise landskabet af empiriske undersøgelser på det undersøgte felt og dels at danne grundlag for en
analyse af, hvilke metoder til syntese der muliggøres af karakteren af de identificerede primærstudier. Her kan forskningskortlægningen bidrage med information om typen af forskningsdesign og typen af data, studierne er baseret på. Dette har betydning for valget af syntesemetode.
Først gives en almen karakteristik af forskningen om strategier, der har betydning for sammenhængen mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Dernæst følger en
karakteristik af studiernes metode og design efterfulgt af en reviewspecifik karakteristik af
forskningen med særligt fokus på de spørgsmål, der er relevante i dette systematiske review.
Der gives endvidere en karakteristik af undersøgelsernes kvalitet baseret på deres afrapportering af forskningen. Dernæst følger en analyse af tendenser i forskningsfeltet med fokus på
forskningens metodologiske tilgang. Slutteligt gives en samlet vurdering af forskningen på
feltet.
Spørgsmålene, der søges besvaret i forskningskortlægningen, er:
•

Hvordan kan forskningen på feltet karakteriseres med hensyn til geografisk kontekst,
metode og forskningsdesign, uddannelseskontekst og aktører?

•

Hvilke strategier, forstået som pædagogiske og didaktiske metoder og tiltag, som anvendes med henblik på at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne lærer, pædagog, sygeplejerske og ingeniør, beskrives i
forskningen?

20

En oversigt over samtlige kortlagte studier findes i appendiks 7.
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•

Hvordan vurderes relevansen og kvaliteten af forskningen?

Almen karakteristik af forskningen
I den almene karakteristik redegøres for de almene karakteristika ved forskningen med hensyn til geografisk kontekst og publiceringssprog.
Geografi og sprog
Der blev søgt efter studier fra Europa, USA, Australien, New Zealand og Canada publiceret
på enten engelsk, tysk, fransk, dansk, svensk eller norsk.
Land

Antal undersøgelser

USA

47

Storbritannien

9

Sverige

8

Australien

6

Canada

6

Danmark

4

Irland

4

Finland

3

Norge

3

New Zealand

2

Holland

1

Tabel 5: Land (N=92; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

Som det fremgår af tabel 5, er en stor del af studierne gennemført i USA. 51 % af studierne
er udført i USA, mens ca. 10 % af studierne er udført i Storbritannien. Skandinavien tegner
sig for i alt 18 studier svarende til ca. 20 % af den samlede forskning. Fem studier er udført i
andre europæiske lande; fire i Irland og et i Holland, mens der er gennemført seks studier i
henholdsvis Australien og Canada og to i New Zealand.

Sprog

Antal undersøgelser

Dansk

4

Engelsk

83

Norsk

1

Svensk

4
Tabel 6: Sprog (N=92)

Tabel 6 viser, at størstedelen af forskningen, 90 %, er publiceret på engelsk. De resterende
10 % er publiceret på dansk, svensk og norsk. Der blev ikke fundet studier publiceret på tysk
eller fransk.
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Metodisk og designmæssig karakteristik af forskningen
I denne del redegøres for metodiske og designmæssige karakteristika ved forskningen. Det
drejer sig om det overordnede sigte med forskningen, studiernes design og deres metodiske
tilgang.
Studiernes overordnede formål
I tabel 7 kan ses en registrering af studiernes overordnede sigte. Der skelnes mellem deskriptive studier, studier, der udforsker relationer, effektstudier (”what works”) og forskningssyntese. Deskriptive eller beskrivende studier er studier, som producerer en beskrivelse af
en situation eller et fænomen, herunder karakteristika ved fænomenet. Deskriptive studier
beskæftiger sig ikke med at evaluere en intervention eller at se på sammenhænge mellem
variable. Studier, der udforsker relationer, er studier, som eksaminerer forholdet og/eller statistiske sammenhænge mellem variable med henblik på at udvikle teorier eller hypoteser.
Studierne kan beskrive processer med det sigte at få indblik i, hvordan en bestemt situation
kan skabes, vedligeholdes og ændres. Relationerne kan udforskes både med kvalitative metoder og statistiske analyser. ”What works”-studier eller effektstudier er eksperimentelle studier, som måler en effekt af en bestemt intervention på en bestemt gruppe af mennesker.
Forskningssyntese dækker over studier, som syntetiserer forskning, dvs. systematiske reviews. Et studie kan kodes for flere formål, hvis der fx er tale om et studie, som både måler
en effekt og samtidig gennemfører en kvalitativ undersøgelse af processen.

Overordnet formål

Antal undersøgelser

Udforskning af relationer

70

Deskription

19

”Hvad virker” - effektstudier

7

Forskningssyntese

1

Tabel 7: Overordnet formål (N=92; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

Som det ses af tabellen, er det overordnede formål med størstedelen af studierne at udforske relationer. Kun syv studier er effektstudier, mens 19 er deskriptive studier. I alt 77 studier, svarende til 84 % af studierne, er rettet mod at udtale sig om enten sammenhænge mellem variable eller effekterne af en bestemt metode (udforskning af relationer eller effektstudier). Dette høje tal afspejler formålet med det systematiske review, som er at identificere strategier i uddannelsen, der har betydning for sammenhængen mellem teori og praksis.
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Kvalitative og kvantitative studier
Forskningsdesign kan overordnet karakteriseres som værende kvalitative, kvantitative eller
en kombination af kvalitative og kvantitative design, også kaldet mixed methods. Fordelingen
af studier i kvalitative, kvantitative og mixed methods design ses her:
Kvalitativ eller kvantitativ tilgang

Antal undersøgelser

Kvalitative metoder

55

Kvantitative metoder

6

Mixed methods

31
Tabel 8: Metode (N=92)

Som det ses af tabellen, er der en høj andel af kvalitative studier på området. Kun seks studier anvender udelukkende kvantitative metoder, mens 55 udelukkende anvender kvalitative
metoder, og 31 anvender en kombination af kvalitative og kvantitative metoder. Det betyder,
at kvalitative metoder anvendes i 86 af studierne, svarende til 93 %, mens kvantitative metoder anvendes i 37 af studierne, svarende til 40 %.
Forskningsdesign
Som udgangspunkt blev alle forskningsdesigns inkluderet i det systematiske review. Dette
afspejler sig i de inkluderede studier, som anvender et stort antal forskellige designs 21, hvilket kan ses i tabellen:
Forskningsdesign
Aktionsforskning
Casestudie
Fænomenologisk studie
Randomiseret eksperiment med randomiseret allokering til grupper
Eksperiment med ikke-randomiseret allokering til grupper
Tværsnitsstudie
Etnografisk studie
Longitudinelt studie
En gruppe før-og-efter måling
Kohortestudie
Case-control studie
En gruppe kun efter-måling
Systematisk review

Antal undersøgelser
34
27
27
7
8
6
5
4
3
3
1
1
1

Tabel 9: Forskningsdesign (N=92; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

21

For detaljeret beskrivelse af forskningsdesigns se appendiks 5.
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Selvom mange forskellige designs er repræsenteret, ses det dog tydeligt, at aktionsforskning, casestudier og fænomenologiske studier er de dominerende designs på feltet. Særligt
aktionsforskning skiller sig ud ved at anvendes i 34 af studierne, svarende til 37 %.
De eksperimentelle designs udgør en mindre del; syv studier anvender RCT-design, mens
syv studier anvender et eksperimentelt design med ikke-randomiseret allokering til grupper.
Desuden er der et enkelt case-control studie. Der er altså i alt 15 studier med et eksperimentelt design. Som det kunne ses i tabel 7 om studiernes overordnede formål kan kun syv studier karakteriseres som effektstudier. Det skyldes, at kategorien ”What works”-studier kun
bruges om studier, som måler en statistisk signifikant effekt. Studier, som har til hensigt at
bestemme effekten af en bestemt intervention i forhold til en kontrolgruppe eller en anden
intervention, kodes således kun som ”What works” studier, hvis der er en statistisk beregning
af effekt. Der findes studier, som er designet som randomiserede eksperimenter, men hvor
”effekten” analyseres kvalitativt, fx ved at sammenligne og diskutere gruppernes refleksionsniveau. Disse studier er blevet kodet som ”Exploration of relationships”, hvilket således er
årsagen til, at der er færre ”What works”-studier end studier med eksperimentelt design.
Dataindsamlingsmetode
Metoderne anvendt til dataindsamling afspejler ligeledes en bredde i forskningen, hvor der er
anvendt mange forskellige metoder.
Dataindsamlingsmetode
Interview
Spørgeskema
Dagbog eller rapport (selvudfyldt)
Observation
Fokusgruppeinterview
Eksaminationsdata
Sekundære data
Klinisk test
Anden dokumentation
Uklart/ikke nævnt

Antal undersøgelser
46
38
35
33
22
7
3
1
36
1

Tabel 10: Dataindsamlingsmetode (N=92; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

Som det kan ses af tabel 10, er individuelle- og fokusgruppeinterview den mest anvendte
metode til dataindsamling efterfulgt af spørgeskema, dagbog/rapport og observation. Eksaminationsdata og kliniske test er derimod kun anvendt i ganske få studier, hvilket afspejler
den relativt lave andel af effektstudier.
Et stort antal studier, 36, har anvendt metoder til dataindsamling, som ikke er dækket af de
foruddefinerede kategorier. Denne kategori dækker over mange forskellige metoder til indsamling af data. En del studier anvender e-mails eller indlæg på onlinediskussionsfora som
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data. Det kan være dialoger mellem studerende eller mellem studerende og underviser eller
vejleder. I et studie blev også de studerendes interaktionsmønstre på et onlineforum analyseret, ligesom forskellige online-artefakter som tekst, digitale videoklip og databaser er anvendt som datamateriale. Andre kilder til data i denne kategori er forskellige typer af tekster
såsom kursusbeskrivelser, uddannelsesdokumenter, websider, skoleskemaer, protokoller og
mødereferater. Nogle studier anvender de studerendes individuelle lektionsplaner, personlige udviklingsplaner og målsætninger eller individuelt udarbejdet undervisningsmateriale som
data. Nogle få studier anvender ”exit slips” eller ”ticket out of class”, hvor de studerende på
vej ud af klassen skal svare på et kort, åbent spørgsmål eller reflektere hurtigt over et forløb.
I et enkelt studie blev de studerende bedt om at udarbejde et ”concept map” for at illustrere
deres forståelse af deres rolle som lærer med det formål at få indblik i deres viden om læring.

Reviewspecifik karakteristik af forskningen
I den reviewspecifikke karakteristik belyses de karakteristika ved forskningen, der er særlige i
relation til formålet med det systematiske review. Der redegøres for, hvilke uddannelseskontekster der undersøges, hvilke aktører der indgår i forskningen, hvordan sammenhæng mellem teori og praksis er operationaliseret i studierne, samt hvilken strategi eller metode der
undersøges.
Uddannelseskontekst
Der er fire uddannelser, der er i fokus i det systematiske review, men som det ses af tabellen, er der stor forskel på, hvordan uddannelserne er repræsenteret i den empiriske forskning.
Uddannelse
Læreruddannelse
Sygeplejerskeuddannelse
Førskolelæreruddannelse
Ingeniøruddannelse
Socialrådgiveruddannelse (social work)
Andre uddannelser
Pædagog

Antal undersøgelser
62
22
15
3
1
4
0

Tabel 11: Uddannelse (N=92; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

2/3 af studierne beskæftiger sig med læreruddannelsen, mens 22, svarende til 24 %, beskæftiger sig med sygeplejerskeuddannelsen. Kun tre af studierne beskæftiger sig med ingeniøruddannelsen, svarende til 3 %.
I alt 15 studier, svarende til 16 %, beskæftiger sig med førskolelæreruddannelsen. Disse 15
studier udgøres af internationale undersøgelser, som er baseret på læreruddannelsen, men
hvor det er ekspliciteret, at uddannelsen er rettet mod undervisning i ”kindergarten”. I stør-
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stedelen af disse undersøgelser er uddannelsen dog samtidig rettet mod større klasser, så
det fx hedder ”K-6 teachers”. Nogle få af studierne beskæftiger sig udelukkende med ”early
childhood program” på læreruddannelsen. Et enkelt studie beskæftiger sig med socialrådgiveruddannelsen (social work education). Pædagoguddannelsen, som den kendes i Danmark, er således ikke repræsenteret blandt de inkluderede primærstudier.
I kategorien ”Andre uddannelser” findes tre undersøgelser om jordemoderuddannelsen og et
enkelt om fysioterapiuddannelsen.
Aktører
I inklusionskriterierne for det systematiske review er det beskrevet, at det er et krav, at studerende indgår som sample i studierne, og det er derfor ikke overraskende, at studerende er
den bedst repræsenterede gruppe blandt de undersøgte aktører. Som det ses af tabellen, er
andre aktører også inddraget i undersøgelserne.
Deltagere

Antal undersøgelser
Studerende
92
Praktikere
29
Undervisere
21
Ledelse/administration 1
Brugere
1
Tabel 12: Deltagere i studierne (N=92; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

32 % (29) af studierne inddrager praktikere som fx praktikvejledere eller kollegaer på praktikstederne, mens 23 % (21) af studierne inddrager undervisere fra uddannelsesstedet som
sample i undersøgelsen. I et enkelt studie deltager uddannelsesstedets administrative personale i studiet, mens brugere ligeledes inddrages i et enkelt studie. I studiet, der inkluderer
brugere som sample, er der tale om skoleelever fra lærerstuderendes praktiksted.
Operationalisering af sammenhæng mellem teori og praksis
Kun studier, der undersøger betydningen af en strategi for de studerendes kobling af teori og
praksis, er inkluderet i reviewet. Som det ses i nedenstående tabel, undersøges der i primærstudierne forskellige mål for, hvornår der er sammenhæng mellem teori og praksis.
Sammenhæng mellem teori og praksis
Refleksion
Anvendelse eller applikation af teori i praksis
Mestring af færdigheder
Akademiske præstationer
Andet

Antal undersøgelser
58
22
7
5
9

Tabel 13: Sammenhæng mellem teori og praksis (N=92; flere kodninger per undersøgelse er mulig)
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Tabellen viser, at refleksion er det mest udbredte fokus for studiernes resultater. 58 af studierne, svarende til 63 %, undersøger studerendes refleksion. I 22 af studierne, svarende til 24
%, fokuseres på anvendelsen af teori i praksis, mens en mindre del fokuserer på mestring af
færdigheder eller akademiske præstationer.
Ni studier er kodet for ”Andet”. Det skyldes for otte ud af ni studiers vedkommende, at det er
uklart, hvad forfatterne forstår ved sammenhæng mellem teori og praksis. Ét studie har valgt,
hvad der beskrives som en ekstremt bred definition, og erklærer, at de har registreret alle
forsøg på at koble teori og praksis, uanset hvilken form det har.
Strategi
De inkluderede studier undersøger mange forskellige strategier i uddannelsen. Nogle studier
undersøger flere strategier, mens andre undersøger nogle få eller kun en enkelt.
Strategi
Teknologianvendelse
Kollaborativ læring
Portfolio/logbog/dagbog
Vejledning/supervision

Antal undersøgelser
34
32
25
23

Samarbejde mellem uddannelsessted og
praktiksted
Organisering af praktik
Casebaseret læring
Narrativer

19

Udforskning af praksis

7

Færdigheds- eller demonstrationslaboratorium
Andet

3

17
13
8

6

Tabel 14: Undersøgte strategier (N=92; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

Som det ses af tabel 14, er de mest undersøgte strategier teknologianvendelse og kollaborativ læring, som undersøges i henholdsvis 37 % (34) og 35 % (32) af studierne. Portfolio, vejledning, samarbejde mellem uddannelses- og praktiksted, organisering af praktik og casebaseret læring er også bredt repræsenteret og undersøges i henholdsvis 27 %, 25 %, 21 %, 18
% og 14 % af studierne. Narrativer, udforskning af praksis og færdighedslaboratorium undersøges i et mindre antal studier og er repræsenteret i henholdsvis 9 %, 8 % og 3 % af studierne.
Kategorien ”Andet” dækker over studier, som beskæftiger sig med strategier eller fænomener, der adskiller sig fra de ovennævnte kategorier. Tre af studierne beskæftiger sig med en
refleksionsramme, dvs. et redskab til at guide studerendes refleksion, mens tre andre studier
beskæftiger sig med forskellige konkrete måder at tilrettelægge undervisning og pensum.
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Kvalitetsvurdering
Kvalitetsvurderingen af de inkluderede studier er foretaget på baggrund af afrapporteringen
af forskningen, dvs. det dokument i form af artikel, rapport, afhandling eller bog, hvor forskningen er rapporteret. Det er således ikke en kvalitetsvurdering af hele den forskningsproces,
der ligger bag den publicerede tekst, da information om forskningsprocessen for mig som
reviewer kun er tilgængelig i form af afrapporteringen.
Undersøgelsernes forskningskvalitet
I det følgende vises data om de forhold, som den samlede kvalitetsvurdering af studierne er
baseret på. Tabel 15 viser svarene på de spørgsmål i EPPI-Reviewer, som er anvendt til at
vurdere forskningskvaliteten af hvert enkelt studie på dets egne præmisser. 22
Spørgsmål
Er undersøgelsens kontekst adækvat beskrevet?
Er undersøgelsens mål klart rapporteret?
Er der en adækvat beskrivelse af deltagerne i undersøgelsen, samt af hvordan deltagerne blev identificeret og rekrutteret?
Er der en adækvat beskrivelse af metoder brugt til dataindsamling?
Er der en adækvat beskrivelse af metoderne anvendt til dataanalyse?
Er undersøgelsens originale data tilgængelige?
Undgår forfatterne selektiv rapporteringsbias, dvs. rapporteres der om alle
variable fra forskningsspørgsmålet?
Er der etiske problemer forbundet med undersøgelsens udførelse?
Blev brugere involveret i undersøgelsen design eller udførelse?
Er der tilstrækkelig begrundelse for undersøgelsens design?
Var det valgte forskningsdesign adækvat i forhold til at besvare forskningsspørgsmålet?
Er der gjort tilstrækkelige forsøg på at etablere reliabilitet af dataindsamlingen?
Er der gjort tilstrækkelige forsøg på at etablere validitet af dataindsamlingen?
Er der gjort tilstrækkelige forsøg på at etablere reliabilitet af dataanalysen?
Er der gjort tilstrækkelige forsøg på at etablere validitet af dataanalysen?
Hvor generaliserbare er studiets resultater?
Er revieweren i lyset af ovenstående svar enig med forfatterne vedrørende
studiets resultater og konklusioner?

Ja, antal
studier
92
82
79

Nej, antal
studier
0
10
13

77
72
0
78

15
20
92
14

0
32
77
77

92
60
15
15

78

14

70

22

69
73

23
19

Tekstsvar

Tekstsvar

86

6

Tabel 15: Kvalitetsvurdering (N=92)

Det kan ses af tabellen, at størstedelen af studierne har adresseret reliabilitet og validitet af
såvel dataindsamling som dataanalyse. Undersøgelsernes beskrivelse af kontekst er adækvat i samtlige undersøgelser, mens beskrivelsen af undersøgelsens mål er adækvat i 89 %
(82) af studierne. Størstedelen af studierne giver en adækvat beskrivelse af henholdsvis me22

For en uddybning af kriterierne for vurdering af forskningskvalitet henvises til kapitel 5.
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toder til udvælgelse af sample (86 %), dataindsamlingsmetoder (84 %) og analysemetoder
(78 %), ligesom størstedelen af studierne (84 %) giver en tilstrækkelig begrundelse for forskningsdesignet. De fleste af studierne (84 %) vurderes at anvende et forskningsdesign, der er
adækvat i forhold til at besvare forskningsspørgsmålet. For ingen af studierne er angivet etiske problemer forbundet med udførelsen af undersøgelsen. For samtlige studiers vedkommende gælder det, at der ikke er givet oplysninger om tilgængelighed af datamaterialet.
Generaliserbarheden af studierne er beskrevet ved tekstsvar. En gennemgang af svarene
viser, at størstedelen af studierne ikke kan fremvise generaliserbare resultater forstået som
absolut generaliserbarhed eller repræsentativitet. Dette skyldes i høj grad, at en stor del af
studierne er kvalitative studier. De studier, der anvender kvantitative metoder, er som oftest
små studier med et lavt antal deltagere, som ikke kan siges at være repræsentative for en
større population. Der kan derfor i størstedelen af studierne tales om generaliserbarhed som
almengørelse, hvor det kan antages, at undersøgelsens resultater vil gøre sig gældende
alment og i tilsvarende kontekster. For en del studiers vedkommende kan man tale om, at
resultaterne er eksemplariske for tilsvarende kontekster.
I 86 af studierne, svarende til 93 %, er angivet, at revieweren er enig med forfatterne vedrørende studiets resultater og konklusioner. For de seks studier, hvor jeg har angivet ikke at
være enig i undersøgelsens konklusioner, skyldes det i alle seks tilfælde, at informationen
om metoden til dataindsamling og analyse har været så mangelfuld, at det ikke har været
muligt på nogen måde at se, hvordan forfatteren er kommet frem til sine resultater og konklusioner.
Studietype for kvalitative studier
De kvalitative studier blev karakteriseret efter det kvalitative evidenshierarki opstillet af Daly
et al. (2007), som er baseret på forskningens kapacitet til at tilvejebringe evidens. Karakteriseringen af studierne i henhold til Daly et al.s evidenshierarki indgik i den samlede vurdering
af studiernes evidensvægt. 23
Studietype

Antal undersøgelser

Generaliserbart studie
Konceptuelt studie
Deskriptivt studie

35
13
22

Single casestudie
Ikke et kvalitativt studie

6
16

Tabel 16: Studietype (N=92)

23

Se kapitel 5.
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Tabellen viser, at en stor del af studierne, 38 %, er karakteriseret som generaliserbare studier, mens 14 % er karakteriseret som konceptuelle studier. 24 % af studierne er karakteriseret
som deskriptive studier, mens kun 7 % er karakteriseret som single casestudier. 16 er kodet
som ikke-kvalitative studier. Her er der tale om studier, som enten udelukkende er kvantitative eller studier, som anvender både kvantitative og kvalitative metoder, men hvor den kvalitative del er så lille, at det ikke giver mening at karakterisere studiet efter en kvalitativ studietype.
Undersøgelsernes evidensvægt
Tabel 17 viser, hvordan studierne fordeler sig med hensyn til bestemmelse af evidensvægte.
Evidensvægt

Antal undersøgelser

Evidens A: En vurdering af studiets evidens på dets egne præmisser, dvs.
hvor troværdigt studiets konklusioner er i forhold til dets eget forskningsspørgsmål.
Evidens B: En reviewspecifik vurdering af relevansen af studiets forskningsdesign og analyse for reviewspørgsmålet.
Evidens C: En reviewspecifik vurdering af relevansen af studiets fokus (herunder begrebsmæssige ramme, kontekst, målgruppe og parametre) for
reviewspørgsmålet.
Evidens D: Samlet evidens. Den overordnede evidensvægt på baggrund af
de 3 foregående.

Høj
evidens

Middel
evidens

Lav
evidens

37

34

21

3

65

24

17

67

8

19

42

31

Tabel 17: Studiernes evidensvægte (N=92)

Den overordnede evidens D er baseret på en samlet vurdering af evidens A, B og C 24. Som
det ses af tabellen, er 19 studier, svarende til 21 %, blevet vurderet til at have en overordnet
høj evidensvægt. 42 studier, svarende til 46 %, er vurderet til at have middel evidensvægt,
mens 31 af studierne, svarende til 34 %, er vurderet til at have lav evidensvægt.
Som det kunne ses i tabel 15 om undersøgelsernes forskningskvalitet, levede størstedelen af
studierne op til kriterierne for vurderingen af kvalitet 25, og det kan derfor undre, at kun 19 af
studierne, svarende til 21 %, er blevet vurderet til at have en høj overordnet evidens D. En
gennemgang af studierne viser, at det i mange tilfælde skyldes, at studierne er blevet vurderet til høj evidensvægt A, dvs. på studiets egne præmisser, men at de samtidig er blevet vurderet lavere i evidensvægt B og C, som angår den reviewspecifikke vurdering. I alt 37 studier, svarende til 40 %, er blevet vurderet til at have høj evidensvægt A, mens 34 studier, svarende til 37 %, er blevet vurderet til at have middel evidensvægt A. Forskellen på studier, der
24
25

For nærmere beskrivelse se kapitel 5.
Se kapitel 5 for uddybning af kriterier for kvalitetsvurdering.
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er blevet vurderet til henholdsvis høj og middel, er overordnet, at studierne for at blive vurderet til at have høj evidensvægt skal leve op til de fleste af de opstillede kvalitetskriterier, mens
studier vurderet til middel evidensvægt lever op til en del kriterier, men har mangler på andre
områder.
I lyset af de gode vurderinger, som ses i tabel 15, kan det også undre, at ca. en tredjedel af
studierne er blevet vurderet til lav overordnet evidensvægt. En del af forklaringen er, at der
findes studier, som er vurderet til at have medium eller høj kvalitet på egne præmisser, men
ikke i forhold til at besvare reviewspørgsmålet. Som det ses af tabel 17, er der flere studier,
31, som er blevet vurderet til overordnet lav evidensvægt D, end der er studier, 21, som er
blevet vurderet til lav evidensvægt A. I alt 21 studier, svarende til 23 %, er vurderet som havende lav evidens A. Evidens A er en vurdering af studiet på dets egne præmisser i forhold
til, hvor pålideligt det er med hensyn til at svare på dets eget forskningsspørgsmål. For nogle
af disse studiers vedkommende gælder det, at de har levet op til nogle af kvalitetskriterierne,
men samtidig har nogle mangler i andre henseender, som vurderes at være så vigtige, at de
får betydning for hele den samlede vurdering.
Samtlige af de 21 studier, der er blevet vurderet til lav evidensvægt A, er også vurderet til at
have lav overordnet evidensvægt, uanset hvilken vurdering de har fået med hensyn til evidensvægt B og C. Det skyldes, at der ikke kan fæstes lid til studiernes resultater. Når studierne ikke kan betragtes som troværdige på egne præmisser, kan de heller ikke bidrage med
evidens til det systematiske review. En gennemgang af de 21 studier viser, at den overvejende årsag er manglende transparens i studiet relateret til en mangelfuld afrapportering af
undersøgelsens metoder. En stor del af de 21 studier giver ikke tilstrækkelige oplysninger
om, hvilke metoder de anvender til dataindsamling og dataanalyse, ligesom der i en del studier er mangelfulde oplysninger om deltagerne i undersøgelsen. Studierne adresserer ikke
forhold vedrørende reliabilitet, validitet og generaliserbarhed. Nogle af undersøgelserne er
publiceret i en tekst, der hovedsageligt har fokus på teoretisk udvikling og beskrivelse af teoretiske modeller, hvor den empiriske undersøgelse spiller en mindre rolle og derfor ikke beskrives grundigt. For nogle studiers vedkommende er der en mangel på konsistens i undersøgelsen med mangelfuld beskrivelse af forskningsspørgsmål og formål med undersøgelsen
og efterfølgende manglende sammenhæng mellem formål, teoretisk ramme, design, metode
og analyse.
Af de i alt 31 studier, som blev vurderet til at have overordnet lav evidensvægt, er der således ti, som er vurderet til at være troværdige på egne præmisser i forhold til at besvare eget
forskningsspørgsmål. Af disse er to vurderet som havende høj evidensvægt A, mens otte er
vurderet til middel evidensvægt A. Af disse ti studier er syv blevet vurderet til lav evidensvægt B, hvilket vil sige, at deres forskningsdesign og analyse vurderes til at have lav evi134

densvægt i forhold til det specifikke reviewspørgsmål. For flere af studiernes vedkommende
skyldes dette, at der er tale om pilotstudier eller evaluerende studier, som er designet på en
måde, som gør, at resultaterne kun er relevante i den specifikke kontekst, hvor undersøgelsen er foretaget. For nogle studiers vedkommende er analysen udført på en måde, så resultaterne ikke har relevans for dette systematiske review.
Af de ti studier, som er vurderet til at have høj eller middel evidensvægt A, men lav overordnet evidens D, er 6 vurderet til at have lav evidensvægt C. Evidens C indebærer en reviewspecifik vurdering af relevansen af studiets fokus. Det kan diskuteres, om studier vurderet til lav evidensvægt C burde have været ekskluderet allerede i screeningsprocessen med
henvisning til kriteriet om ”wrong scope”. At de alligevel er blevet inkluderet skyldes, at der er
tale om studier, som eksplicit hævder at have til hensigt at beskæftige sig med relationen
mellem teori og praksis, men hvor denne hensigt ikke afspejles i analysen og resultaterne,
som i stedet fremhæver andre forhold. På denne baggrund har jeg vurderet, at de ikke kan
bidrage med viden til besvarelse af reviewspørgsmålet til trods for, at de ligger inden for inklusionskriterierne. I alt otte studier er blevet vurderet til at have lav evidens C, men af disse
er et enkelt alligevel blevet vurderet til middel overordnet evidens på baggrund af en samlet
vurdering, hvor andre forhold har betydet, at studiet er blevet vurderet til at kunne bidrage
med relevant viden til det systematiske review.

Tendenser i forskningsfeltet
I det følgende analyseres og diskuteres de mest fremtrædende tendenser i det undersøgte
felt, som de fremstår i denne forskningskortlægning, med særligt fokus på forskningens metodiske tilgang.
For tre ud af fire studier er det overordnede formål at udforske sammenhænge, mens en
mindre del er deskriptive studier og studier, som måler en effekt af en indsats. I figur 2 ses
det, hvordan disse fordeler sig geografisk.
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Figur 2: Geografisk fordeling af det overordnede formål med studier

Som det ses af figur 2, er effektstudierne hovedsageligt udført i USA. Seks effektstudier er
udført i USA, og et enkelt er udført i Australien. Effektstudier er således helt fraværende i den
europæiske og canadiske forskning. Ud af de i alt 16 eksperimentelle studier, der indgår i
kortlægningen, er 14 udført i USA, mens et er udført i Storbritannien og et i Australien. Denne forskel kan hænge sammen med det amerikanske fokus på ”what works”, hvor No Child
Left Behind Act har foranlediget den tidligere amerikanske regering til at definere god forskning som bestående af eksperimentelle studier, der giver handleanvisninger for praksis og
policy (Hostetler, 2005).
Meget få af studierne fra USA har deskription som overordnet formål i modsætning til studierne fra Europa. I Skandinavien har otte ud af 20 et deskriptivt formål, mens 12 udforsker
relationer. Samme billede viser sig i Storbritannien, øvrige Europa og Canada.
Denne tendens afspejler sig ligeledes i den geografiske fordeling af anvendelsen af henholdsvis kvalitative og kvantitative metoder. Dette ses i figur 3:
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Figur 3: Geografisk fordeling af kvalitative, kvantitative og mixed methods designs

USA står for udførelsen af 65 % af de studier, som anvender kvantitative metoder enten i et
mixed methods design eller som en ren kvantitativ undersøgelse. Det ser således ud til, at
forskningstraditionen i USA adskiller sig fra den europæiske og canadiske, som i højere grad
anvender kvalitative designs og i mindre omfang mixed methods. Langt de fleste amerikanske studier anvender dog kvalitative metoder. Forskellen mellem USA og Europa og Canada
skyldes således ikke, at den amerikanske forskning underprioriterer kvalitativ forskning, men
snarere at den kvantitative forskning fylder meget lidt i den europæiske og canadiske forskning på feltet. Dette gælder særligt for Skandinavien, hvor 15 ud af 18 studier udelukkende
anvender kvalitative metoder, mens tre studier anvender en mixed methods tilgang. Forskningen fra Canada er udelukkende baseret på kvalitative metoder.
Den store andel af kvalitativ forskning afspejles i udbredelsen af aktionsforskning, casestudier og fænomenologiske studier i forskningen. Nedenstående figur viser, hvordan forskningsdesign fordeler sig på forskningen om de forskellige uddannelser.
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Figur 4: Anvendelse af forskningsdesign fordelt på uddannelsestyper

Som figur 4 viser, er det primært forskning om læreruddannelsen og førskolelæreruddannelsen, der anvender et aktionsforskningsdesign eller casestudiedesign, mens en stor del af
forskningen om sygeplejerskeuddannelsen også anvender en fænomenologisk tilgang. Fire
studier om sygeplejerskeuddannelsen og et om ingeniøruddannelsen anvender et aktionsforskningsdesign, svarende til 5 %. Det vil sige, at 95 % af de studier, der anvender aktionsforskning som metode, er studier, som beskæftiger sig med læreruddannelsen eller førskolelæreruddannelsen.
I dette review er aktionsforskning defineret som en intentionel, systematisk udforskning foretaget af eller med praktikere i deres egen praksis. Aktionsforskning er en kombination af
handling og forskning og er fokuseret på forandring af individer, grupper, institutioner eller
kulturer. 26
Ifølge Borko, Liston & Whitcomb (2007) findes der fire centrale genrer i den empiriske forskning om læreruddannelsen: effektforskning, fortolkende forskning, ’practitioner research’,
herunder aktionsforskning, og designforskning. Effektforskningen og den fortolkende forskning er ifølge Borko et al. veletablerede genrer, mens de to sidste er nyere tilgange til forskningen. Praktikerforskningen har visse fællestræk med den fortolkende forskning, idet den
har til formål at forstå og fortolke situationer fra deltagernes perspektiv. Den adskiller sig dog

26

For en uddybende definition se appendiks 5.
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på to afgørende måder. Praktikerforskning eksaminerer praksis indefra, idet der er tale om
forskning udført med eller af praktikerne selv om deres egen praksis. Desuden har den viden, som forskningen genererer, først og fremmest til formål at forstå og forbedre den lokale
kontekst (Borko et al., 2007).
I dette systematiske review kan det konstateres, at effektforskningen spiller en meget lille
rolle på det undersøgte felt, mens den fortolkende forskning og praktikerforskningen er dominerende. Borko et al. (2007) hævder, at fortolkende forskning og praktikerforskning har
været de mest dominerende genrer i det seneste tiår (dvs. fra midten af 1990´erne), hvilket
således er overensstemmende med resultaterne af denne forskningskortlægning med fokus
på studier, der undersøger, hvordan forskellige strategier har betydning for relationen mellem
teori og praksis. De to genrers dominans skyldes ifølge Borko et al., at de giver mulighed for
at undersøge undervisnings- og læreprocesser. Som det ses af figur 4, kan den fortolkende
forskning også ses at være dominerende i forskning om sygeplejerskeuddannelsen, mens
den udbredte anvendelse af praktikerforskning eller aktionsforskning ser ud til at være et
fænomen særligt forbundet med forskning i læreruddannelsen. Der er for lidt forskning om
ingeniøruddannelsen og pædagoguddannelsen til i denne forskningskortlægning at kunne
identificere tilsvarende tendenser her.
Ifølge Zeichner (1999) er der sket et skift i forskningen om læreruddannelsen; et skift, som
afspejler udviklingen på hele uddannelsesforskningsfeltet. Hvor studierne i 1960´erne og
1970´erne var informeret af behaviorisme og kendetegnet ved mange eksperimentelle og
kvasi-eksperimentelle studier, skete der i 1980´erne et skift, så fokus i højere grad rettedes
mod processerne og de kulturelle, historiske, sociale og institutionelle kontekster, som uddannelsen var indlejret i. Dette skete bl.a. på baggrund af en massiv kritik af forskningen om
læreruddannelsen, som hævdede, at forskningen var usammenhængende og løsrevet fra de
praktiske hverdagsproblemer, lærerne oplevede i undervisningen. Nogle af kritikerne var
Cochran-Smith & Lytle (1990), som hævder, at både proces-produkt-paradigmet, dvs. effektforskningen, og det fortolkende paradigme begrænser og usynliggør praktikerens rolle i genereringen af viden om læring og undervisning i klasserummet.
Skiftet i forskningen har i USA betydet, at hvor forskningen tidligere hovedsageligt var baseret på en positivistisk tilgang, er der nu en større diversitet i anvendelsen af forskningsmetoder. Kvantitative metoder anvendes stadig, men naturalistiske og fortolkende metoder har
vundet indpas. Skiftet i forskningen betød også, at der omkring 1990 opstod en ny tilgang,
hvor praktikere, dvs. undervisere på læreruddannelsen, begyndte at udføre forskning i deres
egen praksis. Dette kalder Zeichner (1999) for ’the self-study movement in teacher education’, og han hævder, at det er dét enkeltstående forhold, der har haft størst betydning for udviklingen i læreruddannelsesforskningen. Ifølge Cochran-Smith & Lytle (1990) er praktike139

rens rolle både i effektforskningen og i den fortolkende forskning først at være objekt for forskerens undersøgelse, hvorefter praktikeren forventes at aftage og implementere den viden,
som undersøgelsen genererer. Cochran-Smith & Lytle mener i stedet, at praktikernes stemmer, deres spørgsmål og de fortolkende rammer, de bruger til at forstå deres egen praksis,
må inddrages i forskningen, hvilket kan ske gennem praktikerforskning. Det kan overvejes,
om praktikerforskningens indtog i forskning om læreruddannelsen også kan ses i sammenhæng med Donald Schöns teorier fra 1980´erne om den reflekterende praktiker, som forstår
praktikeren som forsker i en praksissammenhæng og som ligeledes tager afstand til positivismen forstået som teknisk rationalitet.
Dette skift, som både Zeichner (1999) og Borko et al. (2007) beskriver, viser sig meget tydeligt i denne forskningskortlægning, som kortlægger forskningen fra 1995 til 2010. Zeichner og
Borko et al. peger begge på, at de mange aktionsforskningsstudier ofte møder kritik fra andre
forskere. For i dette systematiske review at kunne anvende de mange små aktionsforskningsstudier og casestudier udover den lokale kontekst, hvor de er foretaget, må studierne
være udført på en måde, så de lever op til samme kriterier for forskningskvalitet som al anden forskning. Af nedenstående figur kan det ses, at aktionsforskningsstudierne i 16 ud af 34
studier er blevet vurderet til at have overordnet lav evidens i dette systematiske review, dvs.
næsten halvdelen. Samme billede tegner sig for casestudier. For alle studiers vedkommende
gælder det, at en tredjedel er blevet vurderet til at have lav overordnet evidensvægt. Det betyder således, at aktionsforskningsstudierne og casestudierne er blevet vurderet til at have
lav evidens i flere tilfælde end de andre studietyper.
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Figur 5: Evidensvægtbestemmelse af overordnet evidens D fordelt på forskningsmetode

En gennemgang af de aktionsforskningsstudier og casestudier, der er blevet vurderet til at
have lav overordnet evidens, viser, at det i de fleste tilfælde skyldes mangelfuld afrapportering af de anvendte metoder. Det gælder særligt analysemetoder, som i mange tilfælde ikke
er beskrevet overhovedet. Når studierne ikke lever op til almindelige videnskabelige krav om
transparens af forskningsprocessen, er det svært at vurdere og forholde sig til resultaterne,
hvilket er grunden til vurderingen af den overordnede evidens som lav.
For nogle af studiernes vedkommende gælder det, at de er grundigt udført på deres egne
præmisser, men at fokus og undersøgelsesdesign ikke er relevant for det systematiske review.
Forskning udført af praktikere møder ofte kritik, idet den bliver betragtet som overfladisk og
ikke tilstrækkeligt informeret af teori (Zeichner, 1999). Ifølge Borko et al. (2007) er kritikken
knyttet til fundamentale spørgsmål om, hvad der kan betragtes som viden, evidens og forskning. Små studier udført i en lokal kontekst kan være svære at anvende i bredere kontekster,
men Zeichner hævder, at praktikerforskning kan bidrage med bred viden og forståelse af
forhold af interesse for andre praktikere, forskere og politikere. Den manglende anerkendelse
af denne type af forskning afspejler ifølge Zeichner historiske fordomme om praktikerne mere
end kvaliteten af forskningen i sig selv.
Resultaterne af denne forskningskortlægning viser, at mens en stor del af praktikerforskningen kan bidrage med relevant og pålidelig viden, er der også en stor del, som ikke lever op til
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generelle videnskabelige kriterier for god forskning. Selvom denne type af studier fylder meget i forskningslandskabet, er det således langt fra dem alle, der har relevans udover den
lokale kontekst, hvori de er gennemført.

Samlet vurdering af forskningen
I alt 92 empiriske studier indgår i denne forskningskortlægning.
Forskningskortlægningen viser, at over halvdelen af studierne er udført i USA, mens en mindre del er udført i henholdsvis Australien, Canada, New Zealand, Storbritannien og Skandinavien. Kun ganske få studier er udført i andre europæiske lande. Kendetegnende for feltet
er, at det består af få store undersøgelser og et stort antal mindre undersøgelser, som udforsker en lokal kontekst og ofte anvender kvalitative metoder. De mest udbredte undersøgelsesmetoder udgøres af aktionsforskning, casestudier og fænomenologiske studier, og de
hyppigst anvendte metoder til indsamling af data udgøres af interview, spørgeskema, observation og selvudfyldte rapporter.
Størstedelen af studierne beskæftiger sig med læreruddannelsen eller førskolelæreruddannelsen, mens en del studier beskæftiger sig med sygeplejerskeuddannelsen. Kun få studier
beskæftiger sig med ingeniøruddannelsen og ingen med pædagoguddannelsen, som den
kendes i Danmark. Det kan undre, hvorfor så få studier vedrørende ingeniøruddannelsen er
identificeret, hvorimod manglen på studier om teori/praksis-relationen i pædagoguddannelsen kan henføres til, at pædagoguddannelsen ikke eksisterer internationalt i samme udformning som i Danmark. Forskningskortlægningen viser således, at der er et gab i forskningsfeltet vedrørende de to uddannelser.
Forskningen beskæftiger sig med mange forskellige typer af undervisningsmetoder, fænomener og forhold i uddannelserne. En stor del af studierne beskæftiger sig med teknologianvendelse, kollaborativ læring og portfolio eller dagbog. Også mange studier beskæftiger sig
med vejledning, case-baseret læring, samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted
samt organisering af praktik, mens et mindre antal studier beskæftiger sig med narrativer,
udforskning af praksis, færdighedslaboratorium og refleksionsredskaber. De fleste af studierne undersøger sammenhængen mellem teori og praksis i form af studerendes refleksion
eller applikation af teori i praksis.
Af de 92 inkluderede primærstudier er 19 vurderet til at have høj evidens for det systematiske review, mens 42 er vurderet til at have middel evidens, og 31 er vurderet til at have lav
evidens for det systematiske review. For de studier, som er blevet vurderet til at have lav
overordnet evidens, er mangelfuld afrapportering en gennemgående begrundelse. I denne
forbindelse kan det overvejes, om den manglende afrapportering hænger sammen med tids-
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skrifternes restriktioner for, hvordan forfatterne skal udforme artiklerne. Dette kan være i forhold til tidsskriftets målgruppe, hvor man kan forestille sig, at tidsskrifter, der henvender sig til
praktikere, vil lægge mindre vægt på beskrivelse af forskningsdesign og metode og mere på
resultater af forskningen. Det kan betyde, at et studie, som er godt udført, bliver vurderet til at
have lav evidens, fordi det ikke er muligt at se, hvordan forfatterne er nået frem til resultaterne. Dette kan være problematisk, da det kan betyde en bias i syntesen, men som reviewer er
det kun muligt at forholde sig til og vurdere det, der er afrapporteret.
De overordnede pointer, som udspringer af denne forskningskortlægning kan opstilles således:
•

En stor del af forskningen er udført i USA, mens en mindre del er udført i Australien,
Canada, New Zealand, Storbritannien og Skandinavien. De resterende europæiske
lande er meget svagt repræsenterede i kortlægningen. 27

•

Der er en stor mængde forskning om læreruddannelsen og en del om sygeplejerskeuddannelsen. Forskningen om ingeniør- og pædagoguddannelsen er ikke så omfangsrig.

•

Et stort antal strategier i form af pædagogiske metoder, forhold og fænomener undersøges i forskningen: Teknologianvendelse, kollaborativ læring, portfolio/dagbog, vejledning, samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted, organisering af praktik,
case-baseret læring, narrativer, udforskning af praksis, færdighedslaboratorium og refleksionsredskaber.

•

Der er en overvægt af studier med kvalitativt design. Der findes en del studier med
mixed methods design og meget få studier med rent kvantitativt design.

•

Feltet er præget af et stort antal små studier og få større studier.

•

Aktionsforskning, casestudier og fænomenologiske studier dominerer feltet. Der findes kun få effektstudier.

•

Studierne fokuserer hovedsageligt på sammenhæng mellem teori og praksis i form af
studerendes refleksion og applikation af teori i praksis.

På baggrund af forskningskortlægningen kan det konstateres, at bestemte uddannelser, og
bestemte forskningsmetoder dominerer, mens andre kun er svagt repræsenterede eller helt
fraværende. Zeichner (2005) argumenterer for en multidisciplinær og metodepluralistisk
forskning, idet han hævder, at kompleksiteten i læreruddannelsen ikke kan indfanges af en
enkelt metodologisk eller teoretisk tilgang. Jeg er enig med Zeichner og mener, at det sam-

27

Bemærk at forskningskortlægningen kun omhandler forskning udført i USA, Canada, Europa, Australien og New Zealand. Der findes også forskning udført i Asien og Afrika.
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me gør sig gældende for andre og lignende uddannelsessammenhænge som de tre andre
uddannelser, der indgår i kortlægningen. Udover at redegøre for karakteristika ved forskningen, kan denne kortlægning anvendes til at udpege gab i forskningen om strategier, der har
betydning for relationen mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne.
Kortlægningen viser, at for at opnå en højere grad af diversitet i forskningen på feltet, ville
der med fordel kunne fokuseres på at udføre flere større undersøgelser, fx undersøgelser,
der undersøger på tværs af flere uddannelsesinstitutioner, samt undersøgelser, der måler
effekten af bestemte indsatser på de studerendes læringsudbytte i relation til teori og praksis.
Det kunne være studier, som går på tværs af forskningsgenrerne og både måler en effekt af
en undervisningsmetode og samtidig udfører fortolkende forskning af de læreprocesser, der
er forbundet med anvendelsen af undervisningsmetoden. Kortlægningen viser desuden, at
der kun er begrænset forskning om teori/praksis-relationen i ingeniøruddannelsen, mens der
ingen forskning findes om teori/praksis-relationen i den danske pædagoguddannelse. Der
kunne således med fordel forskes mere i teori/praksis-relationen i disse uddannelser.
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Kapitel 7: Syntesemuligheder og syntesemetode
I dette kapitel gives en redegørelse for og vurdering af de muligheder for syntese af studiernes resultater, som primærstudierne giver anledning til, samt en redegørelse for hvilken syntesemetode og analytisk tilgang der anvendes.
Syntesen er opdelt i to adskilte dele: En syntese af primærstudiernes resultater, som har til
hensigt at besvare spørgsmålet om strategier af betydning for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, og en konceptuel syntese, som afdækker primærstudiernes teoretiske
og begrebsmæssige forståelser af teori/praksis-relationen. I syntesens del 1 af primærstudiernes resultater fokuseres udelukkende på studiernes resultater, mens den konceptuelle
syntese, del 2, undersøger præmisserne for studierne, dvs. de forståelser og antagelser,
som studierne er baseret på. Opdelingen af syntesen i to adskilte dele er begrundet i det
forhold, at reviewet baserer sig på et temmelig stort datamateriale, hvorfor det vurderes at
blive for komplekst, hvis for mange faktorer bringes i spil i samme syntese. Adskillelsen af
syntesen i to separate dele har således til formål at skærpe fokus, således at der i syntesens
del 1 fokuseres skarpt på studiernes resultater og den viden, de kan bidrage med i forhold til
det overordnede reviewspørgsmål, mens der i syntesens del 2 fokuseres skarpt på primærforskningens forståelser af teori/praksis-forholdet. De to synteser frembringer således også
separate konklusioner, som efterfølgende diskuteres i forhold til hinanden i afhandlingens
afsluttende kapitel.
Dette kapitel omhandler mulighederne for syntese og syntesemetode for syntesen af primærstudiernes resultater. 28
I forskningskortlægningen analyseredes forskningsaktiviteten på feltet og forskningens karakteristika. Forskningssyntesen adskiller sig fra forskningskortlægningen ved at forsøge at
fortolke og forstå resultaterne af forskningen, og hvad de betyder samlet set. En syntese kan
defineres som en proces, hvor separate elementer bygges op til et samlet hele, fx en teori
eller et system (Thomas, Harden & Newman, 2012). En forskningssyntese er således ikke en
oversigt over primærstudiernes resultater, men en transformation af primærstudiernes data til
et sammenhængende hele. På denne måde genererer syntesen ny viden på basis af den
eksisterende viden i primærstudierne. At skabe en syntese af primærstudiernes data indebærer således til en vis grad begrebsmæssig innovation eller anvendelse af begreber, som
ikke anvendes i delene, dvs. primærstudierne, til at skabe helheden.

28

Den konceptuelle syntese af primærforskningens teori/praksis-forståelser introduceres i kapitel 11.
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Formålet med en forskningssyntese er at genspejle de tendenser, der findes i data, ved at
sætte de relevante og kvalificerede data i forhold til hinanden (Nordenbo, 2009). I syntesen
sættes data fra de inkluderede studier i forhold til hinanden ved at bearbejde de enkelte konklusioner til en overordnet konklusion, der går på tværs af studierne. Det betyder, at reviewets konklusion bliver en samlet konklusion på grundlag af den samlede tilgængelige viden om et bestemt spørgsmål.

Anvendelsen af evidensvægte i syntesen
Alle primærstudierne er kvalitetsvurderet, og deres evidensvægt er vurderet. Kvalitetsvurderingen og vægtningen af primærstudiernes evidens kan i en syntese bruges på forskellige
måder, og i denne forbindelse fremhæver Harden & Gough (2012) fra EPPI-Centre særligt
tre måder. Den første måde, som ofte anvendes af EPPI-Centre og Dansk Clearinghouse for
Uddannelsesforskning, er at undlade at medtage studier med overordnet lav evidensvægt i
syntesen. Herved virker kvalitetsvurderingen som et eksklusionskriterium, der sikrer, at kun
studier med tilstrækkelig kvalitet indgår i syntesedannelsen. En anden måde er at inkludere
studierne med lav evidensvægt i syntesen, men tildele deres resultater tilsvarende lav vægt i
syntesen. En tredje måde er at beskrive kvaliteten af hvert enkelt studie for læseren, som så
selv kan tage stilling til troværdigheden. I systematiske reviews fra Dansk Clearinghouse for
Uddannelsesforskning indgår primærstudier med lav evidensvægt ikke i syntesen med den
begrundelse, at der ikke kan fæstes lid til deres resultater (se fx Larsen, Christensen, Tiftikci
& Nordenbo, 2011).
Et andet perspektiv på inddragelse af studier af forskellig kvalitet kan findes hos Pawson,
Greenhalgh, Harvey & Walshe (2004), som introducerer ’realistisk syntese’ (’realist synthesis’). Her argumenteres der for, at alle studier både kan have mangler og samtidig være oplysende. I en syntese kan resultaterne af et studie forklares med fundene fra et andet, hvorved der skabes et samlet, blandet billede på baggrund af studiernes bidrag. Syntese ses i
denne sammenhæng som det at skabe mening ud fra de forskellige bidrag, hvilket også indebærer, at der undervejs i arbejdet med syntesen må tages stilling til, hvordan det relative
bidrag fra hvert studie skal vægtes i syntesen. Dette perspektiv på betydningen af primærstudiers kvalitet betyder, at alle studier i en ’realist synthesis’ inkluderes, og at værdien af
studierne etableres i selve syntesen. Kvalitetsvurdering anvendes dermed ikke som en forudgående manøvre med henblik på at kvalificere primærstudierne til at indgå i syntesen
(Pawson et al., 2004).
Der findes således i litteraturen forskellige måder at forholde sig til kvalitetsvurdering af primærstudier på, og til hvilken betydning kvalitetsvurderingen skal have for syntesen. Studier
med lav kvalitet kan udelades fra syntesen, eller alle studier kan inkluderes i syntesen, hvor
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studier med lav kvalitet så vægtes mindre, eller deres kvalitet beskrives for læseren. I nærværende syntese har jeg valgt at anvende samme metode som Dansk Clearinghouse for
Uddannelsesforskning, dvs. at udelade studier med lav evidensvægt. Denne metode anvendes desuden ofte af EPPI-Centre. Syntesens validitet afhænger af både kvaliteten og kvantiteten af den evidensbase, som syntesen er bygget på. Hvis primærstudier med lav evidensvægt inkluderes, vil det påvirke pålideligheden af syntesen (Popay et al., 2006). På denne
baggrund har jeg valgt at bruge kvalitetsvurderingen og vægtningen af evidens ved at ekskludere de 31 studier, der er blevet vurderet til at have overordnet lav evidensvægt, fra syntesen. Det betyder, at de resterende 61 studier, som er vurderet til at have overordnet medium og høj evidensvægt, alle indgår i syntesen.
En tredje måde at anvende kvalitetsvurderingen og evidensvægtene på kunne være både at
udelade studier med lav evidensvægt fra syntesen og at lade syntesen tage udgangspunkt i
studierne med høj evidensvægt for så at lade studier med medium evidensvægt bidrage med
nuancerne. På denne måde ville syntesen primært skabes af studierne med høj evidensvægt, mens studierne med medium evidensvægt ville spille en sekundær rolle. Dette er imidlertid ikke en måde, som anvendes i de evidensorganisationer, der arbejder med brugen af
evidensvægte, dvs. EPPI-Centre og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Denne
metode anvendes heller ikke i dette review, hvilket for det første skyldes, at studierne med
medium evidensvægt også er pålidelige studier med relevans for reviewet, hvorfor deres
resultater bidrager væsentligt til den samlede evidens på feltet. Dernæst skyldes det, at en
syntese, som overvejende er baseret på studier med høj evidensvægt, afspejler en tilgang,
der kan sammenlignes med evidensstigen, hvor kun studier, der lever op til det, der betragtes som højeste standard, inddrages i syntesen. Fravælgelsen af denne metode i nærværende syntese er således baseret på en intention om ikke at udelukke eller underkende pålidelig og relevant evidens.
At basere syntesen primært på studier med høj evidensvægt ville desuden forudsætte, at der
var en tilstrækkelig mængde af homogene studier med høj evidensvægt at trække på. Et
eksempel på dette nævnes af Petticrew & Roberts (2006), som beskriver, at nogle systematiske reviews skaber syntese udelukkende af resultater fra RCT-studier af præcis samme
intervention og udført i lignende populationer. Denne tilgang er ikke altid mulig, da et review
ofte vil indeholde et mere heterogent sæt af studier. Dette er tilfældet i nærværende systematiske review, hvor materialet er temmelig heterogent, ikke bare hvad angår forskningsdesign men også indhold, idet studierne beskæftiger sig med forskellige strategier til at skabe
sammenhæng mellem teori og praksis. Grundet bredden i reviewspørgsmålet er der således
også en høj heterogenitet blandt studierne med høj evidensvægt, idet både kvantitative og
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kvalitative studier med forskellige forskningsdesign er blevet vurderet til høj evidensvægt
med en høj grad af relevans og pålidelighed i forhold til at besvare reviewspørgsmålet.
De 19 studier med høj evidensvægt spiller dog en særlig rolle i syntesen, idet disse 19 studier er dem, som er mest pålidelige og har størst relevans for reviewspørgsmålet. Både studier
med medium og høj evidensvægt indgår i nærværende syntese, men resultaterne af de 19
studier med høj evidensvægt er vægtet højst i syntesen. At de vægtes højst indebærer, at de
overordnede resultater af syntesen ikke er i modstrid med det, som resultaterne af studierne
med høj evidensvægt viser. Der findes således ikke studier med høj evidensvægt, som peger i en anden retning end det samlede resultat af syntesen. På den måde anvendes studierne med høj evidensvægt til at tegne feltet, ligesom de er med til at validere syntesens resultater. I syntesen er studier med høj evidensvægt i teksten markeret med ’høj’ i referencerne.

Muligheder for syntese
Karakteristika ved primærstudierne
I det følgende redegøres for de 61 studiers karakteristika, og det vurderes på baggrund heraf, hvilke muligheder for syntese studierne giver anledning til.
I tabel 18 ses en oversigt over undersøgte strategier i studierne:
Strategi
Teknologianvendelse
Kollaborativ læring
Portfolio/logbog/dagbog
Vejledning/supervision
Samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted
Casebaseret læring
Organisering af praktik
Udforskning af praksis
Narrativer
Færdigheds- eller demonstrationslaboratorium
Andet

Antal undersøgelser
22
22
18
17
15
10
10
7
3
3
6

Tabel 18: Undersøgte strategier (N=61; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

Som det ses af tabellen, er der et stort antal undersøgelser af tilstrækkelig kvalitet, som undersøger de fleste af strategierne. Der er færrest, der undersøger udforskning af praksis,
narrativer og færdighedslaboratorium, men dog stadig nok til at der kan skabes syntese.
Gruppen ”Andet” dækker over forskellige strategier, som ikke indfanges af de andre kategorier. Af de seks studier i denne gruppe beskæftiger tre sig med anvendelsen af en refleksionsramme i undervisningen, og der opstår således en ny kategori, som kan indgå i syntesen.
De tre andre studier indeholder strategier, som er for forskellige til at kunne indgå meningsfuldt i en syntese.
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Tabel 19 viser en oversigt over de uddannelser, der undersøges i studierne.

Uddannelse
Læreruddannelse
Sygeplejerskeuddannelse
Førskolelæreruddannelse
Ingeniøruddannelse
Socialrådgiveruddannelse
Andre uddannelser

Antal undersøgelser
39
16
11
3
1
1

Tabel 19: Undersøgte uddannelser (N=61; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

Ingen af studierne beskæftiger sig med pædagoguddannelsen, men 11 studier beskæftiger
sig med førskolelæreruddannelsen. En gennemgang af disse viser, at ni af førskolelærerstudierne også er kodet for læreruddannelse, idet de retter sig mod fx ”K-6”-lærere. Det betyder,
at der kun er to, som udelukkende omhandler førskolelæreruddannelsen. Dette er for få studier til at kunne sige noget, som er specifikt for førskolelærere, og fokus i syntesen lægges
derfor på læreruddannelsen. For ingeniøruddannelsens vedkommende er der tre studier,
som indgår i syntesen. Der kan ikke siges noget overordnet om teori og praksis i ingeniøruddannelsen på denne baggrund, men studierne indgår i syntesen for at perspektivere særligt i
forhold til brugen af demonstrationslaboratorium, som to af ingeniørstudierne beskæftiger sig
med. Som det ses af tabellen, er der et stort antal studier, der beskæftiger sig med lærer- og
sygeplejerskeuddannelsen, hvilket peger på, at det særligt er for disse uddannelser, at det er
meningsfuldt at skabe syntese.
I tabel 20 krydstabuleres uddannelse og strategi med henblik på at identificere, hvilke kombinationer der er mest lovende i forhold til at skabe syntese.
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Teknologianvendelse
Portfolio/logbog/dagbog
Organisering af praktik
Vejledning/supervision
Casebaseret læring
Kollaborativ læring
Udforskning af praksis
Narrativer
Færdighedslaboratorium
Samarbejde mellem uddannelsessted
og praktiksted
Andet (refleksionsramme)

Ingeniør
1
0
0
0
0
1
0
0
2
0

Sygeplejerske
1
2
5
8
0
3
0
1
1
7

Lærer
18
15
5
8
10
18
7
2
0
7

Førskolelærer
7
5
2
2
2
6
2
1
0
3

Socialrådgiver
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Andre
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0

1

5

2

0

0

Tabel 20: Strategi/uddannelse

Som det ses af tabellen, er der særligt muligheder for at skabe syntese for teknologianvendelse i læreruddannelsen, portfolio i lærer- og sygeplejerskeuddannelsen, organisering af
praktik i sygeplejerske- og læreruddannelsen, vejledning i sygeplejerske- og læreruddannelsen, casebaseret læring i læreruddannelsen, kollaborativ læring i sygeplejerske- og læreruddannelsen, udforskning af praksis i læreruddannelsen, narrativer i læreruddannelsen, færdighedslaboratorium i ingeniøruddannelsen, samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted i sygeplejerske- og læreruddannelsen samt anvendelsen af et refleksionsredskab i
læreruddannelsen.
Tabel 21 viser, hvor mange af studierne der anvender henholdsvis kvalitative metoder, kvantitative metoder eller en kombination af kvalitative og kvantitative metoder.

Kvalitativ eller kvantitativ tilgang
Kvalitative metoder
Kvantitative metoder
Mixed methods

Antal undersøgelser
31
5
25

Tabel 21: Metodisk tilgang (N=61)

Tabellen viser, at de fleste studier anvender kvalitative metoder. En stor del anvender tillige
kvantitative metoder i et mixed methods design, mens kun fem studier udelukkende anvender kvantitative metoder. Der findes således forskellige typer af metodiske tilgange i de 61
undersøgelser.
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I tabel 22 ses en detaljeret fordeling af studiernes forskningsdesign:

Forskningsdesign
Aktionsforskning
Fænomenologisk studie
Casestudie
Eksperiment med ikke-randomiseret allokering til grupper
Randomiseret eksperiment med randomiseret allokering til grupper
Tværsnitsstudie
Etnografisk studie
Longitudinelt studie
Case-control studie
Kohortestudie
En gruppe før-og-efter-måling
En gruppe kun efter-måling
Systematisk review

Antal undersøgelser
18
17
16
8
5
5
5
3
1
1
1
1
1

Tabel 22: Anvendt forskningsdesign (N=61; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

Aktionsforskning, fænomenologiske studier og casestudier dominerer, selvom mange andre
designs også er repræsenteret blandt studierne. Tabellen peger dog på, at syntesemetoden
skal være rettet mod primærstudier med en høj andel af kvalitativ forskning og med mange
forskellige typer af designs og metodiske tilgange.
Når der krydstabuleres mellem strategi og metodisk tilgang tegner samme billede sig:

Kvalitative Kvantitative Mixed
metoder
metoder
methods
Teknologianvendelse
8
2
12
Portfolio/logbog/dagbog
7
1
10
Organisering af praktik
6
1
3
Vejledning/supervision
14
1
2
Casebaseret læring
2
1
7
Kollaborativ læring
11
1
10
Udforskning af praksis
5
0
2
Narrativer
2
0
1
Færdighedslaboratorium
2
0
1
Samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted
9
2
4
Andet
3
1
2
Tabel 23: Strategi/metodisk tilgang (N=61)

Som det ses i tabel 23, er der mulighed for at belyse hver enkelt af strategierne med forskellige forskningsdesign. For de fleste strategier er den metodiske tilgang fordelt på både kvali-
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tative, kvantitative og mixed methods-tilgange, dog med meget få rent kvantitative studier.
Studierne, der omhandler vejledning, adskiller sig herfra ved hovedsageligt at være undersøgt med rent kvalitative metoder.
Tabel 24 viser studiernes overordnede formål:

Overordnet formål
Udforskning af relationer
Deskription
”Hvad virker” - effektstudier
Forskningssyntese

Antal undersøgelser
44
14
7
1

Tabel 24: Overordnet formål (N=61; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

Som det ses af tabellen, er der syv effektstudier blandt primærstudierne, der indgår i syntesen. En gennemgang af de syv effektstudier viser, at de er for heterogene til at kunne danne
grundlag for en statistisk metaanalyse. De beskæftiger sig med forskellige strategier og forskellige uddannelser.
Opsummering
Som det ses af tabel 18, findes der studier af tilstrækkelig kvalitet, som undersøger hver af
strategierne. Det er derfor muligt at syntetisere resultaterne vedrørende de enkelte strategier.
I tabel 19 kan det ses, at der kun er ganske få studier vedrørende ingeniøruddannelsen og
førskolelæreruddannelsen, hvorimod der er gode syntesemuligheder for lærer- og sygeplejerskeuddannelsen. De 61 studier repræsenterer en bred vifte af metodiske tilgange og
forskningsdesign, men med en overvægt af studier baseret på kvalitative metoder. Blandt de
syv effektstudier, der indgår i syntesen, er der ikke grundlag for at gennemføre en statistisk
metaanalyse. Bredden i de anvendte forskningsdesign peger derimod på muligheden for at
gennemføre en narrativ syntese.

Tilpasning af reviewspørgsmål
Reviewspørgsmålet guider normalt hele reviewprocessen, men det kan forekomme, at et
reviewspørgsmål undervejs i processen må ændres eller modificeres, hvis de empiriske studier viser sig ikke at kunne besvare spørgsmålet (O´Connor et al., 2010). Ifølge Popay et al.
(2006) vil man i begyndelsen af reviewprocessen formulere et reviewspørgsmål, som angiver
reviewets fokus, men det er ofte nødvendigt at kortlægge forskningen, førend et relevant og
specifikt spørgsmål for reviewet kan specificeres helt præcist. Forskningskortlægningen viser
mængden og typen af forskning på området, og på denne baggrund kan reviewets fokus
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præciseres, så spørgsmålene, der besvares, er både relevante og mulige at besvare. Dette
er også en udbredt praksis i bl.a. EPPI-Centres systematiske reviews. 29
Det oprindelige formål var at identificere, hvilke strategier der har betydning for relationen
mellem teori og praksis. 30 Dette spørgsmål lægger op til svar, der implicerer, at nogle strategier har en betydning, mens andre har mindre betydning eller ingen betydning. På baggrund
af resultaterne af forskningskortlægningen ser det ud til, at dette spørgsmål er vanskeligt at
besvare. Forskningen er i særlig grad karakteriseret ved at være domineret af mindre kvalitative studier og kun få kvantitative studier. Der er kun få effektstudier, og de andre typer af
kvantitative studier, der indgår i reviewet, er karakteriseret ved at være små og ved at anvende forholdsvis simple statistiske metoder. En gennemgang af mixed methods-studierne
viser, at den kvantitative del i en stor del af studierne kun udgør en mindre del i forhold til den
kvalitative del og ofte i form af mindre survey-undersøgelser, der er begrænset til fx et hold af
studerende. Petticrew & Roberts (2006) angiver, at studier, der er særligt egnede til at besvare spørgsmål om effekt eller sammenhænge mellem interventioner og outcomes, er RCTstudier, kvasieksperimentelle studier, før-efter-studier, tværsnitsundersøgelser og longitudinelle undersøgelser. Disse typer af designs er svagt repræsenteret i datamaterialet, som er
kendetegnet ved mange kvalitative studier og mindre surveys. Ifølge Petticrew & Roberts er
denne type af studier i stedet velegnet til at besvare spørgsmål, som vedrører processerne
forbundet med interventioner, deres implementering, og hvordan de påvirker menneskers liv.
Datamaterialet kan således ikke pege på, om én strategi er bedre end en anden, men det
kan vise, hvilke forhold ved de enkelte strategier der har betydning for relationen mellem
teori og praksis for de studerende.
Den oprindelige tanke bag reviewspørgsmålet var, at den første del af spørgsmålet, ”hvilke
strategier har betydning for relationen mellem teori og praksis”, hovedsageligt ville kunne
besvares af kvantitative studier, mens den anden del af reviewspørgsmålet, der spørger
”hvordan”, ville kunne besvares af kvalitative studier. På baggrund af de beskrevne vanskeligheder forbundet med at besvare første del af dette spørgsmål, valgte jeg at ændre, tilpasse og specificere spørgsmålet på baggrund af det empiriske materiale, så følgende tre reviewspørgsmål nu guider syntesedannelsen:

29
30

Se fx Moyles & Stuart (2003).
For uddybning af det oprindelige reviewspørgsmål se kapitel 5.
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•

Hvad karakteriserer de strategier, forstået som pædagogiske og didaktiske metoder
og tiltag, som anvendes med henblik på at skabe sammenhæng mellem teori og
praksis i professionsbacheloruddannelserne lærer, pædagog, sygeplejerske og ingeniør, som beskrives i forskningen?

•

Hvilken betydning har de beskrevne strategier for sammenhængen mellem teori og
praksis i professionsbacheloruddannelserne?

•

Hvilke forhold ved de pædagogiske og didaktiske metoder og tiltag hindrer og faciliterer sammenhængen mellem teori og praksis for de studerende i professionsbacheloruddannelserne?

Disse spørgsmål er beslægtede med det oprindelige spørgsmål og befinder sig inden for
samme afgrænsede område, scope, som oprindeligt blev defineret for det systematiske review. 31 I forbindelse med ændring af et reviewspørgsmål peger O´Connor et al. (2010) på, at
man som reviewer bør sikre, at den systematiske litteratursøgning og dataekstraktionen, som
er guidet af det oprindelige spørgsmål, er passende i forhold til det reviderede spørgsmål.
Fokus for litteratursøgningen i dette review er empiriske studier, der beskæftiger sig med
strategier, der har til hensigt at påvirke relationen mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Denne litteratursøgningsstrategi er passende i forhold til det reviderede
reviewspørgsmål, idet elementerne i spørgsmålet er de samme som i det oprindelige
spørgsmål. Det samme gør sig gældende for dataekstraktionen, som har særligt fokus på
analyse af de anvendte strategier og deres formål, hvordan strategierne anvendes og resultaterne heraf for de studerende.

Metode til syntese
I et systematisk review med en metodepluralistisk tilgang bliver udfordringen, hvordan studier
med forskellige metodiske tilgange kan syntetiseres bedst muligt. Én metode er kombineret
syntese, hvor kvalitative og kvantitative studier syntetiseres hver for sig, hvorefter synteserne
kombineres. Der kan således både konkluderes om en bestemt effekt og om de forhold, der
påvirker effekten (Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 2006). Dette vil ofte ske
ved at udføre statistisk metaanalyse af de kvantitative studier og en særskilt analyse af de
kvalitative studier. Metaanalyse er en statistisk analyse af data fra forskellige sammenlignelige studier og er særlig anvendelig i forhold til RCT-undersøgelser, der giver svar på, hvorvidt
en indsats virker henholdsvis ikke virker. Som det ses af karakteristikken af de 61 primærstudier, er der ikke et tilstrækkeligt antal homogene effektstudier, som kan danne basis for en
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Se kapitel 5.
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statistisk metaanalyse, og denne syntesemetode er derfor ikke relevant. I den anden ende af
skalaen findes metaetnografi, som anvendes til syntese af kvalitativ forskning. Denne metode er ikke velegnet i denne syntese, da der er et omfattende datamateriale, som er baseret
på både kvalitative og kvantitative metoder. De inkluderede primærstudiers metodiske tilgange og designs peger i stedet i retning af en narrativ syntese.
Narrativ syntese
Narrativ syntese er en tilgang til forskningssyntese, som er særligt velegnet til systematiske
reviews, hvor primærstudier, som anvender multiple forskningsmetoder, er inkluderet. En af
fordelene ved en narrativ syntese er således, at den er velegnet både til syntese af effektstudier, der er for heterogene til at indgå i en statistisk metaanalyse, og til syntese af studier, der
fokuserer på implementeringen og anvendelsen af interventioner og de processer og forhold,
der er forbundet hermed. Narrativ syntese er baseret på ord og tekst til at sammenfatte og
forklare syntesens resultater. Med den narrative tilgang kan syntesen ”fortælle historien” om
resultaterne af primærforskningen, men den kan også gå ud over en sammenfatning eller
fortælling, så der bliver tale om en transformation af primærstudiernes resultater (Petticrew &
Roberts, 2006; Popay et al., 2006). En narrativ syntese kan integrere eller fortolke resultaterne med henblik på at producere ny viden. Det er muligt at kombinere den narrative tilgang til
syntese med elementer fra såvel metaanalyse som metaetnografi. En narrativ tilgang til syntese kan forstås som en generel ramme, inden for hvilken forskellige specifikke syntesemetoder kan tages i anvendelse (Pope, Mays & Popay, 2007). Dette er en stor fordel i en syntese som denne, som udføres på basis af et omfangsrigt og heterogent materiale.
Pope et al. (2007) skelner mellem aggregative synteser, som opsummerer og sammenlægger resultaterne af primærforskningen, og fortolkende synteser, som fortolker primærforskningen og udvikler nye teorier og begreber. Gough & Thomas (2012) skelner på tilsvarende
vis mellem aggregative og konfigurative synteser, som henholdsvis aggregerer, sammenlægger, primærstudiernes resultater og konfigurerer, dvs. arrangerer og fortolker, primærstudiernes resultater. Ifølge Gough & Thomas (2012) kan aggregative synteser både være
kvantitative synteser, som anvender statistiske metoder til at tilvejebringe overordnede kvantitative resultater fra de inkluderede primærstudier, samt synteser, som opsummerer kvalitative data ved hjælp af gruppering og tematiske opsummeringer. Opsummeringen af kvalitative data vil dog som oftest også have karakter af en fortolkende proces, og ifølge Gough &
Thomas har alle systematiske reviews aspekter af både aggregative og konfigurative komponenter.
Denne syntese indeholder både elementer fra aggregativ og fortolkende syntese, idet den
både sammenfatter og forklarer resultaterne af primærstudierne, men også fortolker disse
studiers resultater med henblik på at skabe ny viden. Hovedvægten er dog lagt på det konfi155

gurative og fortolkende aspekt. Formålet med en fortolkende syntese er at analysere og
kombinere resultaterne fra en mængde primærstudier til et samlet hele, som bevæger sig ud
over resultaterne af de enkelte studier, og hvor primærstudiernes resultater og konklusioner
samles til en overordnet konklusion. Gough & Thomas (2012) sammenligner denne proces
med mønstrene i en mosaik, som sættes sammen til et sammenhængende hele. I denne
forbindelse er heterogeniteten i det materiale, som nærværende syntese bygger på, en fordel, fordi forskellene mellem studierne er nødvendige for at muliggøre en konfiguration. I en
konfigurativ syntese præsenteres studiernes resultater sideløbende med hinanden med henblik på at opbygge et billede af det fænomen, der ønskes udforsket. Da datamaterialet er
heterogent, er en af udfordringerne i den konfigurative syntese at få resultaterne fra de forskellige studier til at ”tale” til hinanden.
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Popay et al.s (2006) metode til narrativ syntese. Popay
et al. har på basis af et metodologisk review om narrative synteser udviklet en metode til
gennemførelse af narrativ syntese i et systematisk review. Styrken ved denne metode er, at
den på baggrund af det metodologiske review favner narrativ syntese bredt og rummer forskellige konkrete redskaber og teknikker, som kan anvendes i synteseprocessen alt efter
karakteren af det materiale, der indgår i syntesen. De fire hovedelementer i denne metode til
narrativ syntese er udviklingen af en teoretisk model for analyse, præliminær syntese, udforskning af sammenhænge i datamaterialet og vurdering af syntesens robusthed.
Popay et al. (2006) skelner mellem effektreviews og implementeringsreviews. Formålene for
hvert af de fire elementer i syntesen er forskellige, alt efter hvilken type af review der er tale
om. Dette systematiske review kan ikke karakteriseres som hverken et rent implementeringsreview eller et rent effektreview. Der er ikke tale om et effektreview, da der ikke kan påvises
en dokumenteret effekt for hver af de undersøgte strategier, ligesom en stor del af studierne
beskæftiger sig med processerne forbundet med anvendelse af bestemte pædagogiske og
didaktiske metoder. Der er heller ikke tale om et implementeringsreview, idet studierne ikke
beskæftiger sig med implementering, som det traditionelt forstås, nemlig som den proces,
der finder sted fra beslutningen om at iværksætte en intervention eller tiltag og til tiltaget er
integreret i daglig praksis. 32 Mange af studierne undersøger forhold, som allerede er etableret praksis.
Reviewet kan i stedet karakteriseres som havende træk fra både effektreviews og implementeringsreviews. Selvom der hovedsageligt ikke er tale om effektstudier, peger en del af studiernes resultater i retning af, at bestemte metoder har en positiv betydning for teori/praksis-
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Denne definition af implementering er beskrevet i Sundhedsstyrelsen (2010).
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relationen. Der er således i en vis forstand fokus på virkninger af de forskellige strategier,
blot ikke i form af en dokumenteret effekt. Reviewet har også træk fra implementeringsreviews, idet der er fokus på anvendelsen af bestemte indsatser og på at forstå processerne
forbundet hermed i relation til den kontekst, hvori de finder sted. Popay et al. (2006) påpeger,
at deres metode til narrativ syntese også kan anvendes i reviews, der fokuserer på andre
typer af spørgsmål end rene effekt- eller implementeringsspørgsmål. Jeg har derfor valgt at
fokusere på de formål for hvert af de fire trin i syntesen, som jeg finder relevante i forhold til
at besvare reviewspørgsmålene i netop dette systematiske review.
Første trin i den narrative syntese er udviklingen af en programteori. Dette er en teori om,
hvordan interventionen virker, hvorfor og for hvem. Formålet med den teoretiske model er at
informere beslutninger om reviewets fokus, at bidrage ved fortolkningen af reviewets resultater og at vurdere generaliserbarheden af reviewets konklusioner.
I andet trin gennemføres den præliminære syntese af primærstudiernes resultater. Formålet
med den præliminære syntese er at organisere resultaterne fra de inkluderede studier med
henblik på at identificere mønstre på tværs af studierne, at identificere facilitatorer og barrierer for anvendelsen af den udforskede intervention samt at udforske relationen mellem de
fundne facilitatorer og barrierer. Det at undersøge barrierer og facilitatorer ved en pædagogisk strategi er en måde, hvorpå den kan deles op i flere elementer, så der kan opnås større
forståelse for, hvilke særlige forhold ved strategien, der har en betydning. Formålet med den
præliminære syntese er at udvikle en første beskrivelse af resultaterne af de inkluderede
studier. I dette trin af synteseprocessen kan studierne struktureres, så mønstrene i de faktorer og processer, der har en betydning, kan identificeres på tværs af studierne (Popay et al.,
2006).
I det tredje trin af den narrative syntese udforskes relationerne inden for og imellem studierne. Der er to typer af relationer, der udforskes: relationen mellem resultaterne af de forskellige studier og relationen mellem forskellige karakteristika i de individuelle studier og deres
resultater, hvilket i dette tilfælde vil sige de relationer, der fremgår af programteorien. Udforskningen af relationer er baseret på den præliminære syntese. Formålet med dette trin i
synteseprocessen er at overveje, hvilke faktorer der kan forklare forskelle mellem studierne
med hensyn til, hvilke barrierer og facilitatorer der er fundet for anvendelsen af den undersøgte strategi, samt at forstå hvorfor og hvordan den virker.
I det fjerde trin af syntesen vurderes syntesens robusthed. Formålet med dette element i
syntesen er at vurdere styrken af den evidens, på basis af hvilken syntesens konklusioner er
fremkommet, samt at vurdere mulighederne for generalisering af syntesens resultater til andre populationer og kontekster.
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De fire elementer i den narrative syntese skal ikke nødvendigvis følges kronologisk, men kan
foregå sideløbende, så revieweren bevæger sig imellem de fire elementer i en iterativ proces. I det følgende kapitel 8 beskrives først udviklingen af en programteori. Dernæst følger
selve den narrative syntese. Her skelnes der ikke mellem præliminær syntese og udforskning
af relationer, dvs. trin 2 og 3, da disse væver sig ind i hinanden. Jeg har derfor vurderet, at
det vil gå ud over den samlede forståelse, hvis de i teksten deles op. I kapitel 10 behandles
syntesens robusthed, som udgør det fjerde trin af syntesen.
I det følgende beskrives de specifikke metoder, som anvendes i synteseprocessen.
Anvendte metoder i syntesen
Popay et al. (2006) fremhæver en række teknikker og metoder, som kan anvendes i den
narrative syntese. Dele af den præliminære syntese kan siges at være udført allerede i de
tidligere trin af reviewprocessen under dataekstraktionen og forskningskortlægningen. Som
beskrevet i kapitel 5 har en begyndende analyse af de anvendte strategier fundet sted under
dataekstraktionen. I dataekstraktionen er der udført en tekstuel deskription af samtlige primærstudier med ensartede beskrivelser af alle studierne vedrørende spørgsmålene i spørgerammen. I forskningskortlægningen er der anvendt tabulering af bl.a. studiernes resultater
og metoder, hvilket Popay et al. (2006) beskriver som en dataekstraktion i tabelform, som er
en del af den præliminære syntese.
Den narrative syntese gør brug af fem af de af Popay et al. (2006) beskrevne metoder, som
jeg har fundet relevante for denne syntese, nemlig gruppering, tekstuelle redegørelser, tematisk analyse, tabulering og case-beskrivelser. Metoderne anvendes i et samspil med hinanden igennem hele synteseprocessen og kan derfor ikke ses adskilt i det samlede synteseprodukt.
En narrativ syntese involverer organisering af studier i mindre grupper, så analyseprocessen
bliver nemmere at administrere (Popay et al., 2006). Studier kan fx grupperes efter intervention, kontekst, studiedesign, type af outcome, metode, deltagere osv. Disse dimensioner kan
anvendes i en syntese til at gruppere og organisere studierne efter similaritet. Studierne
grupperes med henblik på at facilitere analyseprocessen og for at kunne identificere mønstre
i grupperne og imellem dem.
Der udarbejdes tekstuelle redegørelser for studiernes resultater i relation til grupperne. Tekstuelle beskrivelser af primærstudierne udgøres af et deskriptivt afsnit om hvert enkelt studie.
Disse beskrivelser udføres på samme måde for alle studier. I den præliminære syntese sættes beskrivelserne fra dataekstraktionerne sammen med henblik på at skabe en helhed af
delene. Kvalitative case-beskrivelser beskrives af Popay et al. (2006) som en kvalitativ be-
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skrivelse af deskriptive data fra studierne, som kan anvendes til at forsøge at forklare, hvorfor en intervention virker. Der kan stilles spørgsmål som fx: Hvad er karakteristika ved succesfulde implementeringer? Hvordan blev de studerende undervist? Hvad var detaljerne ved
uddannelsesprogrammet? De kvalitative case-beskrivelser bygger på de tekstuelle deskriptioner.
Tematisk analyse er en ofte anvendt metode, som bruges i flere forskellige tilgange til syntese, herunder narrativ syntese. Anvendelsen af kvalitative studier i systematiske reviews er
ofte blevet beskrevet som problematisk, idet kvalitative studier ikke kan betragtes som generaliserbare i repræsentativ forstand, men er relateret til en specifik kontekst. I forbindelse
med inddragelsen af kvalitativ forskning i systematiske reviews hævder nogle kritikere, at
resultaterne dekontekstualiseres og fejlagtigt antages at kunne sammenstilles. Den tematiske analyse anses i denne forbindelse for at være en metode, som respekterer konteksten
og den kvalitative forsknings kompleksitet (Thomas & Harden, 2007).
Tematisk analyse kan anvendes til systematisk at identificere de vigtigste (baseret på reviewspørgsmålet) og oftest forekommende temaer og begreber på tværs af studierne. I den
tematiske analyse reflekteres ideerne og konklusionerne i primærstudierne. Temaerne identificeres på induktiv vis ved at læse og genlæse teksterne. Selvom tematisk analyse kan karakteriseres som en kvalitativ tilgang til data, kan temaerne tælles og fremstilles i tabeller og
matricer. Fordelen ved tematisk analyse er, at den organiserer og opsummerer resultaterne
af en større mængde forskning.
Metaetnografi beskæftiger sig med begrebsmæssig oversættelse, hvilket indebærer en genfortolkning og transformation af de analytiske og teoretiske begreber, de individuelle studier
anvender. Metaetnografi er en metode udviklet på baggrund af metoder anvendt i primær
etnografisk forskning, men metoden kan anvendes til at syntetisere resultaterne fra mange
forskellige typer af kvalitativ forskning. Denne syntese er ikke en metaetnografisk syntese,
men der anvendes metoder, som er inspireret af metaetnografien. Tematisk analyse som
beskrevet af Popay et al. (2006) indebærer en oversættelse af data på samme måde som
metaetnografi. Begrebet ’oversættelse’ indebærer en analyseproces, hvor begreber trækkes
ud af et studie og sammenstilles med samme begreber fra andre studier, selvom de ikke
nødvendigvis udtrykkes med de samme ord. Ligesom i en metaetnografisk syntese har den
tematiske analyse til hensigt at foretage sammenligninger mellem studierne med henblik på
at identificere begreber og temaer, som er fælles og ens på tværs af studierne. Til dette formål foreslår Pope et al. (2007) at anvende tematiske matricer, som viser barrierer og facilitatorer i relation til det undersøgte fænomen eller intervention. Ifølge Pope et al. kan denne
metode både anvendes til syntese af kvalitative og kvantitative resultater.
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Tabulering er en måde at præsentere såvel kvantitative som kvalitative data visuelt. Som del
af den præliminære syntese er der udarbejdet et skema, hvor studierne er grupperet efter de
strategier, de undersøger. Inden for hver gruppe er studierne yderligere organiseret efter den
uddannelse, de undersøger. I skemaet er studiets undersøgte strategier og resultaterne
fremstillet som tekstuel deskription, samt en analyse af de barrierer og facilitatorer, der er
fundet for hvert studie i relation til den undersøgte strategi. I denne analyse identificeres de
aspekter ved strategierne, som ser ud til at fungere som barrierer eller facilitatorer i forhold til
at opnå sammenhæng mellem teori og praksis. Det udarbejdede skema ligger til grund for
udforskningen af relationerne mellem studierne. 33
Kvantitative og kvalitative studier i syntesen
Dette review er baseret på både kvantitative og kvalitative primærstudier og kan dermed karakteriseres som et mixed methods review. Der findes forskellige tilgange til at anvende studier baseret på forskellige metoder i systematiske reviews. En stor del af den eksisterende
litteratur om mixed methods i systematiske reviews har fokus på, hvordan kvalitative resultater kan indlejres i kvantitativt baserede reviews om effekter (Saini & Shlonsky, 2012). Det
skyldes, at systematiske reviews tidligere har været domineret af synteser af kvantitative
studier om effekter af indsatser. Der er efterhånden udviklet flere metoder til syntese af kvalitative studier som fx metaetnografi, ligesom der er udviklet metoder til syntese af studier,
som anvender både kvalitative og kvantitative metoder. Mixed methods-tilgange til systematiske reviews er dog stadig i de begyndende stadier, og det er endvidere et kontroversielt
spørgsmål, hvorvidt disse tilgange bør anvendes i systematiske reviews (Saini & Shlonsky,
2012).
Der findes forskellige holdninger til, hvorvidt det er muligt at kombinere kvalitative og kvantitative metoder. Ifølge Saini & Shlonsky (2012) mener kritikerne, at de epistemologiske og
ontologiske tilgange fra de to traditioner er uforenelige, mens andre taler for et ”tredje paradigme”, som har til hensigt at mindske de oplevede filosofiske forskelle mellem postpositivismen og fortolkningsvidenskaben. Fortalerne for det tredje paradigme fremfører, at det i
den sociale forskning er nødvendigt med forskellige perspektiver for at kunne forstå vigtige
sociale spørgsmål. Det hævdes, at kampen mellem paradigmerne har skabt en falsk dikotomi mellem den objektive og den subjektive virkelighed. I stedet fremføres det, at meget få
paradigmer er rene og distinkte. De indeholder derimod en blanding af overbevisninger, antagelser, perspektiver og praksisser, som transformeres og udvikler sig gennem en kontinuerlig fremkomst af viden. De epistemologiske forskelle mellem postpositivismen og fortolkningsvidenskaben anerkendes, men betragtes ikke som epistemologisk inkohærente, da det
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samtlige strategier.
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ikke er muligt at sige, hvornår den objektive verden stopper, og den subjektive begynder
(Saini & Shlonsky, 2012).
I dette review anvendes de kvalitative og kvantitative studier sammen, men deres bidrag til
besvarelse af reviewspørgsmålene er forskellige. Kvalitative data om proces og implementering samt om deltageres oplevelser af de undersøgte indsatser kan ifølge Petticrew & Roberts (2006) tilvejebringe en forståelse af, hvorfor nogle strategier virker eller ikke virker,
samt hvordan de virker. Fokus for den narrative syntese i dette review er karakteristika ved
strategierne, hvilken betydning strategierne har for sammenhængen mellem teori og praksis,
samt hvilke forhold ved strategierne der fungerer som barrierer og facilitatorer i forhold til at
skabe sammenhæng mellem teori og praksis. I denne forbindelse bidrager de kvantitative
studier hovedsageligt med viden om virkninger af de undersøgte strategier, mens de kvalitative studier bidrager med viden om de processer, der er forbundet med anvendelsen af strategierne. Det vil sige, at mens de kvantitative studier kan sige noget om, hvorvidt en bestemt
strategi har positive virkninger på sammenhængen mellem teori og praksis, kan de kvalitative studier i højere grad sige noget om hvordan og hvorfor.
Kvalitativ forskning kan i et systematisk review enten kombineres med kvantitative fund med
henblik på at give vægt til disse, eller deres resultater kan syntetiseres i deres egen ret
sammen med den kvantitative del af syntesen og tilvejebringe indsigter vedrørende reviewspørgsmålet, som ikke belyses af den kvantitative evidens (Petticrew & Roberts, 2006). I
dette review indgår de kvalitative studier på den sidstnævnte måde, idet de bidrager med
viden om processerne forbundet med anvendelsen af de forskellige strategier samt barrierer
og facilitatorer forbundet hermed. De kvalitative studier indgår således i deres egen ret og får
dermed en betydning i syntesen, som rækker langt ud over at støtte og nuancere de kvantitative fund. En stor del af de inkluderede studier i dette review er kvalitative eller har et
mixed-methods-design, mens der findes et mindre antal kvantitative studier. Det får betydning for den måde, syntesen er udformet på. De kvalitative studier kommer i høj grad til at
forme syntesen, da det er det materiale, som foreligger. Det indebærer, at den i syntesen
frembragte viden i højere grad vil omhandle viden om processer, barrierer og facilitatorer
forbundet med anvendelsen af de undersøgte strategier, og i mindre grad viden om virkninger af strategierne.
Syntesen af de kvalitative og kvantitative studier er inspireret af det, som Saini & Shlonsky
(2012) kalder ’EPPI-tilgangen’. Udover at gennemføre systematiske reviews arbejder EPPICentre med metodisk udvikling af systematiske reviews. Et af hovedområderne for dette arbejde er udviklingen af metoder til at kombinere forskellige typer af evidens samt reviews,
som indeholder mere end én syntese for at udforske forskellige typer af spørgsmål. Denne
metode, hvor separate synteser kombineres med henblik på at besvare brede spørgsmål og
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underspørgsmål, adskiller sig væsentligt fra traditionelle systematiske reviews, der som oftest anvender én metode som fx metaanalyse til at besvare et enkelt spørgsmål. EPPICentres metode indebærer to eller flere parallelle synteser, som fokuserer på virkninger af en
intervention, barrierer og facilitatorer samt på brugernes oplevelse af interventionen (se fx
Shepherd et al., 2005).
Fordelen ved EPPI-tilgangen er ifølge Saini & Shlonsky (2012), at det på nuværende tidspunkt er en de mest veludviklede metoder til mixed methods-syntese. Syntesen kan inkludere forskellige typer af studier, som kan besvare spørgsmål, som er svære at besvare gennem
kvantitative analysemetoder. Metoden kan i princippet inkludere et hvilket som helst antal
parallelle former for syntese omhandlende fx deltageroplevelser, processer og mekanismer
forbundet med interventionen, tilgængelighed af interventionen, barrierer for implementeringen og gennemførbarhed af interventionen. Den parallelle tilgang til syntese faciliterer bidragene fra både kvantitativ og kvalitativ forskning ved at fokusere på forskellige, men relaterede spørgsmål og ved at fokusere på, hvilke metoder der bedst kan besvare bestemte
spørgsmål/underspørgsmål. De parallelle synteser integreres slutteligt med lige vægt, hvilket
betyder, at syntesen af kvalitative studier ikke indlejres i den kvantitative del af syntesen,
men i stedet står som et selvstændigt bidrag til den fremkomne viden.
I denne syntese anvendes en tilgang, som på flere måder ligner EPPI-tilgangen. De reviderede reviewspørgsmål afspejler opdelingen i virkninger og barrierer/facilitatorer, og denne
opdeling videreføres i syntesen. Syntesen er delt op efter de 11 identificerede strategier 34, og
hver del kan ses som en delsyntese, der omhandler pågældende strategi. Hver delsyntese er
yderligere inddelt i tre dele: Karakteristik af strategien, virkninger af strategien samt barrierer
og facilitatorer. Denne opdeling afspejler de tre reviderede reviewspørgsmål. De kvantitative
studier anvendes hovedsageligt til at besvare spørgsmål om virkninger, mens de kvalitative
studier besvarer spørgsmålene om barrierer og facilitatorer. På den måde fungerer opdelingen i syntesen samtidig som en opdeling af kvantitative og kvalitative studier. Samtidig er det
en måde at opdele det meget heterogene datamateriale på, så det bliver mere homogent.
Under ”karakteristik af strategien” besvares det første reviderede reviewspørgsmål: ”Hvad
karakteriserer de strategier, forstået som pædagogiske og didaktiske metoder og tiltag, som
anvendes med henblik på at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne lærer, pædagog, sygeplejerske og ingeniør, som beskrives i forskningen?”. Her redegøres for karakteristika ved de undersøgte strategier, og hvordan de konkret
kan anvendes i en uddannelsessammenhæng. Her trækkes på alle studier, der omhandler
pågældende strategi, både kvantitative og kvalitative. ”Virkninger af strategien” omhandler
34

Se kapitel 5.
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syntese af de resultater, der bidrager med viden om virkninger af strategien på sammenhængen mellem teori og praksis. Her indgår kvantitative studier, herunder både studier med
eksperimentelt design og andre kvantitative designs. Under ”Facilitatorer og barrierer” belyses processerne forbundet med anvendelse af strategierne. Her inddrages de kvalitative
studier og de kvalitative momenter fra mixed-methods-studierne.
Oversigt over synteseproces
I figur 6 ses en oversigt over synteseprocessen 35:

•Opstilling af model til analyse
Udvikling af
programteori

Præliminær syntese

Udforskning af
relationer

Vurdering af
syntesens
robusthed

•Gruppering
•Tekstuelle deskriptioner
•Tabulering
•Tematisk analyse

•Kvalitative casebeskrivelser
•Tematisk analyse

•Evidensvægt
•Kritisk refleksion

Figur 6: Oversigt over processen i den narrative syntese

35

Metode til vurdering af syntesens robusthed beskrives i kapitel 10.
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Kapitel 8: Narrativ syntese: Strategier i uddannelsen
I dette kapitel præsenteres analysen og syntesen af de strategier, som anvendes med henblik på at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, og som beskrives i den inkluderede
primærforskning. Analysen af strategierne er baseret på den indledende analyse i dataekstraktionsfasen 36, kodningerne i EPPI-Reviewer, samt skemaet hvor studierne er grupperet i
henhold til de anvendte strategier. 37
Først redegøres for programteorien, som udgør første trin i den narrative syntese. Dernæst
følger syntesens trin 2 og 3, som udgøres af den præliminære syntese og udforskningen af
relationer. I syntesen foregår den præliminære syntese og udforskningen af relationer sideløbende og vævet ind i hinanden. Der skelnes derfor ikke mellem disse to trin i det følgende,
som i stedet præsenteres ud fra de elementer, der indgår i programteorien, dvs. karakteristik
af strategien, virkninger af strategien for sammenhængen mellem teori og praksis samt barrierer og facilitatorer. Overordnet kan det siges, at den præliminære syntese udgøres af det
arbejde, der ligger til grund for selve udforskningen af relationer. I den præliminære syntese
organiseres resultaterne og beskrives indledende i form af grupperinger, tabuleringer og tekstuelle redegørelser, mens udforskningen af relationer udgøres af selve analysen, fortolkningen og syntesen af resultaterne på tværs af studierne.
Nogle af studierne er kodet for flere strategier. Det skyldes for nogle studiers vedkommende,
at de undersøger forskellige strategier, men det skyldes i flere tilfælde også, at én strategi er
kodet for flere kategorier. Et eksempel er onlinediskussionsfora, som er kodet for både teknologianvendelse og kollaborativ læring. For hver af kategorierne fokuseres på de særlige
aspekter af strategien, som er knyttet til netop denne kategori. Syntesen er delt op efter de
11 identificerede strategier, dvs. de kan hver ses som en delsyntese, som omhandler pågældende strategi. Som beskrevet i kapitel 5 er kategorierne for strategier i uddannelsen udsprunget af datamaterialet. Der er dermed tale om en syntese, som i overvejende grad er
induktiv. Hver delsyntese er som beskrevet i kapitel 7 yderligere inddelt i tre dele: Karakteristik af strategien, virkninger af strategien samt barrierer og facilitatorer.
Da syntesen overvejende kan karakteriseres som en konfigurativ syntese (jf. Gough & Thomas, 2012), præsenteres primærstudiernes resultater sideløbende med hinanden med henblik på at opbygge et billede af det fænomen, der ønskes udforsket.

36
37

Se kapitel 5.
Se appendiks 8 for eksempel på skema for strategien portfolio/dagbog.
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Programteori
I den narrative syntese arbejdes ud fra reviewspørgsmålene:
•

Hvad karakteriserer de strategier, forstået som pædagogiske og didaktiske metoder
og tiltag, som anvendes med henblik på at skabe sammenhæng mellem teori og
praksis i professionsbacheloruddannelserne lærer, pædagog, sygeplejerske og ingeniør, som beskrives i forskningen?

•

Hvilken betydning har de beskrevne strategier for sammenhængen mellem teori og
praksis i professionsbacheloruddannelserne?

•

Hvilke forhold ved de pædagogiske og didaktiske metoder og tiltag hindrer og faciliterer sammenhængen mellem teori og praksis for de studerende i professionsbacheloruddannelserne?

Denne opdeling afspejles også i programteorien, som udgør den narrative synteses trin 1.
Programteorien er udviklet specifikt i relation til de stillede reviewspørgsmål i dette projekt.
Programteorien er en model og skal derfor ikke forstås som et billede på de virkelige forhold
forbundet med anvendelsen af bestemte strategier til at skabe sammenhæng mellem teori og
praksis i professionsbacheloruddannelserne, men som en teoretisk konstruktion, der fremhæver de dele af virkeligheden, som kan anses for væsentlige i forhold til at undersøge og
besvare reviewspørgsmålene i nærværende systematiske review.
Centralt i reviewspørgsmålene er de undersøgte strategier. I reviewet undersøges en række
strategier, i alt 11: Teknologianvendelse, kollaborativ læring, portfolio/dagbog, vejledning,
samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted, organisering af praktik, case-baseret
læring, udforskning af praksis, færdigheds- eller demonstrationslaboratorium og undervisning
i refleksiv tænkning. Strategierne udgør det første element i modellen:

Strategi 1, 2,
3…

Det andet centrale element er sammenhæng mellem teori og praksis. For at indgå i reviewet,
skal et studie undersøge en strategi, som har til hensigt at skabe sammenhæng mellem teori
og praksis for de studerende i professionsbacheloruddannelserne. Sammenhæng mellem
teori og praksis udgør således det andet element i modellen:
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Strategi 1, 2,
3…

Sammenhæng mellem teori og
praksis

Reviewet er baseret på en antagelse om, at når man anvender bestemte strategier, vil det
have en betydning for, hvorvidt og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem teori og
praksis for de studerende. Som beskrevet i kapitel 5 er der ikke nødvendigvis tale om en
effekt i den forstand, at andre mulige årsager til virkningen helt kan udelukkes. Der kan også
være tale om, at de specifikke strategier har en betydning, idet det kan vises, at de med stor
sandsynlighed vil skabe sammenhæng mellem teori og praksis, og at det kan antages, at det
ikke er en tilfældighed, at dette sker. Den simple relation mellem de undersøgte strategier og
sammenhængen mellem teori og praksis kan i modellen illustreres på følgende måde:

Strategi 1, 2,
3…

Sammenhæng mellem teori og
praksis

Dernæst er reviewet baseret på en antagelse om, at der kan identificeres aspekter ved strategien, som optræder som enten barrierer eller facilitatorer. Barrierer og facilitatorer påvirker
den betydning, pågældende strategi har for sammenhængen mellem teori og praksis. Barrierer er forhold eller faktorer, som hindrer eller hæmmer sammenhængen mellem teori og
praksis, mens facilitatorer er forhold eller faktorer, som fremmer sammenhængen mellem
teori og praksis. Det vil således sige, at barrierer og facilitatorer er faktorer, som har påvirket
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resultaterne, som er fundet i studierne. Gennem identifikationen af facilitatorer og barrierer
konstrueres der i syntesen en forklaring af, hvordan og hvorfor en bestemt strategi har de
betydninger, som studierne har fundet, at den har for sammenhængen mellem teori og praksis, samt hvordan og hvorfor særlige faktorer og processer indvirker på anvendelsen og udbyttet af strategien. Dette kan illustreres på følgende måde i modellen:

Facilitatorer
Strategi 1, 2,
3…

Sammenhæng mellem teori og
praksis

Barrierer

Endelig er reviewet baseret på en antagelse om, at strategierne, der anvendes for at skabe
sammenhæng mellem teori og praksis, finder sted i en kontekst. Pædagogisk praksis og
pædagogiske metoder er ofte komplekse, og denne kompleksitet øges yderligere, idet processerne forbundet med den pædagogiske metode foregår i en bestemt kontekst, som har
betydning for forløbet og resultatet. For at tage højde for dette er kontekst illustreret i modellen, som skal forstås på den måde, at alle de forhold, relationer og processer, der analyseres, finder sted i en kontekst, hvor forskellige forhold spiller ind. Hensigten med dette er i
syntesen at inddrage forhold i konteksten, som spiller en rolle i forhold til anvendelsen og
læringsudbyttet af de undersøgte strategier. Der kan skelnes mellem en lokal kontekst og en
global kontekst. Forhold i den lokale kontekst kan fx være den lokale kultur, magtforhold, de
studerendes baggrund, undervisernes baggrund samt uddannelsens struktur og organisering
lokalt. Forhold i den globale kontekst kan fx være lovgivning, samfundsmæssige forhold samt
overordnede strukturer og vilkår. I denne syntese inddrages kun forhold i den lokale kontekst, til trods for at forhold i den globale kontekst også må antages at have en væsentlig
betydning for, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem teori og praksis i professions-
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bacheloruddannelserne. Dette ligger dog uden for rammerne af dette projekt, ligesom der
ikke er tilstrækkelig information herom i primærstudierne.
Reviewspørgsmålene kan dermed fremstilles som en endelig programteori, som kan illustreres på følgende måde:

Lokal kontekst

Facilitatorer
Strategi 1, 2,
3…

Sammenhæng mellem
teori og praksis

Barrierer

I det følgende præsenteres selve den narrative syntese, som med udgangspunkt i reviewspørgsmålene og programteorien er opdelt efter strukturen:
1. Karakteristik af strategien
2. Virkninger af strategien
3. Barrierer og facilitatorer
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Teknologianvendelse
Karakteristik af teknologianvendelse
I studierne undersøges anvendelsen af en række forskellige metoder, som alle har det til
fælles, at de er baseret på teknologi. De fleste studier i denne kategori beskæftiger sig med
læreruddannelsen.
En måde at anvende teknologien på er gennem onlinefællesskaber, hvor de studerende kan
diskutere med hinanden, underviseren eller praktikere. I et onlineforum kan de studerende
poste indlæg, som eksempelvis omhandler deres oplevelser i praksis og refleksioner herover, samt respondere på hinandens indlæg. Nogle studier undersøger anvendelsen af et
offentligt webbaseret læringsforum, The Inquiry Learning Forum (ILF), som er et webbaseret
onlinefællesskab, hvor de studerende kan interagere med andre studerende og praktikere. I
læringsforummet er der udover muligheden for onlinediskussioner også særlige features som
fx virtuelle klasserum, hvor de studerende virtuelt kan besøge andres klasserum, se videoer,
lektionsplaner og eksempler på elevarbejde. Til videoerne er knyttet spørgsmål, som kan
bruges til at diskutere ud fra i diskussionsforummet. Hver bruger af ILF kan skabe sin egen
Inquiry Circle med privat diskussionsforum, links, objekter og videoer.
Også video anvendes som et læringsredskab i undervisningen. Video kan både anvendes
som en måde at iagttage andres praksis på eller som optagelser af studerendes egen praksis. Video af andres praksis kan udgøres af videooptagelser, hvor en praktiker anvender bestemte strategier eller metoder i praksis, eller det kan være videooptagelser, som viser forskellige scenarier og situationer i praksis. I disse videocases vises en sekvens af et forløb i
praksis, hvorefter de studerende skal reflektere over, hvad de ser i videoen. Nogle steder
anvendes interaktive videokonferencer, som indebærer, at uddannelsesstedet via video kobles til lokale samarbejdsskoler. Der sættes kameraer op i forskellige klasserum, så de studerende kan følge med i praksis og på basis heraf diskutere praksis. En anden måde, hvorpå
video kan anvendes, er gennem videooptagelser af de studerendes egen praksis, som efterfølgende gøres til genstand for diskussion og refleksion.
Anvendelsen af teknologi kan desuden finde sted gennem interaktive multimediemiljøer, som
anvender forskellige medier som fx audio, video, grafik og tekst. I et multimedieprogram kan
de studerende eksempelvis præsenteres for en videocase med et scenario fra praksis, som
suppleres med information præsenteret gennem forskellige medier fx i form af tekstdokumenter med faktuel viden om den relevante teori, specifik information om eleven fra forældre,
skole og journaler samt lyd- eller videooptagelser, hvor eksperter diskuterer casen og de
teoretiske perspektiver af denne. Et multimediemiljø kan derudover indeholde vidensbaser
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og forskellige læringsaktiviteter som fx quiz, ligesom programmet kan indeholde spørgsmål
relateret til casen, som har til formål at igangsætte de studerendes refleksion.
Virkninger af teknologianvendelse
To eksperimentelle studier (Makinster et al., 2006 - høj; Brown, 2008) 38 finder ingen virkninger af onlineforum på sammenhængen mellem teori og praksis. Studiet af Makinster et al.
(2006 - høj) viser ydermere, at de forskellige typer af sociale onlinekontekster har effekt på
de studerendes refleksion, men at onlineforummet ikke i sig selv har en effekt på de studerendes refleksion i forhold til en kontrolgruppe. Dette studie konkluderer således, at det er
den sociale komponent, der har en betydning, og ikke teknologien i sig selv.
Fire studier (Koc et al., 2009 - høj; Moreno & Valdez, 2007 - høj; Rosen, 2008 – høj; Stockero, 2008), heraf tre med høj evidensvægt, viser, at anvendelsen af video har positive virkninger på sammenhængen mellem teori og praksis. 39 Mixed methods-studiet af Koc et al. (2009
- høj) har fundet, at det at se video af andres praksis gør det muligt for de studerende at se
kompleksiteten af praksis med flere detaljer end en skriftlig case, mens det eksperimentelle
studie af Stockero (2008) viser, at videoen er med til at fokusere de studerendes diskussion
med anvendelse af teori. Moreno & Valdez´ (2007 - høj) eksperimentelle studie konkluderer,
at de studerende, som præsenteres for en eksemplarisk lærer, som illustrerer, hvordan teoretiske principper kan appliceres i praksis, er mere tilbøjelige til at overføre disse undervisningsstrategier til deres egen undervisningspraksis end studerende, som ikke er blevet præsenteret for denne video. Videocasen giver de studerende et minde, som kan virke som en
referenceramme i hukommelsen for fremtidige undervisningsoplevelser. Samlet viser studierne, at de studerende ved at se en video, hvor bestemte teorier anvendes i praksis, kan
skabe en forbindelse mellem teori og praksis. Det viser sig ved, at de kan koble den lærte
teori med det, de ser i videoen, samt at de kan overføre det til deres egen praksis.
Tre eksperimentelle studier (Kilbane, 2008 – høj; Rosen, 2008 – høj; Yuen & Naidu, 2007),
heraf to med høj evidensvægt, viser, at anvendelsen af multimediemiljøer har positive virkninger på sammenhængen mellem teori og praksis. I studiet af Kilbane (2008 - høj) undersøges et program med webbaserede multimediecases, som illustrerer forskellige situationer i
praksis. Dette studie viser, at de studerende, som anvendte programmet, var bedre til at analysere situationerne i casen med inddragelse af viden fra forskellige kilder, herunder teoretisk
og empirisk forskning. Studiet af Rosen (2008 - høj) viser, at computerbaserede cases, hvor
de studerende ser små videocases og svarer på spørgsmål, som programmet stiller, har en
positiv betydning for kvaliteten af de studerendes refleksion. De studerende er bedre til kritisk
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Bemærk at oversigten over referencerne, der indgår i syntesen, findes separat efter litteraturlisten.
Disse resultater indgår også i afsnittet om case-baseret læring.
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at diskutere anvendelsen af teori samt til kritisk at diskutere den potentielle indflydelse på
deres fremtidige praksis end kontrolgruppen. Også studiet af Yuen & Naidu (2007) viser, at
multimedieundervisningen ved at bringe en praktisk komponent ind i undervisningen på uddannelsen kan bygge bro mellem teoretisk og praktisk viden. De studerende i dette studie
opnåede en større forståelse af uddannelsens teoretiske indhold efter at have anvendt multimedieprogrammet. Samlet peger studierne på, at den multimediebaserede undervisning
kan hjælpe de studerende med at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. De studerende bliver bedre til at analysere og reflektere over praksis og over anvendelsen af teori,
ligesom de opnår en større forståelse af teorien i relation til praksis.
Barrierer og facilitatorer
Fælles for anvendelsen af teknologi i studierne er, at teknologien spiller en rolle som facilitator ved at tilvejebringe nogle muligheder, rammer og strukturer for forskellige læreprocesser
for de studerende. Teknologien har en funktion som ”hjælper” ved anvendelsen af andre
strategier som fx portfolio, dagbog, kollaborativ læring, cases, narrativer og udforskning af
praksis. Et eksempel på dette ses i studiet af Shepherd & Hannafin (2009), som beskæftiger
sig med elektronisk portfolio, hvor de studerende anvender et program, som giver de studerende spørgsmål, der kan strukturere deres refleksion. Den elektroniske portfolio kan deles
med undervisere og praktikvejledere. Her udgør den elektroniske portfolio en ramme for de
studerende, som strukturerer deres fokus ved bl.a. spørgsmål og prompts, som hjælper de
studerende til at evaluere deres egen praksis.
Som det ses ovenfor, har sociale onlinefora virkninger på studerendes refleksion, men det er
ikke teknologien i sig selv, der har en betydning. Teknologiens rolle som facilitator for studerendes læring i et onlineforum understøttes af flere kvalitative studier. Et studie af KhoureyBowers (2005) viser, at et onlineforum skaber en kontekst, hvor de studerende kan dele ideer og indsigter. Teknologiens rolle som facilitator viser sig ligeledes i studiet af Barnett
(2006), som har fundet, at forskellige egenskaber og funktioner ved onlinefællesskabet skaber en ramme for de studerendes læring. Muligheden for at se de virkelige klasserum hjælper de studerende med at forstå forskellige læringsteorier og praksisser. Den ubegrænsede
adgang til forummet på alle tidspunkter betyder, at de studerende kan skabe forbindelse til
deres praksisoplevelser og deres praksisforståelse, som er under kontinuerlig forandring.
Videoerne i samspil med diskussionerne giver de studerende mulighed for at eksaminere og
diskutere praksis fra forskellige teoretiske perspektiver, ligesom de kan vende tilbage senere
og se videoen med en anden teoretisk linse og nye praktiske erfaringer. I studiet af Ostorga
& Estrada (2009) skal de studerende gennemføre aktionsforskningsprojekter i et forløb på
seks moduler. Undervejs i forløbet deltager de i et onlineforum, hvor underviseren poster en
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prompt, som sætter de studerende i stand til at diskutere i relation til modulet. På den måde
virker onlineforummet ved at guide de studerende gennem aktionsforskningsprocessen.
Samlet peger studierne på, at et onlineforum skaber en kontekst, som kan facilitere de studerendes refleksion. Teknologiens rolle som facilitator for at skabe sammenhæng mellem teori
og praksis viser sig ved, at den tilvejebringer rammer, muligheder og strukturer for de studerendes læring. I et onlineforum skaber teknologien en ramme for de studerendes kollaborative læring, samtidig med at den guider og strukturerer de studerendes refleksion ved at præsentere de studerende for videocases, tekster, opgaver og spørgsmål.
To studier (Kent & Simpson, 2010; Mitchell et al., 2010) undersøger brugen af interaktive
videokonferencer. Kent & Simpson (2010) viser, at de studerende oplever, at brugen af videokonferencer hjælper med at øge deres viden om undervisning og deres evne til at implementere specifikke undervisningsstrategier. Studiet af Mitchell et al. (2010) konkluderer, at
værdien af videokonferencer findes i, at de hjælper til at løsne op for associeringen af teoretisk læring med universitetsundervisningen og praktisk læring med skolen og dermed bliver
en katalysator for vidensoverførsel (transfer) mellem de to kontekster. Interaktiv video giver
de studerende eksempler på praksis, som illustrerer og forstærker teoretiske temaer, de tidligere er blevet introduceret til. Overordnet peger studierne på, at videokonferencerne skaber
mulighed for at bringe praksis ind i den universitetsbaserede undervisningskontekst. Denne
praksis bliver sat ind i en kontekst, hvor de studerende kan interagere og trække på erfaringerne fra både universitetsundervisere og praktikere på samme tid, ligesom undervisere og
praktikere kan interagere med hinanden. På denne måde fungerer det interaktive element
ved videokonferencen som en facilitator for sammenhængen mellem teori og praksis, idet
der gennem dialog bygges bro mellem uddannelsesstedet og praksisinstitutionen.
I flere studier (Bayat, 2010; Collier, 2010 - høj; Freese, 1999) anvendes video til at optage de
studerendes egen praksis, som efterfølgende gøres til genstand for analyse og refleksion.
Studierne peger alle på, at videoanalyserne hjælper de studerende med at koble teori og
praksis via refleksion over egen praksis. Studiet af Freese (1999) har således fundet, at videoanalyserne hjælper de studerende med at reflektere over deres egen praksis, mens Colliers (2010 - høj) studie har fundet, at videoen udgør et refleksionsinstrument, som faciliterer
dialogen om, hvad de studerende tænkte i kritiske øjeblikke i læringsaktiviteten. Bayat (2010)
har ligeledes fundet, at analyse af video giver de studerende mulighed for at forholde sig
kritisk overfor deres egne færdigheder, indholdet af deres lektion, deres attitude og deres
beslutninger i praksis. Studiet af Freese (1999) peger på, at brugen af video giver de studerende mulighed for at gå tilbage til øjeblikket og se udefra på deres egen praksis og analysere den. Dette giver dem et andet perspektiv på deres egen praksis. Bayats (2010) studie
viser, at de studerende i videoanalysen anvender refleksion-over-handling (jf. Schön, 2009). I
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studiet af Collier (2010 - høj) ses det, at de studerende gennem diskussionerne af videoen
bliver opmærksomme på relationen mellem teori og praksis og får større forståelse for kompleksiteten i den gensidige vekselvirkning mellem teori og praksis.
Samlet peger studierne på, at video er et nyttigt redskab til at skabe sammenhæng mellem
teori og praksis for de studerende. Som det ses i afsnittet ovenfor, kan der fremvises positive
virkninger af anvendelsen af video af andres praksis for de studerendes kobling af teori og
praksis. De kvalitative studier beskæftiger sig ikke med video af andres praksis, men derimod med videooptagelser af de studerendes egen praksis, som efterfølgende skaber mulighed for refleksion over egne handlinger i praksis. De kvalitative studier peger på, at video af
egen praksis i særlig grad lægger op til refleksion over praksis, mens de eksperimentelle
studier viser, at video af andres praksis har positive virkninger på sammenhængen mellem
teori og praksis, idet de studerende bliver bedre til at koble teori med den praksis, de ser
udført i videoen. Fælles for begge måder at anvende video på er, at de fungerer som facilitatorer for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis ved, at videooptagelserne visualiserer praksis og gør det muligt at reflektere over praksis, mens de studerende befinder i en
situation uden tidspres og handletvang.
To kvalitative studier beskriver de processer, der er forbundet med anvendelsen af interaktive multimediemiljøer, og hvordan de kan medvirke til at skabe forbindelse mellem teori og
praksis for de studerende. Daniel (1996) viser, at det interaktive multimediemiljø forbinder
den universitetsbaserede teori, som de studerende lærer i undervisningen, med praksisbaserede applikationer. Det interaktive læringsmiljø udgør en ramme for de studerendes tænkning, mens de observerer klasserummene. Ved at se lærere anvende bestemte strategier i
praksis ændres de studerendes opfattelser af disse strategier, idet de kan forbinde praksisepisoderne til deres teoretiske undervisning, hvilket resulterer i, at deres opfattelse af strategierne som anvendelige øges. Ferry et al. (2006) undersøger en simulation af et klasselokale, hvor de studerende selv spiller rollen som den virtuelle lærer. Studiet viser, at onlinesimulationen hjælper de studerende til at forbinde deres universitetsstudier til de simulerede
oplevelser i det virtuelle klasserum ved at bygge videre på den erfaring, de studerende har
fra deres virkelige oplevelser med praksis. De studerende kan ved hjælp af simulationen
identificere potentielle problematikker i praksis og reflektere over deres forudfattede holdninger. Simulationen fungerer som en facilitator for sammenhængen mellem teori og praksis
ved at opmuntre de studerende til at reflektere over deres overbevisninger samt til at begrunde, reflektere over og evaluere deres beslutninger. Multimedieprogrammerne kan således ses at have en betydning for de studerendes læring, idet de studerende reflekterer over
praksis i en vekselvirkning mellem teoretisk viden og praktiske erfaringer.

173

Kollaborativ læring
Karakteristik af kollaborativ læring
Størstedelen af studierne om kollaborativ læring undersøger læreruddannelsen, og nogle få
undersøger sygeplejerskeuddannelsen. Fælles for mange af studierne i denne kategori er, at
den kollaborative læring ikke er den primære strategi, der udforskes, men snarere kan betegnes som et aspekt ved en pædagogisk aktivitet. De studier, der beskæftiger sig med kollaborativ læring, undersøger således også en række andre strategier. Fælles er et fokus på
de studerendes læring i et fællesskab med andre studerende og særligt på betydningen af at
reflektere sammen. Kollaborativ læring kan således være et aspekt ved en aktivitet eller didaktisk metode, men der findes også forskellige undervisningsformer, hvor den kollaborative
læring udgør det primære formål.
En af måderne, hvorpå der kan skabes en kontekst for kollaborativ læring og refleksion, er
seminar, hvor både studerende, undervisere og evt. praktikere deltager, og hvor de studerende i fællesskab udforsker og diskuterer problematikker og situationer fra praksis. Et seminar kan indeholde forskellige læringsaktiviteter såsom præsentation af fortællinger fra praksis, udpegning af relevante problematikker og diskussion heraf. Ved præsentationen kan de
studerende gøre brug af relevant teori, og de kan deltage i diskussionen af de andre studerendes præsentationer. Det primære formål med et seminar er således at undersøge de studerendes egne oplevelser fra praksis og diskutere dem i forhold til relevante teorier og begreber.
De studerende har også mulighed for at diskutere og reflektere i fællesskab i forskellige former for grupper med eller uden deltagelse af undervisere og praktikere. Dette kan foregå på
nettet, hvor forskellige onlinefora faciliterer diskussionen, i diskussionsgrupper på uddannelsesstedet eller i studiegrupper. I diskussionsgrupperne på uddannelsen kan de studerende fx
diskutere et bestemt indhold relateret til praksis eller udarbejde kollaborative essays og andre opgaver. Onlinefora kan være designet på forskellige måder, men har primært til formål
at give studerende og evt. praktikere mulighed for at formulere, reflektere over og dele deres
praktiske erfaringer med deres jævnbyrdige.
Virkninger af kollaborativ læring
Virkningerne af kollaborativ læring gennem forskellige metoder undersøges i fire studier,
hvoraf tre har høj evidensvægt. I mixed-methods-studiet af Astrup et al. (2009 - høj) undersøges seminar som et forum, hvor studerende, undervisere og vejledere med udgangspunkt
i de studerendes oplevelser fra praksis kan diskutere patienthistorier eller et sygeplejeprofessionstema. Dette studie viser, at seminar er en positiv mulighed for de studerende for at
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skabe sammenhæng mellem teori og praksis, idet sammenhængen mellem seminar og koblingen af teori og praksis er meget stærk.
I tre studier undersøges den kollaborative læring som et aspekt ved andre undervisningsmetoder som dagbog, aktionsforskning og onlineforum. I et eksperimentelt studie af Kaplan et
al. (2007 - høj) undersøges betydningen af interaktive dagbøger, hvor de studerende deler
deres refleksioner elektronisk via e-mail. Studiet viser, at der er en højere forekomst af refleksion i interaktive dagbøger delt elektronisk end i traditionelle dagbøger og konkluderer, at
den sociale interaktion er den vigtigste faktor i forhold til at fremme refleksionen. De studerende bliver mere refleksive, når de skal forholde sig til andres praksisser og ikke kun deres
egen. Tilsvarende fund er gjort i det eksperimentelle studie af Ostorga & Estrada (2009), som
viser, at studerende, der arbejder med aktionsforskningsprojekter, opnår et højere refleksionsniveau, når de arbejder i grupper. Det eksperimentelle studie af Makinster et al. (2006 høj) har fundet, at studerende, som anvender et onlinediskussionsforum, ikke skriver bedre
refleksioner end en kontrolgruppe, men at de i modsætning til kontrolgruppen finder selve
refleksionen værdifuld. Der kan således ikke påvises en effekt af onlinefællesskabet på selve kvaliteten af den enkelte studerendes skriftlige refleksion. Derimod kan der ses en positiv
virkning på de studerendes holdning til det at reflektere, idet de studerende i diskussionsgruppen værdsætter opgaven og refleksionen i sig selv, mens de studerende i kontrolgruppen har en negativ holdning til opgaven. Studiet konkluderer, at det er den sociale komponent ved onlinediskussionsforummet, som har betydning for de studerendes refleksion.
Overordnet viser de tre studier, at den kollaborative læring, som finder sted ved anvendelsen
af forskellige didaktiske metoder, har positive virkninger på sammenhængen mellem teori og
praksis, idet de studerendes refleksion fremmes, og de studerende værdsætter refleksionen.
De studerende reflekterer mere, om end der er modstridende resultater vedrørende kvaliteten og niveauet af refleksionen.
Barrierer og facilitatorer
En del kvalitative studier beskæftiger sig med kollaborativ læring. De fleste af disse studier
beskæftiger sig med kollaborativ refleksion eller delt refleksiv praksis. Flere studier peger på
betydningen af støtte og sparring fra medstuderende for de studerendes refleksion. Studiet
af Maaranen (2009) viser, at de studerende oplever det som vigtigt at dele ideer med medstuderende, og at dette støtter refleksionen og den professionelle udvikling, mens to andre
studier (Collier, 2010 - høj; Freese, 1999) ligeledes peger på, at når de studerende reflekterer med andre studerende, får de en ’kritisk ven’, som kan give et andet perspektiv. Studiet af
Krokfors et al. (2006) har fundet, at de studerende i højere grad tager praksis med ind i teorien, når de diskuterer med deres medstuderende. Krokfors et al. (2006) viser, at det at have
en ”peer mentor” under praktikforløbet kan give den studerende mulighed for at diskutere og
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reflektere over praksis mere uformelt som en jævnbyrdig eller som en kritisk ven. Samme
billede viser sig i to andre kvalitative studier (Comeaux & Huber, 1998; Darling-Hammond,
2006 - høj), som finder, at de studerende kan fungere som hinandens støttenetværk og
sammen diskutere problematikker fra praksis, observere hinanden, kommentere og kritisere.
Også i studiet af Voigt (2007) ses det, at tilgængelighed af relationer med medstuderende er
vigtigt for læringsprocessen, idet de studerende oplever at kunne reflektere med hinanden på
en anden måde end med vejlederen. Voigt (2007) viser, at sociale processer og læreprocesser skaber en vekselvirkning i læringsmiljøet i form af tid og rum for refleksion.
Overordnet viser studierne, at de studerendes mulighed for at diskutere med ligestillede fungerer som en facilitator for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Relationerne
mellem medstuderende giver mulighed for at lære af hinanden og få andre perspektiver på
egen læring og praksis. Jævnbyrdige har en mulighed for at diskutere problematikker med
hinanden og lære sammen i dynamiske gruppeprocesser i læringsmiljøet. I denne forbindelse kan medstuderende spille en rolle for hinanden som kritiske venner i forhold til at reflektere mere uformelt over praksis.
Tre studier (Astrup et al., 2009 - høj; Friedman & Schoen, 2009; Rystedt & Gustafsson, 2008
– høj), heraf to med høj evidensvægt, viser, at anvendelsen af seminar med deltagelse af
studerende, undervisere og praktikere kan have en positiv betydning for de studerendes mulighed for at reflektere, alt efter hvordan seminaret tilrettelægges og gennemføres. Astrup et
al. (2009 - høj) og Friedman & Schoen (2009) viser, at seminar udgør et læringsrum, hvor de
studerende kan diskutere og reflektere over praksis. I studiet af Astrup et al. (2009 - høj) undersøges seminar som et forum, hvor studerende, undervisere og vejledere med udgangspunkt i de studerendes oplevelser fra praksis kan diskutere patienthistorier eller et sygeplejeprofessionstema. De studerende lærer at analysere og vælge teori til at forstå klinisk praksis i en proces, hvor andre udfordrer deres viden, meninger og handlinger. I studiet af Friedman & Schoen (2009) ses det ligeledes, at den fælles udforskning af dilemmaer i praksis
tilvejebringer et støttende miljø, hvor de studerende kan undersøge deres antagelser og forhandle om uoverensstemmelser. Den kollaborative udforskning og refleksion over praksis
med inddragelse af teori, som finder sted under et seminar, fungerer således som en facilitator for sammenhængen mellem teori og praksis.
Seminarerne tager udgangspunkt i en diskussion og refleksion over praktiske problemstillinger ved hjælp af teori. Astrup et al. (2009 - høj) har fundet, at de studerendes refleksive evner i forhold til at koble teori og praksis fremmes, hvis seminaret indeholder diskussioner af
teori relateret til kliniske problemstillinger. Studiet af Rystedt & Gustafsson (2008 - høj) peger
derimod på nogle problematikker, der kan opstå, hvis seminaret i for høj grad er teoretisk
orienteret. Studiet viser, at studerende og undervisere i dette studie har forskellige forvent176

ninger til den pædagogiske proces, hvor underviserne er mere orienterede mod teori, mens
de studerende er mere orienterede mod praksis. Det kan betyde, at de studerende oplever,
at de forskellige læringsrum er adskilt, og at de får svært ved at forbinde teori og praksis.
Forskellige forventninger hos henholdsvis undervisere og studerende kan dermed udgøre en
barriere for sammenhængen mellem teori og praksis.
Astrup et al. (2009 - høj) peger på forskellige forhold i forbindelse med seminar, som kan
påvirke de studerendes oplevelse af læring og dermed fungere som facilitatorer for sammenhængen mellem teori og praksis. Studiet viser, at jo mere taletid hver enkelt studerende
får, jo højere er læringsudbyttet i forhold til at koble teori og praksis. Hvis underviserne taler
for meget på seminaret hindres de studerendes refleksion. Underviserne kan i stedet stille
relevante spørgsmål, som inviterer til en kollektiv udforskning af det præsenterede problem
ved hjælp af teori og begreber. Når de studerende mødes med en forventning om at argumentere på basis af teori, påvirker det deres refleksion og deres evne til at forbinde teori og
praksis positivt. De studerende lærer hovedsageligt at koble teori og praksis i samarbejde
med andre studerende. En positiv gruppedynamik og det at møde op velforberedt er centralt
for de studerendes villighed til at gøre brug af taletid.
Samlet kan det vises, at seminar skaber en kontekst for kollaborativ refleksion. Ved seminaret kan aktuelle problemstillinger fra de studerendes praksis diskuteres i fællesskab. Derved
lærer de studerende at koble teori og praksis, og de analyserer og inddrager teori i en proces, hvor medstuderende og undervisere udfordrer deres viden, mening og handlinger. Desuden lærer de at forholde sig kritisk til både teori og praksis.
Diskussionsgrupper viser sig i studierne at fungere som en facilitator for studerendes refleksion. I et studie af Collier (2010 - høj) undersøges fokusgrupper, hvor de studerende gennem
deres praktikperiode kan være i dialog om deres tanker, overbevisninger og forståelser af
praksis i relation til erfaring og teori. Studiet viser, at de studerende gennem dialogerne begynder at koordinere deres indsigter med implikationer for deres praksis. Gennem refleksionsprocessen kan de studerende definere deres egne teorier og forstå forholdet mellem teori
og praksis som en relation under konstant udvikling ved at sammenholde deres personlige
praksisoplevelser med specifikke teorier.
Et studie af Eriksson (2009 - høj) viser, at de studerende i gruppesamtalen undersøger praksis, sammenligner, deler samt relaterer og baserer diskussionen professionelt og teoretisk.
Lignende fund kan ses i studiet af Daniel (1996), som viser, at de studerende i gruppearbejdet kan engagere sig i diskussioner, hvor de skaber forbindelser mellem deres tidligere erfaringer, deres oplevelser fra praksis og deres tanker om deres fremtidige professionelle virke.
Dialogen hjælper de studerende til at generalisere handlingerne og oplevelserne fra praksis.
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For alle studierne gælder det, at udgangspunktet for dialogen i grupperne er praksis. Gennem dialogen og den dynamik, der ligger i dialogen, konstrueres de studerendes teorier om
praksis som en samlet viden baseret på erfaringer, oplevelser og specifikke teorier. Det betyder, at de studerende må have en vis erfaring fra praksis for at kunne realisere det intenderede udbytte af diskussionerne. Dette viser sig i studiet af Eriksson (2009 - høj), hvor de studerende i gruppesamtalerne oplever, at praktisk erfaring er afgørende for at forstå teorien og
se relevansen af den. Praksiserfaringerne giver en knage at hænge teorien på.
Erikssons (2009 - høj) studie viser, at det kan være problematisk, når et krav om præstation i
forbindelse med den kommende eksamen går ind over diskussionerne om professionel viden. I samtalerne findes både en uddannelsesdiskurs og en professionsdiskurs, som drives
som parallelle processer i samtalen. Eksaminationskravet får ofte høj vægt i samtalen, da
den har en ”her og nu” karakter til forskel fra fokuspunkterne i professionsdiskursen, som har
en ”der og engang” karakter, idet eksamen skal bestås nu, mens professionen ligger ude i
fremtiden. Eksamenskravet kan dermed fungere som en barriere for de studerendes læringsudbytte, men Eriksson (2009 - høj) viser, at det ser ud til, at denne problematik mindskes, når informationen om eksamen er klar og let tilgængelig. Erikssons (2009 - høj) resultater viser desuden, at samtaler, hvor kun studerende deltager, har en tendens til ikke så
aktivt at inkludere aktive referencer til teoretiske komponenter og indhold, i hvert fald ikke
eksplicit.
Studierne peger samlet på, at diskussionsgrupperne skaber rum for en dialog, hvor de studerende kan konstruere og artikulere deres pædagogiske og praktiske teorier om teori og praksis. Den fælles refleksion i grupperne opleves som værdifuld af de studerende, da de får
indsigt i andre studerendes praksis og får flere perspektiver på deres egne forståelser og
refleksioner. Dette hjælper de studerende med at koble teori med konkrete erfaringer og
dermed skabe en meningsfuld professionel viden.
Diskussioner mellem studerende kan også finde sted elektronisk eller på internettet, hvor
forskellige onlinefora faciliterer diskussionen. Som det kunne ses ovenfor, har et onlineforum
ikke i sig selv positive virkninger på kvaliteten af de studerendes refleksion (Makinster et al.,
2006 – høj), men et studie af Khourey-Bowers (2005) viser, at selvom refleksionen ikke ses
så tydeligt i de enkelte indlæg, bliver den alligevel til i den samlede diskussionstråd, hvor de
studerende udfordrer og støtter hinanden, har forskellige perspektiver og udvikler en forståelse gennem dialogisk interaktion. De reflekterer sammen over værdien af praksis og handlinger i praksis. Der er altså tale om en refleksion, som skabes samlet i læringsfællesskabet,
men som ikke nødvendigvis kan identificeres hos den enkelte studerende.
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Barnett (2006) viser, at onlinefællesskabet hjælper de studerende med at tænke kritisk over
deres egne overbevisninger, hvilket også viser sig hos Khourey-Bowers (2005), som har
fundet, at de dialogiske interaktioner fremmer eksaminationen og forståelsen af egne overbevisninger ved at undersøge andres overbevisninger. De medstuderendes indlæg støtter de
studerendes refleksion over den professionelle viden, så den bliver mere kompleks, og det
kollaborative læringsmiljø opmuntrer de studerende til at reflektere over egne og andres
praksisoplevelser i lyset af teoretiske overvejelser, værdier og antagelser. En diskussionstråd
kan indeholde dialog, som bringer modstridende oplysninger og værdier frem, hvilket opmuntrer de studerende til at foretage informerede valg og se på problemet med forskellige perspektiver. Barnett (2006) konkluderer, at et onlinefællesskab ikke i sig selv kan løse teori/praksis-problematikken, men at det kan give en linse, gennem hvilken de studerende kan
evaluere deres egne ideer, reflektere over deres begreber om undervisning og udvikle deres
tanker om god praksis gennem kollaborativ diskurs med deres medstuderende. I diskussionerne kan de studerende eksaminere og diskutere praksis fra forskellige teoretiske perspektiver.
Der viser sig således et tilsvarende billede for onlinefora som for diskussionsgrupper. De
internetbaserede diskussionsfora skaber en kontekst, hvor de studerende kan reflektere i et
kollaborativt læringsfællesskab på basis af deres praktiske erfaringer. På de webbaserede
diskussionsfora kan de studerende poste refleksioner over emner eller situationer fra praksis
og respondere på hinandens refleksioner. Et onlineforum kan således skabe konteksten,
som gør det muligt for de studerende i fællesskab at reflektere og udfordre deres overbevisninger og praksisser.

Portfolio og dagbog
Karakteristik af portfolio og dagbog
Studierne, der behandler anvendelsen af portfolio som et pædagogisk redskab, er hovedsageligt rettet mod læreruddannelsen, mens to studier beskæftiger sig med sygeplejerskeuddannelsen. En portfolio udgøres af en samling af evidens for den studerendes aktiviteter,
dvs. studieaktiviteter og aktiviteter under praktikperioder, og den skitserer den studerendes
læringsoplevelse og læringsudbytte. Uddannelsesstederne i studierne anvender portfolio i
form af en samling af materialer eller artefakter fra den studerendes arbejde, den studerendes refleksioner, planer og materialer. Andet indhold i de studerendes portfolio kan være
forskellige former for opgaver, feltnoter, dagbog, artikler, fotos og citater. Formålet med portfolio er almindeligvis at opmuntre de studerende i praktik til at analysere og reflektere over
deres egen praksis. De studerendes portfolio kan både indeholde obligatoriske opgaver bestemt af underviserne samt materialer, som de studerende selv har valgt. Efter endt praktik-
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ophold kan studerende præsentere deres portfolio for deres medstuderende. Nogle gange
anvendes portfolio både som et lærings- og et vurderingsværktøj. Det indebærer eksempelvis, at den indeholder foruddefinerede læringsmål, som de studerende skal nå gennem deres
praktik, og som efterfølgende bliver vurderet af vejledere og/eller undervisere.
Brugen af dagbog under praktikperioderne undersøges i flere studier om læreruddannelsen.
Dagbøgerne kan omhandle de studerendes oplevelser i praktikken, deres refleksioner og
deres tanker omkring planlægning og formål med praktikken eller refleksioner over emner,
de har beskæftiget sig med i uddannelsen. Arbejdet med at skrive dagbog kan være struktureret af bestemte spørgsmål, som lægger op til refleksion over udvalgte temaer i løbet af
praktikperioden med udgangspunkt i progressionen af erfaringer og oplevelser i praksis. Her
tages der udgangspunkt i bestemte emner, som er beskrevet på forhånd, men dagbogen kan
også være mere ustruktureret med udgangspunkt i den studerendes aktuelle overvejelser og
refleksioner over konkrete oplevelser i praksis. Evaluering af egen praksis samt forslag til
forbedringer kan også indgå som et element i dagbogsskrivningen.
Virkninger af portfolio og dagbog
Et systematisk review fra BEME (2008) om sygeplejerskeuddannelsen viser, at anvendelsen
af portfolio medfører øget viden og forståelse, særligt evnen til at integrere teori og praksis,
samt øget engagement i refleksion. Selvom portfolio får de studerende til at engagere sig i
refleksion, højner det dog ikke nødvendigvis kvaliteten af disse refleksioner. Studiet af McIntyre & Dangel (2009) viser, at processen med at anvende portfolio støtter de studerendes
refleksive handlinger frem for rutinehandlinger. Portfolioprocessen støtter de studerendes
professionelle udvikling ved at facilitere deres refleksioner. Et andet studie af Wade & Yarbrough (1996) viser, at portfolio igangsætter refleksion hos mange, men ikke alle studerende.
I dette studie oplevede halvdelen af de studerende, at de lærte noget af processen. Læringsudbyttet består i, at de studerende ved hjælp af portfolio kan lære af deres praksiserfaring, skabe mening og reflektere. De studerendes oplevelse af læringsudbyttet er heller ikke
entydigt positiv i sygeplejerskestudiet af McMullan (2008), som har fundet, at omkring halvdelen af de studerende oplever, at portfolio hjælper dem med at forbinde teori og praksis.
Overordnet viser studierne, at anvendelsen af portfolio kan støtte de studerendes refleksion
og kobling af teori og praksis, men at dette ikke altid sker. Når der ses på de studerendes
egen oplevelse af arbejdet med portfolio viser det sig, at en stor del af de studerende ikke
selv oplever et læringsudbytte af at arbejde med portfolio. Desuden viser studierne, at selvom arbejdet med portfolio kan sætte refleksionen i gang, resulterer det ikke nødvendigvis i,
at refleksionerne i sig selv når et højere niveau.
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Også for dagbogsskrivning ses der begrænsede virkninger for sammenhængen mellem teori
og praksis. Tre eksperimentelle studier (Bain et al., 1999 - høj; Kaplan et al., 2007 - høj; Malkani & Allen, 2005), hvoraf to har høj evidensvægt, samt et mixed-methods-studie (Greiman
& Covington, 2007) undersøger betydningen af dagbog for de studerendes refleksion. Studiet af Bain et al. (1999 - høj) viser, at der ikke kan påvises en effekt af dagbogsskrivning alene. De studerende kan få et udbytte af at bruge dagbogen, idet de reflekterer og forbinder
teori og praksis. Studiet viser dog, at det ikke er muligt at måle en effekt, som kun kan tilskrives dagbogen, og det konkluderes, at den refleksive evne, de studerende har på forhånd,
samt deres villighed til at gå ind i opgaven, er det, der har størst betydning for deres refleksion. Samme billede tegner sig i studiet af Kaplan et al. (2007 – høj), som viser, at anvendelsen af dagbog fremmer de studerendes refleksion, men at de studerende hovedsageligt reflekterer på lavere niveauer. Studiet konkluderer, at det kan hænge sammen med det niveau,
de er på i deres professionelle udvikling. Samtidig viser studiet, at graden af refleksivitet
hænger sammen med de studerendes karakteristika, dvs. deres generelle akademiske præstationer og deres eget ønske om at lære at reflektere. Det er dog muligt at ændre de studerendes refleksivitet gennem arbejdet med dagbog. Studiet af Malkani & Allen (2005) viser, at
studerende, der skriver dagbog, har et højere refleksionsniveau end kontrolgruppen. Studiet
konkluderer, at dagbogen hjælper de studerende til at udvikle refleksive evner og evnen til
kritisk tænkning. Også studiet af Greiman & Covington (2007) viser, at refleksiv tænkning og
pædagogisk problemløsning bliver styrket gennem at skrive dagbog. De studerende oplever,
at refleksiv tænkning er den mest udbredte fordel ved at skrive dagbog.
Samlet kan der peges på, at dagbogsskrivning har positive, men begrænsede virkninger på
sammenhængen mellem teori og praksis, idet de studerendes refleksion øges. De to studier
med høj evidensvægt peger begge på, at de studerendes karakteristika har større betydning
for deres refleksion end selve arbejdet med dagbogen.
Det ser således ud til, at arbejdet med både portfolio og dagbog har potentialet til at facilitere
de studerendes refleksion og kobling af teori og praksis, men at dette langt fra altid sker.
Facilitatorer og barrierer
Fælles for studierne er, at de peger på, at de studerende gennem arbejdet med portfolio engagerer sig i refleksion. Flere kvalitative studier belyser disse processer og peger på, at studerende ved at arbejde med portfolio kan eksaminere, analysere og reflektere over deres
egne handlinger i praksis, hvorved de kan lære af deres erfaringer samt lære at begrunde og
forsvare deres handlinger i praksis. Studiet af Darling-Hammond (2006 - høj) viser, at de
studerende ved at arbejde med portfolio opnår forskellige perspektiver på betydningen af
hændelser, hvilket øger deres evne til at lære af deres erfaringer. Ved at arbejde med portfolio bliver de studerende bevidste om deres egne handlinger i praksis og begynder at overveje
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dem. Studiet af Krokfors et al. (2006) konkluderer ligeledes, at de studerende ved at bruge
portfolio kan analysere deres egne handlinger og dermed udvikle deres argumenterende
justifikation og rationelle pædagogiske tænkning. Ligeledes ses det i studierne af McIntyre &
Dangel (2009) og Shepherd & Hannafin (2009), at portfolio kan hjælpe de studerende til at
forbinde teori og praksis, facilitere deres udforskning og undersøgelse af praksis, relatere
deres refleksion til en analyse af deres oplevelser fra praksis samt reflektere over, hvorfor
bestemte beslutninger blev taget i praksis.
Samme billede viser sig for studerendes arbejde med dagbogsskrivning under praktikken.
Flere studier (Collier, 2010 - høj; Darling-Hammond, 2006 - høj; Friedman & Schoen, 2009;
McDuffie, 2001) peger på, at det at skrive dagbog stimulerer de studerendes refleksion. En
praksisbaseret refleksionsdagbog kan hjælpe de studerende i forhold til at øge deres refleksion, argumentation og justifikation af handlinger i praksis. Studiet af Collier (2010 - høj) viser, at de studerende gennem refleksionen i dagbogen bliver opmærksomme på relationen
mellem teori og praksis, og de begynder at forstå kompleksiteten i det reciprokke forhold
mellem at vide og at gøre, ’knowing’ og ’doing’. Greiman & Covingtons (2007) studie viser, at
det at skrive dagbog tvinger de studerende til at reflektere og tænke kritisk og får dem til at
tænke bevidst over deres egen praksis og reflektere over den. De studerendes læringsudbytte af dagbogsskrivning fremkommer ifølge Bain et al. (1999 – høj) ved, at de studerende beskriver handlinger i praksis, konstruerer og rekonstruerer praksis og selvidentitet, reflekterer
og lærer af praksis, hvorved de forbinder teori og praksis.
Refleksionen, der finder sted gennem arbejdet med portfolio, viser sig i nogle studier hovedsageligt at være praktisk orienteret, mens teori kun i mindre grad inddrages. Vægtningen af
teori og praksis i arbejdet med portfolio kan desuden have betydning for de studerendes oplevelse af læringsudbyttet. I studiet af Rasmussen et al. (2009) og Rasmussen, Laursen,
Brodersen & Bruun (2010) ses det, at brugen af teori i portfolio ikke er så eksplicit. Teorien
bliver brugt som didaktiske og pædagogiske begreber samt som modeller til at planlægge og
analysere praksis. De studerendes portfolio er orienteret mod praksiskonteksten, og de er
beskrivende, mens de i mindre grad er analytiske og undersøgende. I studiet af McMullan
(2008) oplever de studerende, at der i arbejdet med portfolio fokuseres for meget på teori i
forhold til praksis, hvorved gabet mellem teori og praksis øges. Arbejdet med portfolio foregår i de studerendes praktik, hvor de samtidig mødes med krav om, at de skal udvikle deres
praktiske færdigheder. Resultaterne af disse studier kan antyde, at de studerende overvejende orienterer sig mod praksis, når de er i praktik, mens teorien spiller en mindre rolle.
På baggrund af de foreliggende forskningsresultater kan både portfolio og dagbog siges at
have potentialet til at skabe en ramme for de studerendes kobling af teori og praksis gennem
refleksion over praksis og over egne handlinger og beslutninger i praksis, selvom dette ikke
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altid sker. Som beskrevet ovenfor kan der ikke vises stærke, positive virkninger af disse metoder for sammenhængen mellem teori og praksis og de studerendes refleksion. Mange studerende oplever et begrænset læringsudbytte af portfolio, og for dagbogsskrivning viser det
sig, at det oftest er de studerende, der i forvejen har en god refleksionsevne, som får størst
udbytte af metoden. En række studier peger på nogle af de barrierer, der kan hæmme de
studerendes læringsudbytte af portfolio og dagbog, samt de facilitatorer, der kan øge læringsudbyttet.
De studerendes egen lyst til at lære at reflektere og deres villighed til at gå ind i opgaven
med at skrive dagbog har stor betydning for, hvilket udbytte de får af at skrive dagbog (Bain
et al., 1999 – høj; Kaplan et al., 2007 – høj). Tiltag, der retter sig mod at øge de studerendes
evner og lyst – eller mindske deres ulyst, kan ses at fungere som facilitatorer for de studerendes kobling af teori og praksis gennem anvendelsen af dagbog. Omvendt kan forhold, der
mindsker de studerendes villighed til at arbejde med portfolio og dagbog, ses at fungere som
barrierer for at opnå sammenhæng mellem teori og praksis.
De studerendes oplevelse af arbejdet med portfolio og dagbog som for tidskrævende viser
sig i flere studier at have en negativ betydning for deres holdning til metoderne og dermed
også for deres læringsudbytte. I flere studier oplever de studerende at have svært ved at
finde tiden til at skrive dagbog eller arbejde med portfolio, hvilket betyder, at de bliver negativt stemt overfor metoden. Greiman & Covington (2007) har fundet, at de studerende oplever at have svært ved at finde tid til at skrive dagbog, og at de derfor foretrækker verbal refleksion eller selvrefleksion frem for skriftlig refleksion. Dagbogsskrivning opfattes som en
byrde, som tager tid fra andre opgaver. Også i Colliers (2010 - høj) studie foretrækker de
studerende verbal refleksion fremfor skriftlig refleksion, selvom studiet viser, at de studerendes skrevne refleksioner som oftest er dybere, længere og mere detaljerede end de verbale
refleksioner.
I det systematiske review fra BEME (2008) vises det, at det er tidskrævende at anvende portfolio, hvilket kan betyde, at de studerende er modvillige i forhold til at bruge tiden, medmindre
det er obligatorisk. Tiden brugt til portfolio går fra andre læringsaktiviteter. Studiet konkluderer, at der for at opnå positivt udbytte af at bruge portfolio bør stilles rimelige tidsmæssige
krav til de studerende, samt at der bør være klare retningslinjer for krav, formål og tidsforbrug. Også studiet af McMullan (2008) peger på, at arbejdet med portfolio tager for meget tid
fra de studerende, hvilket forårsager stress og ængstelse hos de studerende, særligt de studerende, der har svært ved at reflektere.
Krav om et højt tidsforbrug kan således fungere som en barriere for de studerendes læringsudbytte af både portfolio og dagbog, da de studerende får en negativ holdning til metoderne.
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Dette er et dilemma, idet andre studier viser, at et større tidsforbrug fører til højere refleksionsniveauer (Bain et al., 1999 - høj), mens et utilstrækkeligt tidsforbrug påvirker kvaliteten af
refleksionerne negativt (Francis et al., 1999).
Flere studier (Bain et al., 1999 - høj; Bayat, 2010; Francis et al., 1999; McMullan, 2008;
Shepherd & Hannafin, 2009; Wade & Yarbrough, 1996) har fundet, at de studerende får et
større udbytte af portfolio eller dagbog, hvis de får støtte, guidning og feedback fra en underviser. Dette kan hænge sammen med, at nogle studerende har svært ved at forstå formålet
med at arbejde med portfolio eller dagbog og bliver frustrerede eller forvirrede over processen. McMullans (2008) studie har fundet, at når de studerende får støtte og guidning til at
anvende portfolio, bliver de mere positivt stemt overfor metoden, ligesom de i højere grad
oplever en professionel udvikling, samt en oplevelse af at portfolio hjælper dem til at lære fra
praksis. Også Shepherd & Hannafin (2009) viser, at selvom de fleste studerende har klare
rationaler for deres refleksioner og analyser, skal der personlig samtale til for at få dem frem i
lyset. I denne forbindelse får underviseren en strukturerende rolle. Samme billede viser sig
ved brugen af dagbog, hvor Bain et al. (1999 - høj) viser, at konstruktiv feedback i forbindelse med studerendes dagbogsskrivning fremmer udviklingen af refleksion. Når studerende
kan se fordelene ved at reflektere, opnår de også højere refleksionsniveauer. Støtte og feedback fra en underviser fungerer således som en facilitator for sammenhængen mellem teori
og praksis og medvirker til at højne læringsudbyttet af portfolio og dagbog.
En særlig del af arbejdet med portfolio er indsamlingen af artefakter i form af eksempelvis
materialer fra undervisningspraksis. Shepherd & Hannafin (2009) og Wade & Yarbrough
(1996) finder, at den systematiske analyse af artefakter hjælper de studerende med at overveje og reflektere over deres praksisser. I et andet studie (McIntyre & Dangel, 2009) kunne
de studerende beskrive et artefakt, analysere hvorfor det var succesfuldt eller ej, forklare
dette ved hjælp af pædagogiske principper og reflektere over deres egen udvikling i relation
hertil. Artefakterne fungerer dermed som en facilitator for de studerendes refleksion. Selve
indsamlingen, udvælgelsen og arrangementet af artefakter er en refleksionsproces i sig selv.
Studiet af Kaplan et al. (2007 - høj) viser, at de studerendes dagbogsindlæg bliver mere refleksive, når de studerende udveksler dagbogsindlæg elektronisk. Herved skal de studerende også forholde sig til andres praksisser og ikke kun deres egen. Delte dagbogsindlæg fungerer således som en facilitator for de studerendes refleksion.
Når portfolio både anvendes som et lærings- og vurderingsværktøj på samme tid, kan der
opstå problemer. Det systematiske review af BEME (2008) viser, at det går ud over refleksionen, når portfolio anvendes som et redskab til at vurdere de studerende. På den anden side
kan manglende vurdering føre til, at de studerende ikke er villige til at bruge tid på at reflekte-
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re. I studiet af McMullan (2008) ses det, at de studerende oplever, at fokus er for meget på
vurdering af deres akademiske færdigheder, hvorved læringsværdien af praksis reduceres.
Når portfolio samtidig anvendes som et redskab til at bedømme og vurdere de studerende,
reduceres ærligheden og læringsværdien af refleksionen og af arbejdet med portfolio. De
studerende skriver i stedet det, de forestiller sig, bedømmeren vil have. Anvendelsen af portfolio som et vurderingsværktøj kan således fungere som en barriere for de studerendes læringsudbytte.

Vejledning
Karakteristik af vejledning
Blandt studierne, der beskæftiger sig med vejledning, er både lærer- og sygeplejerskeuddannelsen repræsenteret. Der er tale om den vejledning, der finder sted, når de studerende
er i praktik. Denne vejledning kan udfolde sig på forskellige måder. Fælles er, at den studerende og vejlederen indgår i en relation til hinanden, som har til formål at støtte den studerendes læring og udbytte af praktikperioden.
Overordnet kan en vejleder defineres som en praktiker ansat på praktikstedet og udvalgt til at
tage ansvar for at vejlede en individuel studerende gennem dennes praktikophold. Selve
vejledningen kan udgøres af supervision på stedet, undervisning i praktiske og teoretiske
forhold samt instruktion i et en-til-en-forhold med den studerende. Vejledningsprocessen
finder sted parallelt med praktikerens og den studerendes arbejde på praktikstedet.
I nogle uddannelser arbejder vejleder og studerende tæt sammen og afholder løbende samtaler, hvor praksis diskuteres og reflekteres over. I denne form for vejledningsrelation kan
vejleder og studerende sammen planlægge praksis, udføre praksis og evaluere praksis. I
andre tilfælde har vejlederen en mere perifer rolle og møder hovedsageligt den studerende i
vejledningssamtaler.
Virkninger af vejledning
Næsten alle studierne, der beskæftiger sig med vejledning, er kvalitative. Der kan derfor kun
i begrænset omfang peges på virkninger forbundet med vejledning. Ingen studier undersøger, om vejledning i sig selv har positive virkninger på sammenhængen mellem teori og
praksis. I studiet af Grossman et al. (2008 - høj) undersøges betydningen af forskellige forhold knyttet til vejledningen såsom praktikvejlederens erfaring, stabiliteten i vejlederens deltagelse, kontakten til fakultetet og udvælgelsen af praktikvejledere for de studerendes oplevelse af kohærens, dvs. sammenhæng mellem uddannelsens teoretiske og praktiske dele.
Studiet viser, at vejlederens egenskaber og erfaringer, forstået som specificerede minimumskrav fremsat af uddannelsesinstitutionen, fremmer de studerendes oplevelse af kohæ-
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rens. Ligeledes kan der ses en positiv sammenhæng mellem studerendes oplevelse af kohærens, hvis uddannelsesstedet udpeger praktikvejlederne, hvorimod det hæmmer de studerendes oplevelse af kohærens, hvis praktikstedet, dvs. skolelederen, selv udpeger praktikvejlederen. Udskiftning af praktikvejledere har en negativ påvirkning af studerendes oplevelse af kohærens.
Barrierer og facilitatorer
Størstedelen af studierne om vejledning er kvalitative studier, som belyser processerne forbundet med vejledning. Disse studier viser, hvad der sker i vejledningsprocessen, ligesom de
peger på forhold ved vejledningen, som fungerer som barrierer og facilitatorer for sammenhængen mellem teori og praksis. Overordnet peger studierne på, at den primære rolle for
praktikvejlederen er at støtte og guide de studerendes refleksion på forskellig vis. Dette finder som oftest sted i vejledningssamtalen, hvor vejlederen på flere måder kan støtte de studerendes refleksion.
Flere studier (Darling-Hammond, 2006 - høj; Ekebergh & Määttä, 2005 - høj; Krokfors et al.,
2006; McMullan, 2008; Stegman, 2007) viser, at vejlederens feedback, spørgsmål, inddragelse af teoretisk viden og henvisninger til litteratur øger refleksionen hos de studerende.
Omvendt kan det i studiet af Rystedt & Gustafsson (2008 - høj) ses at være problematisk for
de studerendes læreproces, hvis vejlederen ikke stiller spørgsmål, tager tid til refleksion og
dialog med den studerende, men i stedet bare siger ”sådan gør vi her”.
Stegmans (2007) studie har fundet, at refleksiv dialog mellem vejleder og studerende igennem refleksionssessioner fordelt over praktikperioden øger muligheden for kritisk refleksion
hos de studerende. Den refleksive dialog giver de studerende mulighed for at stille spørgsmål, omdanne viden til pædagogisk viden og søge ny viden. Stegman (2007) peger på, at
den refleksive dialog er mest nyttig, når vejlederen går ind i diskussionen og kommer med
forslag og observationer fra egen praksis, giver støttende kommentarer, råd og indsigter,
anbefaler pædagogiske strategier og opmuntrer til refleksion.
Studierne peger på flere forhold, hvis tilstedeværelse kan fremme refleksionen i samtalen. Et
af disse er vejlederens rolle, som består i at holde fokus og opfordre den studerende til at
antage en reflekterende og udforskende holdning til praksis, gerne teoretisk funderet. Scheels (2007 - høj) studie har fundet, at hvis et tema skal lede til refleksion i vejledningssamtalen, skal der være fokus, professionel distance og teoretisk fundering. Længden af samtalen
og evt. forstyrrelser har ikke betydning for, om der er refleksion. Stegman (2007) viser, at
refleksionssamtalerne er mest nyttige, når de finder sted regelmæssigt, når de studerende
får lov til at starte diskussionen, når spørgsmålene og processen er tilpasset til at møde specifikke omstændigheder, når vejlederen opfordrer til yderligere udforskning, samt når vejlede-
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ren guider udforskningen mod højere refleksionsniveauer og tilbyder relaterede råd eller
anekdoter. Scheels (2007 - høj) studie peger derudover på, at de sekvenser af vejledningssamtalen, hvor refleksion finder sted, er karakteriseret ved at være baseret på en praksissituation, at temaet fra situationen fastholdes i samtalen, dvs. fokus, og at der er et krav om
fagligt indhold i samtalen. I studiet af Freese (1999) undersøges brugen af en refleksiv ramme som styrende for vejledningen, hvor vejlederens rolle er at stille spørgsmål og give feedback. Brugen af den refleksive ramme giver de studerende og vejlederen et fælles sprog og
en fælles forståelse, på basis af hvilken de kan udforske måder at reflektere og konstruere
viden sammen på.
Vejlederens støtte til den studerendes refleksion er ikke kun begrænset til vejledningssamtalen. I Cherians (2007) studie oplevede de studerende, at en vejleder, som lægger vægt på at
guide dem til at reflektere over deres praksis gennem observation, samtale, samplanlægning og sam-undervisning, hjælper dem med at identificere og præcisere problemer
samt at forholde sig analytisk og refleksivt til problemerne og dermed skærpe deres refleksive tænkning.
Samlet viser studierne, at vejlederen spiller en vigtig rolle i forhold til at igangsætte, guide,
støtte og fastholde de studerendes refleksion. Dette kan ske ved, at vejleder og studerende
indgår i en refleksiv dialog med hinanden både i vejledningssamtalen og i det daglige arbejde
på praktikstedet. I denne forbindelse fungerer vejlederens feedback, spørgsmål, fastholdelse
af fokus og inddragelse af teori som facilitatorer for at skabe sammenhæng mellem teori og
praksis.
Den daglige nærhed til vejlederen angives i flere studier som betydningsfuld for de studerendes udvikling af refleksion. Öhrling (2000 - høj) har fundet, at det at tale med vejlederen og
lytte til hendes fortællinger før, under og efter bestemte praksissituationer viser de studerende alternative handlinger og øger deres forståelse af situationerne. Nærheden til vejlederen
giver de studerende mulighed for at overhøre generelle diskussioner, som giver de studerende flere perspektiver på udviklingen af praksis og de værdier, der er indlejret heri. I studiet
af Voigt (2007) fremhæves det, at det vigtigste i praktikken er, at de studerende får mulighed
for at praktisere sygepleje og samtidig følge op på denne praksis med en kompetent og engageret vejleder, som kan hjælpe den studerende til at skabe sikkerhed i relation til handlekompetence. Den kontinuerlige adgang til vejledning har betydning for de studerendes læring. Det, at de studerende hele tiden kan tale med vejlederen, giver dem en følelse af sikkerhed i relation til deres læreproces. Betydningen af nærhed til vejlederen skal ses i lyset af
studiernes fokus på vejlederen som en rollemodel for de studerende. Öhrling (2000 - høj) har
således fundet, at de studerende fra vejlederen kan få nye perspektiver på, hvordan bestemte sygeplejehandlinger kan udføres ved at se vejlederen udføre handlingerne. De studeren187

des læring er baseret på deres teoretiske viden, som de sammenligner med vejlederen som
rollemodel. De studerendes læring afhænger ikke kun af de pædagogiske strategier, som
vejlederen anvender, men også af den relation, som udvikler sig mellem vejleder og studerende i konteksten.
Samlet kan der peges på, at nærhed til vejlederen fungerer som en facilitator for at skabe
sammenhæng mellem teori og praksis for de studerende. Gennem dialog og nærhed med
vejlederen har de studerende lettere ved at koble teoretisk viden og praksis, idet de løbende
kan tale med vejlederen og se vejlederen udføre handlinger i praksis.
Flere studier peger på, at emotionel støtte og accept fra vejlederen har en betydning for de
studerendes refleksion over overbevisninger og praksisser. Ekebergh & Määttäs (2005 - høj)
studie finder, at den ideelle vejledning er karakteriseret ved en åbenhed overfor den studerende, som gør den studerende tryg. Studiet af Örhling (2000) når frem til tilsvarende konklusioner. De studerendes læring faciliteres af vejledere, som skaber rum for læringen, og som i
dette rum giver konkrete illustrationer, udøver kontrol og sørger for at finde roen til refleksion.
Dette rum har både fysiske og mentale dimensioner i tid, sted og følelser af sikkerhed. Følelsen af sikkerhed er forbundet med følelsen af at have en legitim ret til at være forskellige
steder på afdelingen. De studerende opnår en dybere forståelse og værdsætter deres læring
højere, når de kan sidde ned med vejlederen og diskutere individuelle følelser, værdier, færdigheder og viden relateret til deres levede oplevelse af praksis. Vejlederens støtte og engagement kan opmuntre de studerende til at stille alle de nødvendige spørgsmål. Scheels
(2007 - høj) studie viser, at hvis der ikke er en distance mellem det emotionelle og det professionelle, kan den studerende tage kritik personligt, hvilket hindrer refleksion over konfliktfyldte oplevelser. Tillid, åbenhed og respekt har betydning for refleksionen i samtalerne. Dette viser sig ved, at vejlederen lytter, inkluderer og relaterer til den studerendes beskrivelser.
Også Cherians (2007) studie viser, at emotionel støtte hjælper de studerende til at skabe
forbindelse til det, de lærer på uddannelsen, ved at skabe åbninger for den studerende til at
reflektere.
Vejledere, som derimod ikke indgår i relationen på en samarbejdende og demokratisk måde,
begrænser de studerendes muligheder for refleksiv tænkning, idet de ikke forsøger at balancere det asymmetriske magtforhold i relationen (Cherian, 2007). Også Kennedy-Olssons
(2009 - høj) studie ser på det asymmetriske forhold mellem vejleder og studerende og finder,
at de studerendes afhængighed af vejlederne begrænser deres mulighed for at udtrykke et
kritisk blik. Derfor kommer de studerende ikke til at konfrontere egne tanker og holdninger
med personalets. I Scheels (2007 - høj) studie behandles også den asymmetriske relation i
vejledningen. Studiet finder, at der er basis for refleksion, hvis vejleder og studerende holder
sig til de definerede regler for samtalen. Dvs. at vejlederen giver råd, spørger, stiller krav,
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underviser og evaluerer. Den studerende beskriver, uddyber og spørger. Reglerne i de
asymmetriske relationer kan bruges på en negativ måde, hvis fx den studerende beskriver
teorier så detaljeret, at vejlederen får en underlegen position. Studierne peger således på, at
det både kan være problematisk, hvis asymmetrien gør, at den studerende ikke føler sig tryg
nok til at reflektere, mens det omvendt også kan være problematisk, hvis de definerede regler for den asymmetriske relation overskrides.
Samlet peger studierne på, at emotionel støtte og accept fra vejlederen skaber rum for de
studerendes refleksion og dermed fungerer som en facilitator for sammenhængen mellem
teori og praksis. Tryghed, sikkerhed og tillid i relationen mellem vejleder og studerende har
betydning for udbyttet af vejledningen. Relationen mellem vejleder og studerende er kendetegnet ved at være asymmetrisk, hvilket kan få betydning for vejledningen og fungere som en
barriere for sammenhængen mellem teori og praksis, idet de studerendes refleksion kan
hæmmes. De studerende skal føle sig trygge for at reflektere og muligvis udtrykke sig kritisk i
forhold til praksis og normer på praktikstedet.
Flere studier (Cherian, 2007; Darling-Hammond, 2006 – høj; Roth et al., 1999; Scheel, 2007
- høj), heraf to med høj evidensvægt, viser, at de studerende lærer mere, når studerende og
vejleder arbejder sammen, og når de studerende indgår i det kollegiale fællesskab på praktikstedet. Darling-Hammond (2006 - høj) viser, at et kollegialt forhold mellem den studerende
og vejlederen bidrager til, at forholdet bliver betragtet som gensidigt. I studiet af Roth et al.
(1999) peges der på, at studerende kan lære meget af at arbejde sammen med en erfaren
lærer. Ved at iagttage den erfarne lærer begynder den studerende at reflektere over sin egen
undervisning. Den studerende lærer af at se, hvordan den erfarne lærer underviser, og derefter afprøve det selv. Undervisning sammen med en erfaren lærer giver den studerende mulighed for at træde tilbage og reflektere over det, den erfarne praktiker gør. Ved at arbejde
sammen får vejlederen og den studerende en fælles platform for deres kommunikation og
dermed gensidige forståelse. I studiet af Scheel (2007 - høj) ses det desuden, at det bliver
sværere at fastholde refleksionstemaerne i vejledningssamtalen, når vejlederen ikke deltager
i praksissituationen med den studerende. Det er dog ikke kun den individuelle vejleder, der
har en betydning for de studerende. Cherian (2007) viser, at en vellykket vejledning kræver
støtte i flere relationer og fra alle medlemmerne af praksisfællesskabet. Effektiv vejledning er
en rolle, som ikke kun udfyldes af den individuelle vejleder, men støttes af hele skolen. Darling-Hammond (2006 - høj) når frem til samme konklusioner. Et professionelt fællesskab kan
skabe et fundament for læring. Når de studerende deltager i det kollegiale fællesskab, ser de
værdien af at arbejde sammen om at forbedre praksis. Det betyder, at de kan se feedback
som en mulighed for at forbedre sig i stedet for at være bange for at dele og analysere deres
praksis. Kollegialt samarbejde med vejlederen og de andre praktikere på praktikstedet funge-
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rer således som en facilitator for sammenhængen mellem teori og praksis. Samarbejdet giver en fælles platform for vejledningssamtalen, ligesom de erfarne kollegaer kan fungere
som rollemodeller og give anledning til refleksion.
Flere studier behandler praktikvejlederens baggrund og forudsætninger. Som det kan ses
ovenfor, har det positive virkninger på studerendes oplevelse af sammenhæng mellem uddannelsens teoretiske og praktiske dele, hvis praktikvejlederen lever op til specificerede minimumskrav til egenskaber og erfaringer. Disse resultater underbygges og nuanceres af flere
kvalitative studier. Tre studier (Ekebergh & Määttä, 2005 - høj; Scheel, 2007 - høj; Öhrling,
2000 - høj), alle med høj evidensvægt, peger således på, at vejlederens egenskaber og erfaringer har en betydning for vejledningen og den refleksion, der finder sted under vejledningen. Scheel (2007 - høj) har fundet, at vejlederen, for at der skal finde refleksion sted i vejledningssamtalen, må have en viden, som hun forsøger at give videre. Vejlederen bør kende
sit eget og andres arbejdsområder og kunne argumentere for professionens teorier, normer,
værdier og perspektiver i relation til den praksissituation, der bliver diskuteret i samtalen.
Tilsvarende konkluderer Määttä & Ekebergh (2005 - høj), at den ideelle supervisor føler sig
hjemme både i sin egen erfaringsbaserede viden og den teoretiske viden. Denne opgave er
ikke ligetil for vejlederen, som samtidig skal opfylde de almindelige krav i arbejdet (Öhrling,
2000 - høj). Overordnet kan det vises, at vejlederens egne forudsætninger i form af krav til
teoretisk og professionel viden samt kendskab til praksis har en betydning for sammenhængen mellem teori og praksis og dermed fungerer som en facilitator.
Nogle studier viser, at studerende kan opleve at være i klemme mellem kravene fra uddannelsesstedet og praktikstedet. Det betyder, at de studerende kan opleve en spænding mellem personlige intentioner, politik og modstridende institutionelle mål. Cherians (2007) studie
viser, at de studerende oplever modstridende krav fra universitetet, som søger udforskning,
kritisk tilgang og refleksion, og vejlederne i praksis, som kræver en mere praktisk orientering
rettet mod en teknisk ekspertise. I Cherians studie var de lærerstuderende tvunget til at undervise efter de samme principper som vejlederen, og de fik ikke mulighed for at anvende
nogen af de undervisningsretninger, de havde lært om på uddannelsesstedet. Studiet viser,
at når vejlederen kun giver tekniske anvisninger, men ikke hjælper de studerende med at
analysere deres tanker og personlige teorier om praksis, føler de studerende sig fanget mellem praksiskonteksten og universitetets forventninger til dem. Dette øger gabet mellem teori
og praksis. Også et studie (Voigt, 2007) om sygeplejerskeuddannelsen har fundet, at praksis
er mere orienteret mod handling end mod refleksion. Vejlederens praktiske orientering og
anvendelse af erfaringsbaseret viden betyder, at refleksion bliver begrænses til et hverdagsniveau, hvilket betyder, at forskningsbaseret viden ikke inddrages. Temaerne er praktisk orienterede og baseret på vejlederens erfaring. På baggrund af disse studier kan det således
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ses, at modstridende krav og spændinger mellem uddannelses- og praktikinstitutioner kan
fungere som en barriere for sammenhængen mellem teori og praksis.

Samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted
Karakteristik af samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted
Betydningen af samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted undersøges i flere studier om både lærer- og sygeplejerskeuddannelsen. Samarbejde mellem uddannelsessted og
praktiksted kan indebære et konkret, formaliseret partnerskab mellem uddannelsessted og
praktiksted, hvor der arbejdes på at udvikle stærke samarbejdsrelationer mellem undervisere
fra uddannelsesstedet og vejledere/praktikere fra praktikstedet med henblik på at sikre, at
der skabes sammenhæng mellem den undervisning, der foregår på uddannelsesstedet, og
det, de studerende møder i deres praktik. Dette kan konkret ske ved, at undervisning og
praktik planlægges og/eller gennemføres i fællesskab mellem uddannelsessted og praktiksted, at undervisere fra uddannelsen deltager i praksis, at praktikvejledere deltager i undervisning, herunder praktikforberedelse og praktikbearbejdning, på uddannelsesstedet, samt at
undervisere og praktikvejledere deltager i efteruddannelse og studiekredse sammen.
I samarbejdet lægges der særlig vægt på relationerne mellem undervisere og praktikvejledere samt kommunikation, information og vidensdeling mellem disse. Fokus er desuden på
forskelle på mellem de to steder, som kan betyde, at de optræder som adskilte verdener.
Virkninger af samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted
Virkningerne af samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted undersøges i to studier,
som begge viser, at samarbejdet har betydning for sammenhængen mellem teori og praksis
for de studerende. Studiet af Grossman et al. (2008 - høj) finder, at de studerende oplever en
højere grad af kohærens mellem undervisning og praktik, når fakultet og praktiksted samarbejder, og når vejlederen har kontakt til universitetet i form af møder mellem vejleder og undervisere. I studiet af Allsopp et al. (2006) undersøges et partnerskab, som indebærer, at
undervisere og praktikpersonale planlægger i samarbejde for at sikre sammenhæng mellem
kursusindhold og praktikophold. Studiet viser, at partnerskabet forstærker de studerendes
kobling af teoretisk indhold og praktiske oplevelser. De studerende oplevede, at de efter indførelsen af partnerskabet i højere grad kunne skabe forbindelse mellem teori og praksis end
før. Samlet viser de to studier, at tætte relationer og samarbejde mellem underviserne på
uddannelsesstedet og personalet på praktikstederne kan være medvirkende til at skabe en
oplevelse af sammenhæng mellem teori og praksis for de studerende.
To studier undersøger betydningen af, at praktikere deltager i undervisningen på uddannelsesstedet, eller at undervisere deltager i praksis i praktikinstitutionen. RCT-studiet af Corlett
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et al. (2003) om sygeplejerskeuddannelsen viser, at det har en positiv virkning, når den kliniske vejleder underviser i sit speciale i den teoretiske undervisning, fremfor når sygeplejelærerne underviser. De studerendes teoretiske viden øges mere, men denne forskel udligner
sig dog efter praktikken. Der var ingen forskel på de studerendes praktiske færdigheder afhængigt af, hvem de var blevet undervist af. Studiet af Hartigan et al. (2009) beskæftiger sig
med ”lecturer practitioner”, hvilket vil sige, at underviseren fra uddannelsesstedet deltager
aktivt i praksis. Underviseren, der er aktiv deltager i praksis, skaber et link mellem teori og
praksis, mellem universitetet og hospitalet, hjælper de studerende med at applicere teori i
praksis samt fremmer evidensbaseret praksis. Det sker gennem en-til-en undervisning ved
sengekanten, ved at støtte de kliniske vejledere og ved at give feedback fra universitetet til
hospitalet. Studierne peger således på, at det kan have en positiv betydning, når aktørerne
fra den ene kontekst træder ind i den anden kontekst og derved forbinder de to verdener.
Barrierer og facilitatorer
Den positive virkning af et tæt samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted understøttes af en række kvalitative studier, som undersøger, hvordan samarbejdet har betydning
for sammenhængen mellem teori og praksis. Disse studier peger ligeledes på, at et tæt
samarbejde har en stor betydning (Corlett, 2000; Darling-Hammond, 2006 - høj; Ekebergh,
2009; Ekebergh & Määttä, 2005 - høj; Kennedy-Olsson, 2009 - høj; Kent & Simpson, 2010;
Mitchell et al., 2010; Rasmussen et al., 2009; 2010).
Darling-Hammonds (2006 - høj) studie om læreruddannelsen belyser processerne omkring
samarbejdet og viser, at det, at uddannelserne har tætte relationer til en række skoler, hvor
de er engagerede i undervisning og curriculum-projekter, samt det, at der er en høj grad af
samarbejde mellem universitetsundervisere og praktikvejledere, betyder, at de studerende
får adgang til delte kulturelle normer og praksisser. Indlejringen af både akademisk og praktisk læring i skolens læringsmiljø skaber forbindelse mellem teori og praksis ved at guide de
studerendes opmærksomhed mod vigtige elementer i praksis og mod, hvordan de kan
adresseres. Herved udvikler studerende både teoretisk og praktisk viden om, hvordan man
kan forbedre praksis. Studiet af Allsopp et al. (2006) viser, at det tætte samarbejde mellem
underviserne skaber et læringsmiljø, som giver en glidende overgang for de studerende mellem universitetsundervisningen og det praksisbaserede læringsrum, hvor de applicerer det
lærte. Ekebergh (2009) finder, at støtte til studerendes systematiske refleksion med brug af
teori bedst bliver udført i et samarbejde mellem en underviser og en praktiker. Mødet mellem
de to verdener giver en helhed, som udgør en god basis for at kombinere teori og praksis.
Det kvalitative studie af Corlett (2000) har fundet, at vejlederne har brug for information om
de studerendes universitetskurser og de teorier, de er blevet undervist i, hvis ikke teori og
praksis skal ligge for langt fra hinanden.
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Samlet viser studierne, at et samarbejde præget af tætte relationer kan betyde, at der bliver
en mere glidende overgang mellem uddannelsessted og praktiksted. Der skabes en helhed,
hvor teori og praksis kan forbindes. Tætte samarbejdsrelationer, kommunikation og vidensdeling i samarbejdet fungerer således som facilitatorer for sammenhængen mellem teori og
praksis.
Omvendt viser det sig, at når uddannelsessted og praktiksted fremtræder som adskilte verdener, fungerer det som en markant barriere for sammenhængen mellem teori og praksis for
de studerende. Fire kvalitative studier (Corlett, 2000; Eriksson, 2009 – høj; Kennedy-Olsson,
2009 - høj; Rystedt & Gustafsson, 2008 - høj), heraf tre med høj evidensvægt, viser, at de
studerendes vanskeligheder med at integrere teori og praksis kan hænge sammen med, at
undervisere og praktikere befinder sig i to forskellige verdener.
I studiet af Corlett (2000) peges der på en manglende kontinuitet og konsistens. Det opleves
som problematisk af de studerende, at sygeplejelærerne fortæller om en idealiseret praksis,
som ligger langt fra den praksis, de studerende møder i virkeligheden. Studiet af Rystedt &
Gustafsson (2008 - høj) behandler praksisbaseret uddannelse, som er planlagt af repræsentanter fra praksis i samarbejde med sygeplejehøjskolen. Også dette studie peger på en
manglende konsistens mellem uddannelsens forskellige dele. Studiet viser, at mens den
praksisbaserede uddannelse kan skabe en social og organisatorisk integration af teori og
praksis, sker der ikke nødvendigvis en integration på det indholdsmæssige niveau.
I lærerstudiet af Eriksson (2009 - høj) peges der på, at forskelle mellem uddannelsestraditioner på universitetet og i praksis samt forskellige mål og intentioner hos underviserne på uddannelsen og i praksis kan stå i vejen for koblingen af teori og praksis. De to steder bruger
nogle gange forskellige begreber og sprog og har forskellige idealer for professionen og indholdet af arbejdet. Samme billede ses i de to sygeplejerskestudier af Rystedt & Gustafsson
(2008 - høj) og Kennedy-Olsson (2009 - høj), som har fundet, at den manglende integration
mellem teori og praksis skal forstås i lyset af gabet mellem de professionelle sygeplejersker
og underviserne fra sygeplejeskolen. Rystedt & Gustafsson (2008 - høj) viser, at de studerende har svært ved at tilpasse praksis til teorien, fordi de oplever, at praksisinstitutionen
beskæftiger sig med andre temaer end det, de lærer i den teoretiske undervisning. I praksis
er det den medicinske diskurs, der dominerer, mens sygeplejediskursen er mere dominerende i uddannelsen. Det er praksisinstitutionen, der afgør, hvad der er den vigtige viden. De
studerende oplever, at de kan lære meget af praktikerne, som har den ”rigtige” viden, i modsætning til underviserne, som er generalister. Samme billede viser sig i studiet af KennedyOlsson (2009 - høj), som finder, at underviserne på sygeplejeskolen er distanceret fra praksis, hvilket gør det svært for dem at forbinde teori med de praktiske realiteter. Omvendt har
sygeplejerskerne i praksis ikke interesse eller mulighed for at følge med i forskning inden for
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deres felt, hvilket gør det svært at hjælpe de studerende til at forstå klinisk praksis i et teoretisk perspektiv. Når de studerende ikke bruger forskningen i det daglige arbejde, oplever de
studerende, at disse resultater ikke er vigtige eller relevante. Praktikken er rettet mod konkrete arbejdsopgaver, hvilket gør det svært for de studerende at reflektere over deres praksis og
deres skøn i praksis. Studiet af Rystedt & Gustafsson (2008 - høj) peger på, at eksaminationer giver en mulighed for at strukturere, hvad der regnes for vigtig viden. En tematisk og problembaseret eksamination kan fremme integrationen af teori og praksis på et indholdsmæssigt plan og dermed fungere som en facilitator for sammenhængen mellem teori og praksis.
Overordnet ses det, at en manglende sammenhæng mellem uddannelsessted og praktiksted
udgør en barriere for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Problemerne med at
forbinde teori og praksis kan hænge sammen med, at undervisere og praktikere befinder sig i
to forskellige og adskilte verdener med forskellige sprog, normer, kulturer og idealer samt
med forskellige forståelser og prioriteringer, hvad angår opfattelsen af, hvad der er vigtig og
relevant viden. Det betyder, at de studerende oplever en mangel på kontinuitet, og at praksislogikken ikke er konsistent med den teoretiske logik. Sammenhængen mellem teori og
praksis kan faciliteres, når uddannelsessted og praktiksted arbejder sammen, hvorved de to
verdener i højere grad integrerer sig med hinanden og udgør en helhed.

Organisering af praktik
Karakteristik af organisering af praktik
Studierne i denne kategori undersøger forskellige måder at organisere de studerendes praktik i uddannelsen på med henblik på at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Studierne undersøger lærer- og sygeplejerskeuddannelsen. Fælles for de undersøgte uddannelser er, at de studerende i løbet af deres uddannelse skal gennemføre en eller flere praktikperioder. Denne praktik kan tilrettelægges på forskellige måder.
Uddannelsen kan tilrettelægges som en praksisbaseret uddannelse, hvor hele uddannelsen
eller dele af den er forlagt til en praksisinstitution. Det kan ske ved, at nogle kurser fra uddannelsesstedet finder sted på en praksisinstitution, hvor de studerende både følger kurser
og fuldfører deres praktik på samme tid. I denne organisering af praktikken kan de studerende følge kurser nogle dage om ugen og deltage i den praktiske kontekst de andre dage, eller
de kan deltage i både kurser og praksis i løbet af samme dag. Det betyder, at de studerende
fx kan observere en lærers praksis og med det samme gå tilbage til deres klasselokale og
diskutere denne praksis, eller de kan blive undervist i teori for derefter at gå direkte ud i
praksis og forsøge at anvende teorien.
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Også rækkefølgen eller organiseringen af teoretisk undervisning og praktik behandles i studierne. Her kan praktikken tilrettelægges, så den foregår sideløbende med den teoretiske
undervisning, således at de studerende er i praktik fx to dage om ugen og på uddannelsesstedet de andre dage. Det vil sige, at der ikke er en vekslen mellem længere praktiske og
teoretiske perioder. Denne måde at tilrettelægge praktikken på, kan også finde sted i merituddannelser, hvor de studerende allerede har arbejdet i praksis, før de påbegyndte uddannelsen, og fortsætter med dette sideløbende med, at de følger uddannelsen på uddannelsesstedet. Den teoretiske og praktiske undervisning kan endvidere tilrettelægges, så de studerende efter at have fulgt en specifik teoretisk undervisning kommer i praktik et sted, som
relaterer sig til denne teori.
I sygeplejerskeuddannelsen kan de studerendes praktik finde sted i en studieenhed, som er
en hospitalsafdeling, hvor en gruppe af studerende sammen er i praktik. Den kliniske undervisning finder sted i studieenheden i et område på en eksisterende afdeling, hvor de studerende sammen med en vejleder udfører sygepleje for en gruppe af patienter.
Virkninger af organisering af praktik
Kun få studier undersøger virkninger af forskellige måder at organisere praktikken på. Studiet
af Allsopp et al. (2006) viser, at der er positive virkninger af praksisbaseret uddannelse for
sammenhængen mellem teori og praksis, idet de praksisbaserede kurser forstærker de studerendes kobling af teoretisk indhold og praktiske oplevelser. De studerende kan i højere
grad end ellers sammenligne det, de har lært i den teoretiske undervisning, med deres oplevelser i praksis.
To eksperimentelle studier (Corlett et al., 2003; Malkani & Allen, 2005) undersøger betydningen af rækkefølgen af teoretisk undervisning og praktik. I studiet af Malkani & Allen (2005)
har de studerende i undervisningen lært forskellige refleksive metoder. Studiet viser, at hvis
praktikken finder sted inden for et år efter undervisningen, er der større sandsynlighed for, at
de studerende kan tage deres lærte refleksive færdigheder med ind i praksis. Studiet af Corlett et al. (2003) viser, at der ikke kan påvises nogen effekt af, at de studerende kommer i
praktik i umiddelbar forlængelse af en teoretisk undervisning, som er relateret til praktikken.
Tværtimod viste studerende, der først kom i praktik senere, en højere grad af teoretisk viden
relateret til praktikken, end hvis de kom direkte i praktik. Studiet konkluderer, at typen af
praktik i relation til, hvor den studerende befinder sig i sit samlede uddannelsesforløb, er vigtigere end en tæt sekventiel sammenhæng mellem teoretisk undervisning og praktik. Overordnet kan der peges på, at praktik umiddelbart efter en bestemt teoretisk undervisning ikke
har en effekt på sammenhængen mellem teori og praksis.
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Barrierer og facilitatorer
Den praksisbaserede uddannelse kan således i studiet af Allsopp et al. (2006) ses at have
positive virkninger på sammenhængen mellem teori og praksis. Dette billede understøttes af
det kvalitative studie af Rystedt & Gustafsson (2008 – høj), som har høj evidensvægt. Begge
studier viser, at når den teoretiske undervisning placeres i den praktiske kontekst, styrkes de
studerendes oplevelse af en kobling af teoretisk indhold og praktiske oplevelser. Allsopp et
al.s (2006) resultater viser, at den praksisbaserede undervisning tilvejebringer øjeblikke,
”teachable moments”, som betyder, at de studerende kan lære noget i fx pauser, fordi de
hele tiden er i den praktiske kontekst. Læringskonteksten bliver bredere. Det tætte samarbejde mellem underviserne skaber et læringsmiljø, som giver en glidende overgang for de
studerende mellem den teoretiske undervisning og det praksisbaserede læringsrum, hvor de
studerende kan applicere det lærte. Studiet af Rystedt & Gustafsson (2008 - høj) konkluderer, at den praksisbaserede uddannelse kan skabe eksempler for de studerende, som kan
problematiseres i forhold til uddannelsens teoretiske indhold og på samme tid tilvejebringe
praksissituationer, i hvilke de teoretiske forklaringer kan afprøves og forstås. Samlet peger
studiernes resultater på, at den praksisbaserede undervisning skaber en kontekst, som faciliterer koblingen af teori og praksis. Nærheden til praksis gør det muligt at skabe links mellem
praksiserfaringer og teoretisk viden.
Selvom den arbejdsintegrerede læring på nogle måder kan skabe et udviklende læringsmiljø,
kan den dog også rumme forskellige problematikker. Studiet af Rystedt & Gustafsson (2008 høj) peger på, at der er forskellige og ofte modstridende forståelser af relationen mellem teori
og praksis i de forskellige institutioner, og at det i høj grad er praksisinstitutionen, der afgør,
hvad de studerende ser som vigtig viden. Praksisinstitutionen har en normativ magt. Det kan
betyde, at de studerende reflekterer mindre og i stedet kopierer deres praksis efter rutinerne
og reglerne i praksis. De studerende kan have svært ved at tilpasse praksis til teorien, fordi
de oplever, at de, samtidig med at de læser om et teoretisk tema, befinder sig i en praksisinstitution, som beskæftiger sig med helt andre temaer end det, de lærer om i den teoretiske
undervisning. Forskelle mellem forståelser af teori og praksis i de forskellige institutioner kan
således fungere som en barriere for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.
Som det ses ovenfor kan der ikke ses virkninger af at lægge praktikken umiddelbart i forlængelse af en konkret, relateret teoretisk undervisning. Alligevel ses det i det kvalitative studie
af Corlett (2000), at de studerende oplever det som et problem, at de nogle gange før et
praktikophold ikke er blevet undervist i den specifikke, relevante teori, som omhandler praktikkens speciale. Dette resultat er således i modstrid med resultatet af studiet af Corlett et al.
(2003). De modstridende resultater af disse to undersøgelser er interessante, idet studiet af
Corlett (2000) fokuserer på de studerendes egen oplevelse af sammenhæng mellem teori og
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praksis, mens studiet af Corlett et al. (2003) fokuserer på det, forskeren forstår ved en god
relation mellem teori og praksis, nemlig akademiske præstationer. Dette kan muligvis pege
på, at de studerende har en anden opfattelse af, hvad sammenhængen er mellem teori og
praksis, end forskerne og underviserne. Studiet af Corlett (2000) fremhæver desuden, at tid
er en faktor i sig selv. Jo længere tid, de studerende har været under uddannelse, jo bedre
bliver de til at koble teori og praksis, efterhånden som de får større teoretisk viden og mere
praktisk erfaring. Studerende, der er længere fremme i uddannelsen, har en bedre forståelse
for, hvordan teoretisk viden og praksis kan bringes sammen.
Virkningerne af praktik sideløbende med teoretisk undervisning er ikke undersøgt, men tre
kvalitative studier undersøger, hvad der sker, når de studerende er i praktik, samtidig med at
de deltager i teoretisk undervisning. Resultaterne fra Rystedt & Gustafsson (2008 – høj) og
Comeaux & Huber (1998) peger på, at praktik sideløbende med teoretisk sammenhæng har
en betydning for sammenhængen mellem teori og praksis, som hænger sammen med de
studerendes mulighed for at analysere og reflektere over deres praksisoplevelser i den teoretiske undervisning. Studiet af Krokfors et al. (2006) viser, at hvis de studerende samtidig i
den teoretiske undervisning får særlige opgaver, som de skal udføre i praksis i form af pædagogiske applikationer af teorien, bliver de tvunget til at reflektere og overveje deres handlinger som lærere. De tager teorien med ind i praksis. Omvendt tager de også praksis med
ind i teorien, når de i den teoretiske undervisning diskuterer deres oplevelser fra praksis. De
tre studier peger således samlet på, at der kan være et læringsmæssigt udbytte af at deltage
i praktik sideløbende med teoretisk undervisning. Det er dog ikke kun selve det at være i
praktik sideløbende med den teoretiske undervisning, der har en betydning, men også de
muligheder, de studerende samtidig gives i undervisningen for at bringe teorien ind i praksis
og praksis ind i den teoretiske undervisning. Koblingen sker ikke af sig selv, men organiseringen af praktikken på denne måde kan siges at skabe en mulighed for sammenhæng mellem teori og praksis, som så bør understøttes i undervisningen. Muligheder for at diskutere
praksis i den teoretiske undervisning og muligheder for at anvende teorien i praksis gennem
konkrete opgaver fungerer som facilitatorer for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis
At være i praktik sideløbende med den teoretiske undervisning kan skabe nogle problemer
for de studerende, som særligt er relateret til deres planlægning og arbejdsbyrde. Rystedt &
Gustafsson (2008 - høj) finder, at de studerende oplever, at 1-2 dage i praksis hver uge ødelægger deres rytme og gør det svært at planlægge studiet. Det kan ifølge Krokfors et al.
(2006) være en udfordring at begrænse de studerendes arbejdsbyrde, så de bliver i stand til
at anvende det lærte i deres praksis. De har brug for tid til at reflektere og planlægge deres
arbejde. Endvidere kan de studerendes familiaritet med praksis betyde, at de fortsætter med
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at gøre, som de altid har gjort. Manglende kontinuitet, for høj arbejdsbyrde og besværlig
planlægning kan således udgøre barrierer for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, når praktikken lægges sideløbende med den teoretiske undervisning.
Overordnet kan det ses, at den tætte sammenhæng mellem teoretisk og praktisk undervisning, som foregår sideløbende, bidrager til at støtte de studerendes refleksion, men at der
også kan findes væsentlige barrierer for sammenhængen mellem teori og praksis.
Betydningen af en studieenhed (study unit) i sygeplejerskeuddannelsen behandles i to kvalitative studier (Ekebergh & Määttä, 2005 - høj; Voigt, 2007). I Voigts (2007) studie vises det,
at de studerende i studieenheden har adgang til en relation med en professionel, som kan
være rollemodel for de studerende, ligesom de har mulighed for at diskutere problematikker
med deres medstuderende og lære sammen i dynamiske gruppeprocesser i læringsmiljøet.
Studiet af Ekebergh & Määttä (2005 - høj) fokuserer på de studerendes muligheder for at
konkretisere sygeplejeteori i praksis, hvilket kræver en refleksiv holdning. Studiet viser, at når
de studerende i studieenheden møder patienten, kommer sygeplejebegreberne i spil. Virkelighedens kompleksitet starter en aktiv refleksion, som bidrager til de studerendes problematiserende tilgang til praksis. De starter en selvrefleksion, som bliver fremmet af teoretiske
begreber. Denne proces sker i samspil med medstuderende og vejlederne i studieenheden.
Dette studie peger desuden på, at processen med at skabe forbindelse mellem teori og
praksis er sværere for studerende med lille eller ingen erfaring i sygepleje.
I studiet af Voigt (2007) sammenlignes praktikken i en studieenhed med en traditionel praktik. Resultaterne peger på, at de studerende i den traditionelle praktik i højere grad er overladt til sig selv og har begrænset kontakt med vejleder og medstuderende. Dette læringsmiljø
støtter ikke de studerendes refleksion i relation til teori og praksis. I den traditionelle praktik
har de studerende adgang til et bredere praksisfællesskab, hvor læreprocesserne hovedsageligt er rettet mod træning af specifikke opgaver. Der er begrænset tid til refleksion, og de
studerende oplever et dilemma mellem arbejde og uddannelse.
Samlet kan der peges på, at studieenheden har potentialet til at støtte de studerende refleksion og kobling af teori og praksis, men at denne refleksion ikke sker af sig selv. Studieenheden udgør et læringsmiljø, som skaber mulighed for forskellige læreprocesser. Studieenheden bygger bro mellem uddannelse og arbejdspladslæring og støtter læring i praksis. I begge
studier ses det, at vejlederen spiller en afgørende rolle i at støtte den studerende i at lade
den teoretiske viden møde den praktiske viden gennem refleksion for at integrere teori og
praksis i den studerendes forståelse af sygeplejefænomenet. For at understøtte de studerendes refleksion er det vigtigt, at de studerende får mulighed for at praktisere sygepleje og
samtidig følge op på denne praksis med en vejleder. Den kontinuerlige adgang til vejledning,
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som de studerende har i studieenheden, fungerer således som en facilitator for at skabe
sammenhæng mellem teori og praksis for de studerende, som er i praktik i studieenheden.

Case-baseret læring
Karakteristik af case-baseret læring
Studierne, der undersøger case-baseret læring, er alle rettet mod læreruddannelsen. Den
case-baserede læring, som undersøges i studierne, kan være tilrettelagt på forskellige måder
i studierne, men fælles er, at de studerende enten selv producerer eller præsenteres for en
case, som beskriver eller viser en situation fra praksis, og som de studerende efterfølgende
skal diskutere og reflektere over. Der kan både arbejdes med skriftlige cases og videocases.
Casen kan være en præsentation af en situation fra praksis, som demonstrerer specifikke
teoretiske principper og strategier, som de studerende er blevet undervist i. Der kan fx være
tale om en videocase med en optagelse af en matematiktime, hvor læreren underviser eleverne i multiplikation med en undervisningsmetode, som de studerende har læst om. Efter at
være blevet præsenteret for casen reflekterer de studerende individuelt og i fællesskab over
praktiske problemstillinger i casen. Hvis der er tale om en skriftlig case, kan der indgå beskrivelser af klasserummet, artefakter, karakteristika ved lærer og elever, den eksakte dialog
mellem lærer og elever samt beskrivelser af nonverbal adfærd.
Der kan også arbejdes med mere generelle cases, som illustrerer forskellige scenarier og
situationer i praksis. Her kan de studerende analysere og reflektere over casen ved at identificere pædagogiske problemstillinger, analysere dem fra forskellige vinkler, inddrage og identificere viden fra forskellige kilder, dvs. både praktisk og professionel viden, teoretisk viden
og empirisk forskning, i relation til casen, foreslå handlinger og reflektere over mulige konsekvenser af disse handlinger. I refleksionerne kan indgå overvejelser over, hvordan teoretiske
principper kan anvendes i problemstillinger fra praksis. Refleksionerne kan igangsættes af
spørgsmål, som ledsager casen eller stilles af underviseren.
Den case-baserede undervisning kan tage udgangspunkt i cases, som de studerende selv
konstruerer. Her arbejder de studerende med oplevelser, som de har haft i egen praksis. En
sådan case kan indeholde de studerendes beskrivelser og fortolkninger af skoleelevers udvikling, hjem, læringskontekst og deres fremskridt, samt de studerendes vurdering af betydningen af deres egne og skolens handlinger i forhold til elevens læring.
Virkninger af case-baseret læring
Fire eksperimentelle studier (Kilbane, 2008 – høj; Malkani & Allen, 2005; Moreno & Valdez,
2007 – høj; Rosen, 2008 – høj), heraf tre med høj evidensvægt, viser alle, at den casebaserede undervisning resulterer i større sammenhæng mellem teori og praksis for de stude-
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rende. Studiet af Rosen (2008 – høj) konkluderer, at en case-baseret orientering mod professionel praksis kan resultere i forbedret refleksion over teori og praksis, mens studiet af
Kilbane (2008 – høj) tilsvarende peger på, at studerende, der arbejder med cases, lærer at
arbejde med en mere problemløsningsorienteret tilgang også med refleksion over teori og
praksis. I studiet af Malkani & Allen (2005) vises, at arbejdet med at diskutere cases hjælper
de studerende til at udvikle refleksive evner og evnen til kritisk tænkning. Studiet har fundet,
at de studerende, der anvendte cases, havde et højere refleksionsniveau end en kontrolgruppe, som fik traditionelle forelæsninger. Moreno & Valdez (2007 - høj) har fundet, at studerende, der lærer ved at observere en videocase eller læse en case, der illustrerer eksemplariske lærerstrategier, er mere tilbøjelige til at overføre disse strategier til deres egen undervisningspraksis end de studerende, som lærer uden anvendelsen af en case.
Ifølge studiet af Malkani & Allan (2005) er det imidlertid ikke case-formen i sig selv, der gør
forskellen. Studiet viser, at case-baseret undervisning støtter de studerendes refleksion, men
at det samme er tilfældet for andre refleksive, pædagogiske praksisser som fx refleksiv dagbogsskrivning. Malkani & Allan (2005) konkluderer derfor, at det er den refleksive aktivitet,
der gør forskellen, og i mindre grad formen af aktiviteten. Case-baseret undervisning er således én blandt flere veje til øget refleksion hos de studerende.
Overordnet kan der peges på, at case-baseret undervisning har positive virkninger på sammenhængen mellem teori og praksis, idet den case-baserede undervisning kan støtte de
studerendes refleksion over teori og praksis med udgangspunkt i episoder og situationer fra
praksis, ligesom de studerende i højere grad overfører de lærte teoretisk baserede strategier
til deres egen praksis. De studerende opnår et højere refleksionsniveau, hvor de analyserer
og reflekterer over både pædagogisk teori og problemstillinger i praksis med inddragelse af
både teoretisk og praktisk viden samt foreslår handlinger i praksis og analyserer forventede
negative og positive konsekvenser af disse handlinger.
Facilitatorer og barrierer
Mens der således kan peges på, at anvendelsen af cases overordnet har positive virkninger
på sammenhængen mellem teori og praksis, kan der ses en forskel på virkningerne afhængigt af formatet af casen. I flere studier undersøges betydningen af, om en case præsenteres for de studerende skriftligt eller på video.
Fire studier (Koc et al., 2009 - høj; Moreno & Valdez, 2007 - høj; Rosen, 2008 - høj; Stockero, 2008), hvoraf tre har høj evidensvægt, peger alle på, at videocases i højere grad end
skriftlige cases medvirker til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis for de studerende. Anvendelsen af videocases indebærer, at de studerende ser et eksempel fra praksis,
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som hænger sammen med den teori, de har lært i undervisningen, og som der efterfølgende
kan diskuteres og reflekteres over.
Moreno & Valdez (2007 – høj) finder, at anvendelsen af videocases har en større effekt på
studerendes transfer end anvendelsen af en skriftlig case. Ved at se videoen får de studerende illustreret, hvordan man kan applicere teoretiske principper i praksis. Også de to studier af Rosen (2008 - høj) og (Stockero, 2008) peger på, at videocases har fordele frem for
skriftlige cases for sammenhængen mellem teori og praksis, idet refleksionen hos de studerende, der præsenteres for en videocase, støttes. Studiet af Rosen (2008 - høj) viser, at videocases har større betydning for kvaliteten af de studerendes refleksion end papirbaserede
cases. De studerende, der anvender videocases, er bedre til kritisk at diskutere anvendelsen
af teori i praksis end både den tekstbaserede case-gruppe og kontrolgruppen. Studiet viser
også, at de studerende, der så videocases, var bedre til kritisk at diskutere den potentielle
indflydelse på deres fremtidige praksis. Studiet af Stockero (2008) har fundet, at der ikke er
nogen forskel mellem videocases og skriftlige cases i forhold til de studerendes overordnede
refleksionsniveau. Der er derimod forskel på deres brug af evidens og i deres fokus på elevtænkning. Videocasen fik de studerende til i højere grad at analysere elevernes individuelle
tænkning og genkende subtile forskelle i tænkningen, mens kontrolgruppens refleksion var
mere overordnet og bred. Mixed-methods-studiet af Koc et al. (2009 - høj) har fundet, at videocases hjælper de studerende med at skabe sammenhæng mellem teori i praksis, idet de
studerende ved at se en erfaren lærer anvende bestemte undervisningsstandarder i pædagogisk praksis kan koble den lærte teori med det, de ser i videoen. Videocasen gør det muligt for de studerende at se kompleksiteten af undervisningen i klassen med flere detaljer end
en skriftlig case.
Samlet kan der således peges på, at det at præsentere en case i videoformat fungerer som
en facilitator for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, når der arbejdes med casebaseret læring. Videocasen tilvejebringer flere detaljer, som gør det muligt for de studerende
at se kompleksiteten i praksis.
De studerendes egen konstruktion af cases på basis af deres erfaringer fra praksis ser også
ud til at fungere som en facilitator for sammenhængen mellem teori og praksis. To kvalitative
studier (Darling-Hammond, 2006 – høj; Tigchelaar & Korthagen, 2004) belyser nogle af processerne forbundet med anvendelsen af cases, som de studerende selv konstruerer. Studiet
af Darling-Hammond (2006 - høj) viser, at når de studerende selv konstruerer cases, begynder de at forstå relationen mellem deres egne erfaringer og mere generelle principper eller
problematikker. Studerendes konstruktion af egne cases faciliterer således sammenhængen
mellem teori og praksis, idet der bygges bro mellem personlig, situeret viden og generaliserbare principper. At skrive og læse cases giver de studerende mulighed for at analysere og
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reflektere over eksempler på praksis. Også studiet af Tigchelaar & Korthagen (2004) viser, at
de studerende ved at arbejde med cases fra egen praksis kan reflektere over deres oplevelser fra praksis og deres egne handlinger. Darling-Hammonds (2006 – høj) studie viser desuden, at når de studerende deler og analyserer deres cases sammen, profiterer de af hinandens oplevelser fra praksis, som illustrerer både generelle teoretiske principper og deres
applikation. Studierne peger således på, at arbejdet med egne cases kan støtte de studerendes refleksion over praksis, idet de studerende identificerer, analyserer og reflekterer over
problemstillinger i egen praksis. I refleksionsprocessen trækkes både på teoretisk viden og
erfaringer fra praksis.

Udforskning af praksis
Karakteristik af udforskning af praksis
Studierne, der undersøger studerendes udforskning af praksis, beskæftiger sig alle med læreruddannelsen. Fælles er, at de studerende ses som forskere, der undersøger deres egen
praksis. Dette kan finde sted som aktionsforskningsprojekter eller som opgaver og specialer,
hvor de studerende anvender forskningsbaserede metoder.
I aktionsforskningsprojekter beskæftiger de studerende sig med udforskning af problemstillinger, som udspringer af deres egen praksis med henblik på at ændre og forbedre praksis. I
aktionsforskningsprojekter kan de studerende eksperimentere med strategier i praksis. Aktionsforskningsprojekterne udføres med forskningsmetoder og kan resultere i enten et forskningspaper, en skriftlig rapport eller en mundtlig præsentation. Forskningsprocessen indebærer litteratur-review, indsamling og analyse af data samt præsentation af resultaterne.
Kandidatspecialet, bacheloropgaver og praktikrapporter kan også anvende en forskningsbaseret tilgang. Det indebærer, at de studerende undersøger specifikke problemer i praksis ved
hjælp af forskningsmetoder. Nogle steder lærer de studerende at tænke forskningsbaseret
ved at læse forskningslitteratur og lære om forskningsmetoder. Herved anlægges en tilgang,
som er bredere og mere struktureret end blot personlige refleksioner. Der anvendes systematiske metoder til indsamling af empiriske data som fx observationer fra praksis. Desuden
udarbejdes reviews over tidligere forskning om emnet.
Virkninger af udforskning af praksis
Studierne, som beskæftiger sig med studerendes udforskning af praksis, er hovedsageligt
kvalitative studier, som undersøger, hvad der sker, når de studerende på forskellig vis arbejder med at udforske deres egen praksis. Disse studier belyser processerne forbundet med
studerendes udforskning af praksis og kan således ikke dokumentere virkninger. Der kan
derfor i nærværende syntese ikke peges på virkninger af studerendes udforskning af praksis.
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Barrierer og facilitatorer
I to studier (Krokfors et al., 2006; Maaranen, 2009) vises det, at en forskningsbaseret tilgang
til udforskning af praksis i kandidatspecialet giver de studerende mulighed for refleksion. De
studerende integrerer teori og praksis ved at anvende en videnskabelig tilgang til praktiske
dilemmaer eller ved at undersøge, hvordan de pædagogiske teorier kan have betydning i
praksis. Når de studerende bruger forskningsmetoder til at udforske praksis, begynder de
også at analysere deres egen udvikling. Maaranens (2009) studie har fundet, at de studerende oplever, at deres egen personligt udførte forskning udgør en signifikant læreproces, og
at deres pædagogiske tænkning udvikles gennem forskningsprocessen. De studerende oplever, at når de får mere viden, kan de i højere grad reflektere over teori og praksis.
Samme konklusioner viser sig i studierne af Darling-Hammond (2006 - høj) og Rasmussen et
al. (2009; 2010). I Darling-Hammonds (2006 - høj) studie undersøger de studerende specifikke problemer i praksis med metoder, som minder om forskning, dvs. struktureret indsamling af data og tidligere forskning om emnet. Dette leder de studerende til at genoverveje
spørgsmål og pædagogiske tilgange og tilrettelægge fremtidig praksis herefter. Udforskning
af praksis hjælper de studerende til at ræsonnere baseret på evidens og til at forbinde bred
professionsviden til specifikke problemer i praksis. Samtidig udvikler de evnen til at observere og undersøge. I studiet af Rasmussen et al. (2009; 2010) fokuseres på en empirisk orientering i de studerendes praktikrapporter, hvilket indebærer, at de studerende arbejder med
systematisk dataindsamling i deres praktik, som de anvender til at udforske et konkret problem fra praksis. Ved at arbejde med en empirisk orientering styrkes de studerendes observations- og analytiske kompetencer. Den empiriske forskningstilgang betyder, at de studerende antager en undersøgende, teorirelateret tilgang til materialet i stedet for bare at beskrive deres overvejelser. De studerende overvejer planlægningen af praksis, og de anvender
didaktiske analyser til at forstå, hvad der foregår i praksis. Praktikrapporterne er orienteret
mod en analytisk forståelse af problemer i praksiskonteksten ved anvende teorier fra lærebøger.
Anvendelsen af en struktureret og systematisk tilgang til indsamling og analyse af empiriske
data fra praksis fungerer således som en facilitator for sammenhængen mellem teori og
praksis, idet de studerende undersøger, reflekterer, analyserer, ræsonnerer og forbinder
teori med konkrete problematikker i praksis.
Også arbejdet med aktionsforskningsprojekter giver de studerende mulighed for at analysere
og reflektere over egne handlinger og overbevisninger i praksis. Tre studier (Chant et al.,
2004 - høj; McDuffie, 2001; Ostorga & Estrada, 2009) peger alle på, at de studerendes arbejde med et aktionsforskningsprojekt fremmer deres refleksion og undersøgende tilgang til
deres egen praksis. De studerende bliver bevidste om deres personlige teorier om praksis,
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deres værdier og overbevisninger relateret til praksis, og de udvikler deres professionelle
identitet som lærere.
McDuffies (2001) studie viser, at aktionsforskning stimulerer refleksionen på langt sigt samt
de studerendes bevidste planlægning af praksis. Når de studerende systematisk analyserer
deres praksis med henblik på at forstå og forbedre praksis, anvender de refleksion-overhandling. Også Ostorga & Estradas (2009) studie viser, at aktionsforskning kan fremme de
studerendes refleksion og undersøgende tilgang, så de forbinder teori og praksis. Aktionsforskningsprojektet sætter de studerende i en position, hvor de skal undersøge komplekse
problemer over en tidsperiode, hvilket tvinger dem til at reflektere og overveje deres overbevisninger og praksisser. Studiet viser, at refleksionen når et højere niveau, når de studerende
arbejder i grupper, og når de anvender data fra flere kilder. Studiet af Chant et al. (2004 høj) viser, at de studerende ved at identificere og definere deres personlige praksisteorier
bliver i stand til at beskrive deres værdier og overbevisninger relateret til praksis. Herved kan
de definere sig selv som lærere, og det giver dem en ramme, fra hvilken de kan se og analysere deres praksis. Når de studerende analyserer, hvordan deres overbevisninger manifesterer sig i praksis, bliver de bevidste om, at det, de siger om undervisning, ikke altid manifesterer sig i, hvordan de rent faktisk underviser. McDuffie (2001) viser, at aktionsforskning opmuntrer de studerende til at eksperimentere med innovative strategier i praksis, som er konsistente med dem, de har udforsket i universitetskonteksten. Arbejdet med aktionsforskning
får de studerende til bevidst at planlægge deres undervisning i praksis ved hjælp af teori.
Aktionsforskning gør dermed, at de studerende implementerer ideer, som de har udviklet i
universitetskonteksten i stedet for kun at arbejde efter de praksisser, de ser i praksis, dvs.
imitation.
Det at arbejde systematisk med at analysere og reflektere over egen praksis gennem en
længere tidsperiode med et formål om at forbedre praksis ser således ud til at fungere som
en facilitator for sammenhængen mellem teori og praksis. Denne proces faciliteres yderligere
gennem gruppearbejde og gennem anvendelse af data fra flere kilder. At arbejde med aktionsforskning gør de studerende mere bevidste om deres egne praksisser, og hvordan de
kan forbedres. Studierne peger på, at det får betydning for de studerendes følelse af en professionel forpligtelse til at forstå deres egne handlinger i praksis, vurdere disse handlinger og
tage stilling til, om deres praksis skal ændres.
Aktionsforskningsprocessen kan også være forbundet med problematikker. I studiet af Chant
et al. (2004 - høj) peges der på, at det kan være svært for de studerende at forstå og færdiggøre projektet. De studerende i dette studie var modvillige og opfattede refleksion som noget, der blev krævet af dem, og ikke som en selvstyret læringsaktivitet. Som projektet skred
frem, blev de studerende mere positive. McDuffie (2001) peger på, at for mange opgaver til
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de studerende kan hindre refleksionsprocessen ved ikke at give tid til refleksion og udvikling.
I stedet bør uddannelsen tilrettelægges, så de studerende arbejder med de strategier, der
passer bedst til hver enkelt. Det kan således ses, at for høje krav, arbejdspres og manglende
forståelse af opgaven kan fungere som en barriere for de studerendes udbytte af at arbejde
med aktionsforskning.

Narrativer
Karakteristik af narrativer
Tre studier om lærer- og sygeplejerskeuddannelsen beskæftiger sig med anvendelsen af
skriftlige narrativer. Der kan arbejdes med narrativer på forskellige måder, men fælles er, at
de studerende skriver deres egne fortællinger omhandlende praksis og deres egne levede
erfaringer. Efterfølgende formidler de studerende deres narrativer for hinanden.
En måde at arbejde med narrativer på er gennem selvbiografi, hvor de studerende reflekterer
og skriver om deres egne skoleoplevelser, deres familiers holdning og involvering i skolen,
deres egen vej til at lære i skolen, og hvordan de følte i forhold til udfordringer i skolen. En
anden måde at arbejde med narrativer på er ved at skrive historier om praksis med henblik
på at reflektere over teori gennem egne levede erfaringer i praksis.
Virkninger af narrativer
Studierne i denne kategori udgøres af kvalitative studier, som undersøger, hvad der sker, når
de studerende arbejder med narrativer. Disse studier belyser processerne forbundet med
arbejdet med narrativer og kan således ikke dokumentere virkninger. Der kan derfor i nærværende syntese ikke peges på virkninger af studerendes udforskning af praksis.
Barrierer og facilitatorer
De tre studier (Darling-Hammond, 2006 - høj; Ekebergh, 2009; Parker, 2010) peger på, at
det at arbejde med narrativer på forskellig måde kan facilitere de studerendes læreproces
både med henblik på at reflektere mere systematisk og på at forstå og analysere egne overbevisninger og værdier i praksis. Fælles for anvendelsen af narrativer, som den behandles i
studierne, er, at der tages udgangspunkt i de studerendes erfaringer og oplevelser fra praksis, som gennem narrativerne ekspliciteres og gøres til genstand for analyse og refleksion.
I studiet af Ekebergh (2009) arbejder de studerende med egne skriftlige narrativer, som danner baggrund for det refleksive arbejde i en refleksionsgruppe. Resultaterne viser, at de studerende lærer at reflektere mere systematisk, de får større forståelse af patienten, og de gør
brug af teorien. Refleksionen og analysen af narrativet ved hjælp af teori konstituerer en bevægelse i læringsprocessen mellem helheden og delene, hvor de sygeplejeteoretiske begreber væves ind i narrativet. Også i Parkers (2010) lærerstudie ses det, at narrativer styrker de
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studerendes refleksion. I dette studie skriver de studerende refleksive breve i form af skriftlige narrativer til hinanden. Forinden har de fået undervisning i og redskaber til at reflektere
gennem historiefortælling. Resultaterne viser, at de skriftlige narrativer hjælper de studerende med at styrke deres refleksion, så der sker en udvikling fra tavs viden til eksplicit viden,
samt med at skabe et pædagogisk blik, hvor de studerende kan dele deres tidligere oplevelser af pædagogik og genfortælle disse oplevelser gennem pædagogiske praksisser. Narrativerne udgør en kontekst for fællesskabet af studerende, hvor de kan undersøge autenticiteten af deres egen pædagogiske viden. Narrativerne bliver en strategi for de studerende til at
bygge bro mellem teori og praksis ved at trække på deres egne personlige erfaringer og ved,
at de studerendes nye viden bliver en referenceramme, som de kan bruge til at forstå kompleksiteten mellem teori og praksis.
Arbejdet med narrativerne kan desuden føre til, at de studerende bliver opmærksomme på
og stiller spørgsmålstegn ved deres egne overbevisninger om praksis. Studiet af DarlingHammond (2006 - høj) viser, at arbejdet med narrativer i en selvbiografi hjælper de studerende til at forstå deres egne pædagogiske overbevisninger og værdier, deres egne læringsstrategier og kulturelle identitet såvel som andres. Ekeberghs (2009) studie viser desuden, at
brugen af narrativer i refleksionsgruppen er med til at udfordre fordomme, hvilket stimuleres
yderligere ved hjælp af teori.
Overordnet kan der peges på, at arbejdet med narrativer gennem selvbiografi og fortælling af
historier fra praksis fungerer som en facilitator for sammenhængen mellem teori og praksis.
Narrativer er en måde, hvorpå studerende kan eksplicitere og stille spørgsmålstegn ved deres egne overbevisninger om praksis, og narrativer kan støtte refleksion og eksplicitering af
tavs viden. Narrativerne hjælper med at udtrykke dilemmaer i praksis på et eksplicit niveau i
stedet for at lade dem forblive tavs viden.

Færdigheds- eller demonstrationslaboratorium
Karakteristik af demonstrationslaboratorium
Tre studier beskæftiger sig med færdigheds- eller demonstrationslaboratorium. To af de tre
studier (Springer, 1997; Wren et al., 2009) beskæftiger sig med demonstrationslaboratorium i
ingeniøruddannelsen, mens det tredje (Morgan, 2006) er et sygeplejerskestudie med fokus
på færdighedslaboratorium. Der ses en forskel mellem de to ingeniørstudier og sygeplejerskestudiet, idet studiet om færdighedslaboratorium for sygeplejestuderende er fokuseret på
de studerendes mulighed for at øve sig i at anvende bestemte færdigheder, mens de to ingeniørstudier fokuserer på de studerendes mulighed for gennem demonstration af et fænomen at visualisere teorien bag og dermed forbinde abstrakte begreber med fænomener i den
virkelige verden. Af denne grund indgår sygeplejerskestudiet ikke i det følgende, da det vur-
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deres, at studiernes fokus er for forskelligt til meningsfuldt at kunne skabe en syntese af deres resultater.
Demonstrationslaboratorium i de to ingeniørstudier er undersøgt som enten åbne laboratorieeksperimenter, hvor de ingeniørstuderende gennemfører eksperimenter, som er designet
til at simulere en forskers laboratoriepraksis, og en særligt udviklet demonstrationsmodel,
som visualiserer forskellige praksissituationer, i dette tilfælde flow i rør.
Virkninger af demonstrationslaboratorium
Det eksperimentelle studie af Springer (1997) viser, at der er positive virkninger af demonstrationslaboratorium på de studerendes oplevelse af sammenhæng mellem teori og praksis.
De studerende i studiet oplever en større følelse af at være i stand til at forbinde abstrakte
begreber med ”real-world”-applikationer end studerende, som deltager i et traditionelt program. Underviserne oplever, at de studerende er mere kompetente end de studerende fra
den traditionelle gruppe, især i forhold til at begribe den større kontekst for et problem og
forstå relationen mellem teori og praksis gennem problemløsningsprocessen.
Barrierer og facilitatorer
Det kvalitative studie af Wren et al. (2009) viser, at den demonstrationsbaserede undervisning giver de studerende en oplevelse af, at de har opnået en forståelse af fænomenet, og at
de kan relatere teori til praksis. Ved at se et fænomen live kan de studerende opleve og visualisere fænomenet, og demonstrationen giver de studerende noget at relatere teorien til.
Demonstrationen i sig selv fungerer som en facilitator for at skabe sammenhæng mellem
teori og praksis, idet den giver de studerende noget at relatere teorien til, ligesom den visualiserer det praktiske fænomen og den abstrakte teori knyttet til fænomenet, så de studerende
opnår en større forståelse af fænomenet.
På baggrund af de to studier kan det vises, at demonstrationslaboratorium er en mulighed for
at skabe sammenhæng mellem teori og praksis gennem visualisering af abstrakt teori og
konkrete fænomener. Anvendelsen af demonstrationslaboratorium hjælper de studerende
med at forbinde teori og praksis, idet demonstrationen giver de studerende mulighed for at
opleve og visualisere et fænomen, som ville være svært at forstå kun ud fra tekst. Derved
forbindes abstrakte, teoretiske begreber med fænomenet i praksis.

Undervisning i refleksiv tænkning
Karakteristik af undervisning i refleksiv tænkning
Denne kategori er udsprunget af kategorien ”Andet”, som rummer studier, der undersøger
strategier, som ikke umiddelbart kunne kodes for en af de andre kategorier. Der findes seks
studier i denne kategori. Tre af disse studier fokuserer på tiltag, som er for forskellige til at
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kunne sige noget samlet om. Det drejer sig om Darling-Hammond (2006 - høj), som fokuserer på graden af sammenhæng mellem kurser i uddannelsen, Rasmussen et al. (2009;
2010), som beskæftiger sig med praktikrapporter, og Mattila & Eriksson (2007), som undersøger anvendelsen af en særlig læringsopgave, hvor de studerende i praktik skal planlægge
og afholde en mundtlig præsentation for personalet baseret på en videnskabelig artikel. Disse tre studier er alle også kodet i andre kategorier, og de indgår således i syntesen, blot ikke
med disse strategier.
De tre andre studier (Francis et al., 1999; Freese, 1999; Friedman & Schoen, 2009) har det
til fælles, at de beskæftiger sig med undervisning eller støtte af de studerendes refleksive
tænkning. Alle tre studier beskæftiger sig med læreruddannelsen. Mens mange af de andre
strategier, som der er redegjort for i nærværende syntese, fokuserer på at facilitere studerendes refleksion, er studierne i denne kategori fokuseret på at lære de studerende at reflektere gennem undervisning i, hvad refleksion er, og hvordan man konkret kan tænke og forholde sig refleksivt.
I studiet af Francis et al. (1999) undervises de studerende i refleksiv tænkning gennem deltagelse i et undervisningsmodul om refleksiv tænkning. Modulet indeholder en indledende
øvelse for at introducere begrebet refleksion. Dernæst instrueres de studerende i observations- og refleksionsprocessen, og hvordan der kan skelnes mellem disse. Dette følges af en
guidet praksis-session ved hjælp af video, som inkluderer diskussion og feedback, og modulet afsluttes med en selvstændig øvelse i refleksion over praksis, hvor de studerende ved
hjælp af video skal observere og reflektere. Underviserne giver feedback gennem hele processen.
I studierne af Freese (1999) og Friedman & Schoen (2009) anvendes en refleksiv ramme,
som fungerer som en guidende begrebsramme for de studerendes refleksion. I studiet af
Friedman & Schoen (2009) anvendes refleksionsmodellen ”The Reflective Judgment Model”,
som de studerende skal diskutere ud fra. I studiet af Freese (1999) anvendes ”Loughranmodellen”, som er en refleksionsramme designet til at guide de studerende til at udvikle og
internalisere refleksive strategier. Rammen er tredelt og fokuserer primært på de kognitive
aspekter ved refleksion, hvordan lærere bearbejder information, og hvordan de tager beslutninger i praksis. Rammen er designet til at guide de studerende til at reflektere over deres
praksis, dvs. undervisning, før, under og efter.
Virkninger af undervisning i refleksiv tænkning
Studiet af Francis et al. (1999) viser, at undervisning i refleksion skaber sammenhæng mellem teori og praksis ved at forbedre kvaliteten af studerendes refleksioner. Endvidere viser
studiet, at hvis de studerende ikke først har lært at reflektere på de lavere niveauer, dvs. med
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fokus på de praktiske og tekniske aspekter af praksis, kan de ikke reflektere på det højeste
niveau, som i dette tilfælde er kritisk refleksion.
Barrierer og facilitatorer
De to kvalitative studier (Freese, 1999; Friedman & Schoen, 2009) undersøger anvendelsen
af en refleksiv ramme til at støtte de studerendes refleksion over praksis. Studiet af Freese
(1999) viser, at brugen af en organiserende refleksionsramme hjælper de studerende til at
evaluere deres oplevelser og skabe mening af deres praksis, særligt gennem refleksion. Refleksionsrammen hjælper de studerende til at blive mere bevidste om deres tanker, handlinger og beslutninger. Den hjælper dem til at kaste et analytisk blik på praksis, hvor de kan
eksaminere deres handlinger, begrundelsen for disse, og hvad de kunne have gjort anderledes. Studiet af Friedman & Schoen (2009) når frem til tilsvarende konklusioner og viser, at
en refleksionsramme kan hjælpe med at øge de studerendes refleksion, argumentation og
justifikation af handlinger i praksis. De studerende kan ved hjælp af refleksionsmodellen forholde sig til dilemmaer i praksis samt ræsonnere og justificere viden og overbevisninger i
relation hertil.
Overordnet kan der peges på, at undervisning i refleksion og redskaber til at støtte refleksionen højner niveauet af studerendes refleksive tænkning. De studerende kan undersøge deres handlinger og tanker i praksiskonteksten samt fokusere deres mål for at forbedre praksis.
For at nå de højeste niveauer af refleksion må de studerende først mestre refleksion på lavere niveauer. Dette kræver tid og en indlagt progression i undervisningen, som dermed kan
fungere som facilitatorer for udviklingen af de refleksive færdigheder.
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Kapitel 9: Overordnede indsigter fra den narrative syntese
I dette kapitel præsenteres de overordnede indsigter fra den narrative syntese i relation til de
forskningsspørgsmål, der har guidet syntesen. Først opsummeres syntesens indsigter vedrørende de undersøgte strategier, deres betydning for sammenhængen mellem teori og praksis
samt de forhold ved strategierne, der fremmer henholdsvis hindrer sammenhæng mellem
teori og praksis for de studerende. Der ses desuden på overordnede mønstre og temaer,
som går på tværs af de undersøgte strategier, og det undersøges, om der kan findes en
sammenhæng mellem de undersøgte strategier og typen af uddannelse.

De undersøgte strategier
Den narrative syntese viser, at mange forskellige strategier udforskes med henblik på at
skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Grundet datamaterialets karakter kan syntesen ikke pege på, at én strategi er bedre end en anden, men den viser, at anvendelsen af
bestemte strategier kan give mulighed for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i
professionsbacheloruddannelserne. I det følgende præsenteres konklusionerne for hver af
de undersøgte strategier.
Teknologianvendelse
Anvendelse af teknologi i uddannelsen omfatter den pædagogiske anvendelse af eksempelvis onlineforum, video og interaktive multimediemiljøer. Teknologien fungerer ofte som en
facilitator, der fremmer udbyttet af anvendelsen af andre didaktiske metoder ved at tilvejebringe muligheder for læring i form af rammer og strukturer.
Anvendelsen af teknologi kan medvirke til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis på
flere måder. Anvendelsen af teknologi som video og interaktive multimedieprogrammer kan
bringe praksis ind i den teoretiske undervisning ved at illustrere og visualisere, hvordan bestemte teorier kan bringes i anvendelse i praksis. Derved får de studerende mulighed for at
analysere og reflektere over praksis med inddragelse af teori uden at være underlagt handletvang. Videooptagelser af de studerendes egen praksis giver ligeledes mulighed for at analysere og reflektere uden tidspres, ligesom de studerende får mulighed for at vende tilbage
og se på egen praksis med nye perspektiver, både i form af teori og nye praktiske erfaringer.
Teknologiens rolle som facilitator for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis viser
sig ligeledes ved anvendelsen af onlineforum, som kan skabe en ramme for de studerendes
refleksion, samtidig med at forummet kan guide og strukturere de studerendes refleksion ved
at præsentere de studerende for videocases, tekster, opgaver og spørgsmål. Teknologien
giver muligheder for interaktivitet og dialog, hvor eksempelvis praktikere og undervisere kan
blande sig i de studerendes diskussioner og bibringe nye perspektiver. Herved opstår der en
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vekselvirkning og et samspil mellem den teoretiske og den praktiske kontekst og mellem
forskellige forståelser og perspektiver.
Kollaborativ læring
Kollaborativ læring omfatter studerendes læring i fællesskab med andre studerende. Det kan
ske gennem pædagogiske aktiviteter, hvor den kollaborative læring er det primære mål i sig
selv, men kollaborativ læring kan også understøtte andre pædagogiske aktiviteter. Overordnet kan det vises, at refleksion fremkommer som en social proces i konteksten af et læringsfællesskab, hvor de studerende sammen kan overveje forskellige perspektiver, reflektere og
konstruere mening i hændelser fra praksis. Den kollaborative refleksion har betydning for de
studerendes overbevisninger og praksisser. Ved at skabe et socialt, reflekterende fællesskab, hvor de studerende kan udtrykke deres tanker om praksis, begynder de studerende at
tænke kritisk over deres overbevisninger og konstruere nye ideer og teorier om praksis.
Medstuderende kan spille en særlig rolle som ’kritiske venner’ for hinanden, og de studerende kan reflektere mere uformelt med hinanden ved at diskutere praksisproblematikker og
udfordre og støtte hinanden i den refleksive proces. Planlagte aktiviteter som seminar kan
skabe en kontekst for de studerendes kollaborative refleksion, hvor de med udgangspunkt i
praktiske oplevelser kan reflektere over deres handlinger og overbevisninger med inddragelse af teoretisk viden. Det samme gør sig gældende for diskussionsgrupper, som kan skabe
rum for en refleksiv dialog, hvor de studerende får indsigt i hinandens praksis og dermed
flere perspektiver på egne forståelser. Dette hjælper de studerende med at koble teori med
konkrete erfaringer og dermed skabe en meningsfuld professionel viden.
Portfolio og dagbog
En portfolio udgøres af en samling af materialer eller artefakter fra den studerendes arbejde,
den studerendes refleksioner, opgaver, dagbog og planer, mens dagbog omfatter refleksiv
dagbogsskrivning under studerendes praktik. Både portfolio og dagbog har potentialet til at
stimulere og facilitere studerendes refleksion, men dette sker ikke nødvendigvis af sig selv,
og mange studerende oplever ikke selv et læringsudbytte af metoderne. Ved at arbejde med
portfolio eller dagbog kan de studerende gennem refleksion over egen praksis lære af deres
erfaringer samt lære at begrunde og forsvare deres handlinger i praksis. De bliver bevidste
om deres egne handlinger i praksis, og hvordan der kan reflekteres over disse med inddragelse af teori.
Når portfolio anvendes som lærings- og vurderingsværktøj på samme tid, kan det være problematisk, idet det påvirker refleksionen og læringsværdien af praksis negativt. De studerendes refleksion bliver mindre ærlig og mere fokuseret på, hvad de forestiller sig, at der kræves
af dem. Et andet forhold, der kan påvirke læringsværdien af portfolio og dagbog, er, at stude-
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rende oplever det som tidskrævende metoder. Dette forhold har betydning for de studerendes holdning til metoderne, som bliver negativ, ligesom de studerende oplever, at tiden går
fra andre læringsaktiviteter. Støtte og feedback fra en underviser i forbindelse med arbejdet
med portfolio og dagbog har en positiv betydning for de studerendes læringsudbytte samt
deres holdning til metoden.
Vejledning
Når de studerende er i praktik, modtager de som regel vejledning fra en praktiker, som er
ansat på praktikstedet. Vejledningen er kendetegnet ved, at studerende og vejleder indgår i
en relation til hinanden med henblik på at støtte den studerendes læring under praktikopholdet. Vejlederen kan spille en vigtig rolle for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis
for den studerende ved at støtte den studerendes refleksion og fungere som en rollemodel. I
vejledningssamtalen kan vejlederens feedback, spørgsmål, støttende kommentarer og teoretiske og praktiske indsigter guide refleksionen. Emotionel støtte og accept fra vejlederen
skaber et trygt rum for de studerendes refleksion, hvor de oplever at kunne reflektere og udtrykke sig kritisk i relation til egne overbevisninger og praksisser samt til normer og praksis
på praktikstedet. Vejlederens baggrund og forudsætninger har betydning for de studerendes
oplevelse af sammenhæng mellem uddannelsens teoretiske og praktiske dele samt for de
studerendes refleksion. Vejlederen må være hjemme både i den erfaringsbaserede viden og
den teoretiske viden.
Nærhed til vejlederen har betydning for de studerendes refleksion, idet nærheden skaber en
kontinuerlig adgang til vejledning, som giver de studerende en sikkerhed i relation til deres
læreproces. Samtidig kan vejlederen fungere som en rollemodel for de studerende. At se
den erfarne praktiker handle i praksis stimulerer studerendes egen refleksion, ligesom et
kollegialt samarbejde mellem vejleder og studerende giver en fælles platform og gensidig
forståelse som udgangspunkt for vejledningssamtalen. Hvis der opstår modstridende krav og
spændinger mellem uddannelsessted og praktiksted, og hvis vejlederen udelukkende er
praktisk orienteret, kan det hindre sammenhængen mellem teori og praksis, mens en højere
grad af kontakt mellem vejleder og uddannelsessted kan fremme oplevelsen af sammenhæng for de studerende.
Samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted
Samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted kan indebære et mere eller mindre formaliseret partnerskab, som har til formål at skabe sammenhæng mellem uddannelsens teoretiske og praktiske dele. Det kan ske ved, at undervisning og praktik planlægges og gennemføres i fællesskab mellem de to institutioner, at undervisere og praktikvejledere deltager
på både uddannelsessted og praktiksted, samt at undervisere og praktikvejledere deltager i
fællesskab i efteruddannelse og studiekredse.
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Et tæt samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted skaber sammenhæng mellem
teori og praksis. De studerende får adgang til delte kulturelle normer og praksisser, og der
bliver en højere grad af overensstemmelse mellem de forskellige elementer i uddannelsen.
Et tæt samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted giver en mere glidende overgang
mellem den teoretiske og den praktiske undervisning, og de to verdener fungerer i højere
grad som en helhed, hvor der kan skabes sammenhæng mellem teori og praksis. Også når
praktikeren deltager i undervisningen på uddannelsesstedet, og underviseren deltager i
praksis på praktikstedet, er der et potentiale for at forbinde de to verdener. Når uddannelsesstedet og praktikstedet derimod fungerer som to adskilte verdener med hver deres sprog og
prioriteringer af, hvad der er vigtig viden, hindrer det sammenhængen mellem teori og praksis for de studerende. Der opstår en mangel på konsistens og kontinuitet i uddannelsen.
Organisering af praktik
Organisering af praktik omfatter forskellige måder at organisere de studerendes praktik på
som eksempelvis studieenhed, praksisbaseret uddannelse og praktisk og teoretisk uddannelse sideløbende. I sygeplejerskeuddannelsen kan en studieenhed på praktikstedet udgøre
et læringsmiljø, som kan fremme de studerendes refleksion og læring i praksis. Det sker
særligt gennem relationerne til vejleder og medstuderende. Vejlederen kan både fungere
som en rollemodel og støtte de studerendes refleksion. Refleksionen foregår også i samspil
med medstuderende i dynamiske gruppeprocesser i læringsmiljøet.
Praksisbaseret uddannelse skaber en kontekst, som faciliterer koblingen af teori og praksis.
Nærheden til praksis gør det muligt at skabe sammenhæng mellem praksiserfaringer og teoretisk viden, idet de studerende kan sammenligne det, de lærer i den teoretiske undervisning, med deres oplevelser og erfaringer fra praksis. Praksisoplevelserne kan udgøre eksempler, som kan problematiseres og diskuteres i den teoretiske undervisning, ligesom de
teoretiske begreber og forklaringer kan afprøves og forstås i praksis. Det kan dog være problematisk, hvis der er for forskellige opfattelser af teori og praksis i den teoretiske undervisning og praksiskonteksten.
Mens der ikke kan ses positive virkninger af at lægge praktikken i umiddelbar forlængelse af
teoretisk undervisning, kan praktisk og teoretisk undervisning sideløbende medvirke til at
skabe sammenhæng mellem teori og praksis samt støtte de studerendes refleksion. At lægge den praktiske og teoretiske undervisning sideløbende er dog ikke nok i sig selv. For at få
fuldt udbytte af denne måde at organisere praktikken på må undervisningen samtidig tilrettelægges, så de studerende får mulighed for at reflektere over deres praksis i den teoretiske
undervisning og bringe læring fra undervisningen ind i den praktiske kontekst. Ligesom for
den praksisbaserede uddannelse giver sideløbende praktik og teoretisk undervisning de studerende mulighed for at analysere og reflektere over deres praksisoplevelser i den teoretiske
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undervisning. De studerende kan også bringe teorien ind i praksis gennem forskellige opgaver, hvor de applicerer teori i praksis. Praktisk og teoretisk undervisning sideløbende kan
også være problematisk for de studerende, da de oplever, at det gør det svært at planlægge
og opnå kontinuitet i studiet.
Case-baseret læring
Case-baseret læring omfatter brugen af cases i undervisningen i form af skriftlige cases eller
videocases. De studerende præsenteres for en case, eller de producerer en selv. Casen kan
beskrive eller vise situationer fra praksis, som gøres til genstand for analyse, refleksion og
diskussion. Case-baseret undervisning er en måde, hvorpå der kan skabes sammenhæng
mellem teori og praksis. Gennem arbejdet med cases fremmes de studerendes refleksion,
ved at de præsenteres for praktiske problemstillinger, som de analyserer og reflekterer over
med inddragelse af både teoretisk og praktisk viden. Når casen præsenteres i et videoformat
fremmes sammenhængen mellem teori og praksis yderligere. Videocasen kan illustrere,
hvordan bestemte teoretiske begreber og principper kan bringes i anvendelse i praksis, og
samtidig viser videocasen i højere grad end en skriftlig case kompleksiteten i praksis.
Også studerendes egen konstruktion af cases fremmer sammenhængen mellem teori og
praksis. Når de studerende konstruerer en case på baggrund af deres egne praksiserfaringer, fremmes deres forståelse af relationen mellem praksiserfaringerne og mere overordnede teoretiske principper. Konstruktionen af egne cases giver desuden anledning til en refleksionsproces, hvor de studerende identificerer problematikker fra egen praksis og forholder
sig til disse problematikker med inddragelse af teoretisk og praktisk viden, samt overvejer og
reflekterer over fremtidige handlemuligheder i praksis.
Udforskning af praksis
Udforskning af praksis omfatter aktionsforskningsprojekter samt opgaver og specialer, hvor
de studerende anvender forskningsbaserede metoder. Fælles er, at de studerende agerer
som forskere, der undersøger deres egen praksis. Overordnet kan der peges på, at studerendes udforskning af praksis hjælper de studerende med at forbinde teori og praksis, skabe
mening i praksis og tænke analytisk over praksisproblematikker. De studerendes udforskning
fremmer systematisk, intellektuel og praktisk refleksion over antagelser og tilgange anvendt i
praksis. De studerende begynder at reflektere på et abstrakt plan over pædagogiske forhold,
både teoretiske og praktiske.
Empirisk orientering og brug af forskningsmetoder til de studerendes opgaver, som fx praktikrapport og speciale, er en mulighed for at forbinde teori og praksis ved, at de studerende
forholder sig refleksivt og analytisk til pædagogiske forhold, både teoretiske og praktiske.
Gennem forskningsprocessen udvikles de studerendes pædagogiske tænkning, og de be-
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gynder samtidigt at analysere deres egen professionelle udvikling. Den forskningsbaserede
tilgang betyder, at de studerende opnår en højere viden, hvilket giver dem en oplevelse af i
højere grad at kunne reflektere over teori og praksis.
Studerendes aktionsforskning i egen praksis fører ligeledes til analyse og refleksion over
egne handlinger, værdier og overbevisninger. Ved at analysere og vurdere egen praksis kan
de studerende ændre praksis og bevidst planlægge den, så den bliver i overensstemmelse
med de ideer, de studerende har udviklet i uddannelseskonteksten. Refleksionsprocessen
kan hindres, hvis de studerende har for mange opgaver og dermed ikke nok tid til refleksion
og udvikling. Hvis de studerende har svært ved at forstå, hvad der forventes af dem, kan det
betyde, at de ser refleksion som noget, der kræves af dem i stedet for som en læringsaktivitet.
Narrativer
Når der arbejdes med narrativer, skriver de studerende deres egne fortællinger, som omhandler deres erfaringer fra praksis. Anvendelsen af narrativer kan støtte studerendes refleksion ved at gøre de studerendes erfaringer og oplevelser fra praksis til genstand for analyse
og refleksion. Herved ekspliciteres dilemmaer fra praksis, og de studerende kan stille
spørgsmålstegn og reflektere over deres egne handlinger, overbevisninger og værdier. Narrativerne hjælper med at udtrykke dilemmaer i praksis på et eksplicit niveau frem for at lade
dem forblive tavs viden.
Demonstrationslaboratorium
Demonstrationslaboratorium omfatter åbne laboratorieeksperimenter, hvor ingeniørstuderende selv gennemfører eksperimenter, samt demonstrationsmodeller, som visualiserer situationer fra praksis. Anvendelsen af demonstrationslaboratorium hjælper de studerende med at
skabe sammenhæng mellem teori og praksis ved at forbinde abstrakte begreber med situationer fra praksis. De studerende opnår en større forståelse af de fænomener, de undervises i,
ligesom de begynder at forstå fænomenet i en større kontekst. Brugen af demonstrationer
giver de studerende en mulighed for at visualisere et fænomen og derved en oplevelse af at
kunne relatere abstrakt teori om fænomenet med fænomenet i praksis.
Undervisning i refleksiv tænkning
Undervisning eller støtte til de studerendes refleksive tænkning indbefatter undervisning,
som har til formål at lære de studerende om refleksion, hvad der karakteriserer refleksion, og
hvordan man kan forholde sig refleksivt. Hertil kan anvendes forskellige refleksionsredskaber
som støtte til de studerendes refleksion. Når de studerende undervises i refleksion eller anvender en guidende ramme til at reflektere, begynder de at reflektere på et højere niveau.
Refleksionsrammen er et redskab, som hjælper de studerende til at forholde sig analytisk og
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refleksivt til praksis og eksaminere egne handlinger og beslutninger i praksis. Refleksionsrammen fungerer ved at organisere de studerendes refleksion, så de i højere grad kan skabe
mening af deres praksis, blive bevidste om egne handlinger i praksis samt forholde sig analytisk og refleksivt til problematikker og dilemmaer i praksis.

Oversigt over resultater af den narrative syntese
Nedenfor præsenteres en skematisk oversigt over syntesens resultater for hver af de undersøgte strategier. Formålet med skemaet er at få et overblik over virkningerne af de undersøgte strategier, samt de facilitatorer og barrierer der er blevet fundet. Denne opstilling anvendes efterfølgende som basis for en analyse af mønstre og temaer, som kan identificeres
på tværs af de undersøgte strategier.

Strategi

Teknologianvendelse
Onlinefora, video, multimediemiljøer, interaktive videokonferencer.

Kollaborativ læring
Læringsfællesskab, seminar, diskussionsgrupper.

Portfolio og dagbog
Portfolio i form af en
samling af materialer og
artefakter fra den studerendes arbejde, refleksiv dagbog under
praktikophold.
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Virkninger

Ingen virkning af onlineforum, som kan tilskrives teknologien i sig
selv.
Positive virkninger af
video og multimedieundervisning.

Facilitatorer

Teknologien fungerer i
sig selv som en facilitator for andre strategier,
idet den tilvejebringer
rammer og strukturer
for læring. Det interaktive element.
Simulation.
Visualisering af praksis.
Positive virkninger af
Støtte fra medstudeseminar.
rende, kritisk ven.
Positive virkninger af
Mulighed for at diskuteden kollaborative læring, re med ligestillede.
som finder sted ved
Diskussionsgrupper,
anvendelsen af forskelli- onlinefora.
ge didaktiske metoder
Særligt for seminar:
som aktionsforskning,
Fælles udforskning af
dagbogsskrivning og
praktiske problemstilonlineforum.
linger, taletid til studerende, relevante
spørgsmål, forventning
om argumentation på
basis af teori, positiv
gruppedynamik, at møde op velforberedt.
Blandede virkninger af
Støtte og feedback fra
portfolio og dagbog.
underviser.
Indsamling af artefakter
Positive virkninger af
til portfolio.
portfolio, men mange
studerende oplever ikke Delte dagbogsindlæg.
selv et læringsudbytte af
metoden.
Begrænsede, positive

Barrierer

Forskellige forventninger hos
undervisere og
studerende, hvad
angår orienteringen mod teori eller
praksis ved et seminar.
Eksamenskrav.

Tidspres.
Portfolio som vurderingsredskab.

Vejledning
Vejledning under studerendes praktikophold
med henblik på at
fremme læring og udbytte af praktikken.

Samarbejde mellem
uddannelsessted og
praktiksted
Samarbejdsrelationer,
partnerskab, fælles
planlægning.
Organisering af praktik
Praksisbaseret uddannelse, rækkefølge og
organisering af teoretisk
undervisning, studieenhed.

virkninger af dagbog.
Virkninger af vejledning i
sig selv er ikke undersøgt.
Det har positiv betydning, når vejlederen
lever op til specificerede
minimumskrav, samt når
uddannelsesstedet udpeger praktikvejlederen.
Det har negative virkninger, hvis der er udskiftning af praktikvejledere.
Positive virkninger af
samarbejde mellem
uddannelsessted og
praktiksted.
Positive virkninger af
praksisbaseret uddannelse.
Ingen virkninger af at
lægge praktikken umiddelbart efter relevant,
teoretisk undervisning.

Case-baseret læring
Præsentation og konstruktion af cases, der
viser situationer fra
praksis.

Positive virkninger af
case-baseret læring.

Udforskning af praksis
Studerende som forskere i egen praksis, aktionsforskning, forskningsbaseret tilgang i
opgaver og specialer.

Virkninger undersøges
ikke.

Refleksiv dialog med
feedback, guidning og
inddragelse af teori.
Nærhed til vejlederen,
kontinuerlig adgang til
vejledning.
Emotionel støtte og
accept samt tryghed og
tillid i relationen. Kollegialt samarbejde. Vejlederens forudsætninger
og viden.

Asymmetri i relationen. Modstridende krav fra uddannelsesstedets undervisere og praktikvejlederne. Vejlederens krav om at
studerende skal
anvende samme
principper for praksis som hende.

Tætte samarbejdsrelationer mellem undervisere og praktikere.
Kommunikation. Vidensdeling.

Når praktiksted og
uddannelsessted
fremtræder som
adskilte verdener
med forskellige mål
og intentioner.
Forskellige og modstridende forståelser af teori og praksis i de forskellige
institutioner.
Mangel på kontinuitet mellem de
praktiske og teoretiske dele af uddannelsen.
For høj arbejdsbyrde og besværlig
planlægning.
Manglende erfaring.

Nærhed til praksis i den
praksisbaserede uddannelse.
Tid de studerende har
været under uddannelse.
Opgaver i teoretisk undervisning, som skal
udføres i praksis.
Inddragelse og diskussion af de studerendes
oplevelser fra praksis i
teoretisk undervisning.
Adgang til en kontinuerlig relation med en professionel i studieenheden.
Cases i videoformat
frem for cases i skriftligt
format.
Studerendes konstruktion af cases på baggrund
af egen praksis og erfaringer.
Anvendelse af systematiske og strukturerede
tilgange til dataindsamling og analyse af empiriske data fra praksis.
Data fra flere kilder.
Systematisk arbejde
med et aktionsforsk-

For høje krav.
Arbejdspres.
Manglende forståelse af opgaven.
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Narrativer
Historier fra praksis,
selvbiografi, refleksive
breve.
Demonstrationslab
Laboratorieeksperiment, demonstrationsmodel.
Undervisning i refleksion
Undervisning i refleksiv
tænkning, refleksiv
ramme.

Virkninger undersøges
ikke.

ningsprojekt over længere tid og med formål
om at forbedre praksis.
Gruppearbejde.
Selvbiografi.
Praksisfortællinger.

Positive virkninger på
sammenhæng mellem
teori og praksis.

Demonstration og visualisering af et abstrakt
fænomen.

Positive virkninger af
undervisning i refleksion.

Tid.
Indlagt progression i
undervisningen.

Tværgående mønstre
På et overordnet plan kan der identificeres nogle mønstre og temaer, som går på tværs af de
undersøgte strategier. Der ser ud til at være nogle forhold, som har betydning for sammenhængen mellem teori og praksis, og som gør sig gældende udover betydningen af de konkret beskrevne metoder, der anvendes i uddannelserne. Disse beskrives i det følgende.
Praksis ind i den teoretiske undervisning og teori ind i praktikken
Gennemgående for de undersøgte strategier er, at de på forskellig vis har til formål at bringe
uddannelsens praktiske komponenter ind i den teoretiske undervisning på uddannelsesstedet og dens teoretiske komponenter ind i den praktiske undervisning, der finder sted i praktikken. På denne måde søges det at skabe et samspil mellem den teoretiske og den praktiske uddannelseskontekst, som kan føre til en bedre sammenhæng mellem teori og praksis.
Strategierne, der søger at bringe praksis ind i undervisningen på uddannelsesstedet, har
primært til formål at give de studerende mulighed for i undervisningen at analysere og reflektere over både eksempler på praksis og egne praksisoplevelser. Det kan ske gennem video
af egen og andres praksis, videokonferencer, interaktive multimediemiljøer, seminarer, diskussionsgrupper, praktiker ind i undervisningen, case-baseret undervisning, udforskning af
praksis og narrativer. Fælles for disse strategier er, at eksempler, illustrationer, visualiseringer, demonstrationer, fortællinger og empiri fra praksis bringes ind i den teoretiske undervisning og bearbejdes og relateres i forhold til det teoretiske indhold af undervisningen.
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Samtidig med at praksis bringes ind i den teoretiske undervisning, kan teorien også følge
med ind i de studerendes praktik for derved at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.
I denne forbindelse spiller praktikvejlederen en særlig vigtig rolle, som indebærer at give
feedback, stille spørgsmål, inddrage teoretisk viden i vejledningssamtalen og henvise til relevant litteratur. Andre strategier, der kan medvirke til at bringe teorien ind i praktikken, er dagbog, portfolio, studerendes udforskning af praksis, teoretiske opgaver, der skal løses i praksis, professionshøjskoleunderviser på praktikstedet og samarbejde mellem praktiksted og
uddannelsessted.
Når praksis skal bringes ind i undervisningslokalet på uddannelsesstedet i form af eksempler
på andres praksis, sker det ofte på en måde, så de studerende kan sanse praksis. Det vil
sige, at praksis bringes ind i den teoretiske undervisning på en meget konkret måde, så de
studerende helt bogstaveligt kan se og høre, hvordan praktikere udfører handlinger i praksis.
I denne forbindelse ser det ud til, at teknologi kan spille en særlig rolle i at bringe praksis ind i
den teoretiske undervisning. Det kan eksempelvis være ved at se videooptagelser af andres
praksis, hvor et scenario i praksis kan ses og observeres med detaljer og kompleksitet, og
hvor de studerende kan se praktikere anvende bestemte metoder eller arbejde ud fra bestemte teoretiske perspektiver. Herved gøres praksis synlig og hørbar, og det abstrakte i
form af teoretiske begreber gøres konkret. En anden måde, hvorpå teknologien kan hjælpe
med at bringe praksis ind i den teoretiske undervisning, er gennem videokonferencer. Herved bringes praksiskonteksten og universitetskonteksten nærmere hinanden, og det betyder,
at teoretisk læring i højere grad kan associeres med praksis og praktisk læring med universitetet, frem for at se dem som adskilte.
At fremvise og illustrere andres praksis kan særligt være en fordel, når de studerende ikke
selv har praktiske erfaringer at relatere til. I den teoretiske undervisning kan det være vanskeligt for uerfarne studerende at forestille sig praksis og at forbinde den lærte teori med
praksis. Når de studerende ser og hører praksis, bliver det nemmere for dem at reflektere
over den, og de opnår en større forståelse af teorien i relation til praksis. Når eksempelvis
lærerstuderende ser de virkelige klasserum, forstår de bedre forskellige læringsteorier og
praksisser.
Når de studerende i løbet af uddannelsen opnår egne erfaringer fra praksis, kan også disse
gøres til genstand for analyse, refleksion og diskussion i den teoretiske undervisning. I denne
forbindelse er teoretisk undervisning og praktik sideløbende samt praksisbaseret læring metoder, som giver en nærhed til praksis, som gør det lettere at bringe studerendes egne praksisoplevelser ind i den teoretiske undervisning. Den teoretiske undervisning og den praksisbaserede læring kommer tættere på hinanden, og praksissituationer kan umiddelbart efter, at
de har fundet sted, bringes ind i den teoretiske undervisning, hvor de kan problematiseres i
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forhold til teori. Samtidig kan teorien bringes ind i praksis, idet de teoretiske forklaringer afprøves og forstås i en praksiskontekst umiddelbart efter, at de studerende er blevet undervist
i dem. Teorien kan også bringes ind i praksis ved, at de studerende i den teoretiske undervisning får særlige opgaver, som de skal udføre i praksis i form af applikationer af teorien.
Både praktikvejleder og professionshøjskoleunderviser spiller en vigtig rolle i at bringe teori
ind i praksis og praksis ind i teori. De studerende, særligt de uerfarne, gør det ikke af sig
selv, men har brug for støtte i processen. Det ses fx ved seminar, hvor det er medvirkende til
at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, når underviseren møder de studerende med
en forventning om, at teori inddrages i diskussionerne af praktiske problemstillinger. De studerende er ofte orienteret mod de konkrete krav i praksis og mod eksamenskrav. Når de
studerende er i praktik, orienterer de sig i overvejende grad mod praksis, mens teorien spiller
en mindre rolle. Hvis teori skal med ind i praksis, har vejlederen en opgave i at sætte sig ind i
de relevante teorier og guide den studerendes refleksion, så teorien inddrages. Praktikvejlederen kan i praktiksamtalen holde fokus på at inddrage teoretiske overvejelser i samtalen,
stille krav om et fagligt indhold og henvise til teori. Det er vigtigt, at vejlederen har kendskab
til den teori, de studerende lærer om på uddannelsessted, og at hun føler sig hjemme både i
den teoretiske og den praktiske viden. Underviserne på uddannelsesstedet kan give de studerende opgaver, som de skal udføre i praksis, og som kræver en inddragelse af teori i forhold til praktiske problemstillinger.
Refleksiv praksis
Det er ikke tilstrækkeligt at bringe praksis ind i den teoretiske undervisning. Der må også
”gøres noget” med praksis. Fælles for en stor del af de undersøgte strategier er, at de fungerer som metoder til at facilitere de studerendes refleksion over praksis med inddragelse af
teori. På tværs af de undersøgte strategier ses det, at fokus er på at gøre eksempler fra
praksis eller erfaringer fra praksis til genstand for analyse og refleksion samt at diskutere
praksis fra forskellige teoretiske perspektiver. Den refleksive praksis er særligt i fokus ved
strategier, der søger at bringe studerendes egne praksiserfaringer ind i den teoretiske undervisning. Der findes forskellige metoder, som faciliterer den refleksive praksis, hvor egen og
andres praksis gøres til genstand for analyse og refleksion. Det kan ske gennem videooptagelser, cases, narrativer, seminar, diskussionsgrupper, onlinefora, dagbog, portfolio, vejledningssamtalen, aktionsforskningsprojekter, forskningsbaseret tilgang til opgaver og specialer
samt diskussion af praksis i den teoretiske undervisning.
Gennem refleksion kan de studerende lære af deres erfaringer samt lære at begrunde og
forsvare deres egne handlinger i praksis. De opnår forskellige perspektiver på betydningen af
hændelser, og de bliver bevidste om deres egne handlinger i praksis. De analyserer dem,
argumenterer for dem og overvejer, om de kunne ændres i fremtiden. De studerende kan
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også reflektere over, hvorfor de handlede på bestemte måder i praksis. I denne proces inddrages teorien, hvorved de konkrete praktiske erfaringer sættes i relation til mere overordnede og generelle principper og ideer.
Det kan være svært for de studerende at reflektere her og nu, når de står midt i en situation i
praksis. I praksissituationer er de studerende underlagt handletvang, og der vil som oftest
ikke være tid til at stoppe op og reflektere. Her kan undervisning og praktik tilrettelægges på
en måde, så der gives plads til efterfølgende refleksion over egen praksis og til refleksion
over, hvordan praksis kan tilrettelægges fremover. Herved får de studerende mulighed for at
gå tilbage til øjeblikket og se på deres egen praksis. Det giver mulighed for at bringe nye
perspektiver ind. De undersøgte metoder, som har til hensigt at udvikle de studerendes refleksive praksis, er på mange måder forskellige, men fælles er, at de kan karakterises ved at
være metoder, som både bringer praksis tæt på, ind i den teoretiske undervisning, men også
distancerer sig til praksis med hensyn til tid og afstand for at give mulighed for refleksion over
handling. Metoderne giver de studerende mulighed for at kigge på praksis udefra i en situation, hvor de ikke er underlagt handletvang.
Når de studerende arbejder aktivt med refleksion, ekspliciteres tavs viden. Denne proces
fremmes, hvis refleksionen sker i et fællesskab som kollaborativ refleksion, hvor de studerende forholder sig til hinandens praksisser. Når de studerende reflekterer i fællesskab, kan
de konstruere og italesætte deres forståelser af teori og praksis, samt hvordan teorien kan
relateres til konkrete erfaringer fra praksis. Herved skaber de studerende i fællesskab en
meningsfuld professionel viden. De kan dele deres ideer med hinanden, give nye perspektiver på teori og praksis, kommentere og forholde sig kritisk til hinanden samt udfordre hinandens viden, mening og handlinger. De studerende kan reflektere mere uformelt med hinanden, men samtidig ses der også en tendens til, at de orienterer sig mere mod praksis, når de
kun reflekterer med hinanden uden en underviser eller vejleder. De inddrager ikke så aktivt
teoretiske komponenter i samtalen, hvorved refleksionen forbliver på et praktisk hverdagsniveau. Det kan skyldes, at de studerende under deres praktikophold står med konkrete problematikker, som fylder i deres bevidsthed. Her kan en underviser spille en vigtig rolle i at
styre refleksionen i en retning, så teori i højere grad inddrages og relateres til de konkrete,
praktiske problemstillinger.
For at kunne reflektere på højt niveau med inddragelse af teori, må de studerende først lære
at reflektere på lavere niveauer, dvs. et mere praktisk og teknisk hverdagsniveau. Det viser
sig, at de refleksive evner, de studerende har på forhånd, har større betydning for deres udbytte af de forskellige metoder til at fremme refleksive praksisser end metoden i sig selv.
Derfor kan decideret undervisning i refleksion være en fordel, ligesom det er vigtigt, at de
studerende forstår, hvad formålet og meningen med refleksionen er. Efterhånden kan de
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studerende opnå et højere refleksionsniveau, hvor de analyserer og reflekterer over teori og
praktiske problemstillinger med inddragelse af både teoretisk og praktisk viden. De kan foreslå handlinger i praksis og analysere forventede konsekvenser af handlingerne. Ved at arbejde systematisk med at analysere og reflektere over praksis, skabes der sammenhæng
mellem teori og praksis. Når de studerende kan sammenholde deres personlige praksisoplevelser og erfaringer med specifikke teorier, begynder de at forstå, hvordan teori og praksis
kan relatere sig til hinanden, og de bliver mere bevidste om deres egne praksisser.
Forskellige forståelser af teori og praksis
En overordnet problematik, som viser sig i den narrative syntese, er, at uddannelsessted og
praktiksted ofte betragtes og fungerer som to forskellige og adskilte læringsrum, som har
forskellige normer, kulturer, sprog og idealer samt forskellige forståelser og prioriteringer af,
hvad der er relevant og vigtig viden. De studerende kan opleve modstridende krav fra uddannelsesstedet, som søger udforskning, kritisk tilgang og refleksion, og praktikstedet, som
kræver en mere praktisk orientering rettet mod en teknisk ekspertise og udførelsen af konkrete opgaver. De to verdener har forskellige uddannelsestraditioner samt forskellige mål,
intentioner og idealer for uddannelsen og for professionen. De bruger forskellige begreber og
sprog. Når uddannelsessted og praktiksted fungerer som to adskilte verdener, bliver det
svært at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Det fører til en manglende konsistens
og kontinuitet mellem uddannelsens forskellige dele.
At uddannelsessted og praktiksted fungerer som adskilte verdener kan hænge sammen
med, at praktikvejlederen ofte er praktisk orienteret, mens underviseren kan være for distanceret til praksis. Det daglige arbejde på praktikstedet er som regel mere rettet mod handling
end mod refleksion. Hvis praktikvejlederen kun anvender en erfaringsbaseret viden og ikke
inddrager den forskningsbaserede viden, som de studerende er blevet præsenteret for på
uddannelsen, kan det være svært for de studerende at skabe sammenhæng mellem teori og
praksis. Det samme gælder, hvis praktikvejlederen på praktikstedet ikke er inde i de teorier,
de studerende beskæftiger sig med på uddannelsesstedet. Det gør det svært for hende at
støtte og guide de studerende til at forstå praksis i et teoretisk perspektiv. Hvis praktikvejlederen kræver, at de studerende anvender samme principper fra praksis som hende, kan det
også vanskeliggøre de studerendes kobling af den teoretiske og den praktiske læring. Omvendt kan det også være problematisk, hvis underviserne på uddannelsesstedet er for distancerede fra praksis. Det kan betyde, at deres undervisning kommer til at handle om en
ideal praksis, som ligger langt fra de praktiske realiteter.
For at bringe de to verdener tættere sammen og skabe større sammenhæng mellem professionsbacheloruddannelsernes teoretiske og praktiske dele er samarbejde mellem professionshøjskoler og praktiksteder vigtigt og nødvendigt. Tætte relationer, kommunikation og vi222

densdeling mellem uddannelsessted og praktiksted kan skabe sammenhæng mellem teori
og praksis. Det kan ske gennem fælles planlægning, møder, seminarer, hvor både undervisere, praktikvejledere og studerende deltager, og en høj grad af samarbejde mellem undervisere og praktikvejledere. Når uddannelsessted og praktiksted samarbejder, og når praktikvejlederen har en tæt kontakt til de ansatte på uddannelsesstedet, skaber det en større
sammenhæng mellem uddannelsens teoretiske og praktiske dele, mellem det teoretiske indhold i uddannelsen og de praktiske oplevelser. Uddannelsessted og praktiksted kan også
med fordel samarbejde ved, at praktikere fra praktikstedet deltager i den teoretiske undervisning på uddannelsessted, mens undervisere fra uddannelsesstedet deltager i praksis på
praktikstedet.
En høj grad af samarbejde fører til delte kulturelle normer og praksisser. Det betyder også, at
teoretisk og praktisk læring indlejres i begge kontekster, i stedet for at teoretisk læring udelukkende associeres med uddannelsesstedet, mens praktisk læring associeres med praktikstedet. Gennem samarbejde mødes de to verdener, og det skaber en helhed, som gør det
lettere for de studerende at forbinde og integrere teori og praksis.
Tryghed i læreprocessen
På tværs af de undersøgte strategier ses det, at tryghed i læreprocessen er afgørende for de
studerendes læringsmæssige udbytte. Usikkerhed og frustration har en negativ betydning for
sammenhængen mellem teori og praksis, og det samme gælder for tidspres og for høje krav
til de studerende. Dette ses særligt ved anvendelsen af portfolio og dagbog, hvor mange
studerende ikke selv oplever et læringsudbytte af metoderne. De oplever i stedet det at skulle skrive dagbog eller portfolio som ekstra krav, de skal leve op til, som giver både tidspres
og præstationsangst. Det samme ses for flere af de andre strategier som aktionsforskning,
praksisbaseret læring og kollaborativ læring. Her fører for høje krav og arbejdspres til, at de
studerende bliver modvillige og ikke oplever metoden som noget, de selv kan få et udbytte
af. Når de studerende finder arbejdet for krævende, opleves det som en byrde, et krav de
bliver pålagt, og ikke som noget de kan lære af.
Også bedømmelse af de studerendes præstationer samt eksamenskrav kan have en negativ
betydning for de studerendes læring. Eksamen og vurdering af de studerende udgør krav,
som de studerende skal leve op til her og nu for at komme videre i uddannelsen, hvorimod
arbejdet som professionel ligger ude i fremtiden. Det har betydning for de studerendes fokus
og for deres forståelse af og holdning til de anvendte metoder. Når de studerende er optagede af at gøre det, de tror, der forventes af dem, hæmmes deres refleksion. Det gælder særligt, hvis de studerende er usikre på, hvori forventningerne til dem består. Det betyder, at de i
stedet for at reflektere over teori og praksis bruger deres energi og diskussioner på at finde
ud af, hvad der forventes af dem til eksamen. En tilsvarende problematik ses ved anvendel223

sen af portfolio, som kan bruges som et vurderingsredskab og et læringsredskab på samme
tid. Når portfolio anvendes som et redskab til at bedømme og vurdere, bliver læringsværdien
mindre, fordi de studerende bliver optaget af at skrive det, de forestiller sig vil give en positiv
vurdering. For flere af de undersøgte strategier kan det ligeledes ses, at manglende forståelse af opgaven har en negativ betydning for de studerendes læring. De bliver frustrerede og
negative, når de ikke forstår, hvad meningen er med en bestemt læringsaktivitet.
Manglende forståelse, præstationskrav og tidspres kan således betyde, at de studerendes
fokus flyttes væk fra deres egen læringsproces og i stedet rettes mod at forsøge at finde ud
af, hvad der forventes af dem. Samtidig kan det betyde, at de studerende bliver modvillige og
negative over for anvendelsen af metoderne. For at afhjælpe denne problematik er støtte,
guidning og feedback fra undervisere og praktikvejledere af afgørende betydning. Det giver
de studerende en større tryghed i læreprocessen, og de studerende får en mere positiv oplevelse af metoderne, ligesom de også får en større oplevelse af, at de kan lære noget af processen. Når de studerende i praktikperioden oplever at have en kontinuerlig adgang til vejledning samt møder accept hos vejlederen, får de en større følelse af tryghed og sikkerhed,
som har stor betydning for deres læreproces. De får mere mod på at reflektere, stille
spørgsmålstegn, konfrontere egne tanker, holdninger og værdier samt forholde sig kritisk til
praksis.
Efterhånden som de studerende får en større teoretisk viden og mere praktisk erfaring, bliver
de bedre til at koble teori og praksis. Det vil sige, at jo længere fremme i uddannelsen, de
studerende er, jo bedre forståelse får de for, hvordan teoretisk viden og praksis hænger
sammen. Tid og erfaring er således vigtige faktorer. Udgangspunktet for refleksionen i forbindelse med forskellige metoder er praksis. Det betyder, at det kan være svært for de studerende at reflektere, hvis de ikke selv har erfaringer fra praksis. Praksiserfaring har afgørende
betydning for de studerendes muligheder for ikke bare at forstå og anvende teorien, men
også for at kunne se relevansen af den. Praksiserfaringer giver en knage at hænge teorien
på. Som beskrevet ovenfor har mange af de undersøgte strategier til hensigt at bringe praksis ind i den teoretiske undervisning ved at illustrere og eksemplificere praksis. Disse metoder kan således være medvirkende til at kompensere for nyere studerendes manglende
praksiserfaring.
Samtidig viser det sig, at de studerendes læringsudbytte af at arbejde med refleksion er mindre afhængigt af de metoder, der anvendes, end af de studerendes karakteristika. Læringsudbyttet afhænger i høj grad af det niveau, de studerende er på i deres professionelle udvikling, samt den refleksive evne, de har på forhånd. Når der arbejdes med refleksion, kan det
således være en fordel at indlægge en progression, så der startes med refleksion på lavere
niveauer. Hvis de studerende ikke først har lært at reflektere på lavere niveauer, kan de ikke
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reflektere på de højere niveauer. I arbejdet med portfolio viser det sig, at studerende, som i
forvejen finder opgaven med at reflektere svær, kan opleve stress og ængstelse. Undervisningen må derfor tage udgangspunkt i, at studerende, der ikke kan reflektere på de lavere
niveauer, ikke umiddelbart kan forventes at gå i gang med at reflektere på de højere niveauer. Også undervisning i, hvad refleksion er, og hvordan man reflekterer, kan medvirke til at
øge de studerendes læringsudbytte og skabe større sammenhæng mellem teori og praksis.

Strategi og uddannelse
I syntesen indgår hovedsageligt studier, der beskæftiger sig med lærer- og sygeplejerskeuddannelsen, samt nogle få studier om ingeniøruddannelsen. I det følgende undersøges det,
om der kan findes sammenhænge mellem strategier og uddannelse. Da størstedelen af studierne beskæftiger sig med enten lærer- eller sygeplejerskeuddannelsen, er det disse to uddannelser, der fokuseres på i relation til de undersøgte strategier. Denne udforskning kan
vise, hvilke strategier der er undersøgt i relation til de to uddannelser, men den kan ikke vise,
om dette afspejler sig i udbredelsen af strategierne på de forskellige konkrete uddannelser,
idet det empiriske materiale udgøres af forskningen på området og ikke data indsamlet på
uddannelsesstederne. Desuden kan den vise, om nogle strategier har forskellig betydning på
forskellige uddannelser.

Ingeni-

Sygeplejer-

Socialrådgi-

Førskolelæ-

Læ-

ør

ske

ver

rer

rer

Teknologianvendelse

1

1

0

7

18

Kollaborativ læring

1

3

0

6

18

Portfolio/logbog/dagbog

0

2

0

5

15

Vejledning/supervision

0

8

1

2

8

Samarbejde mellem

0

7

1

3

7

Organisering af praktik

0

5

0

2

5

Case-baseret læring

0

0

0

2

10

Narrativer

0

1

0

1

2

Udforskning af praksis

0

0

0

2

7

Færdigheds- eller

2

1

0

0

0

0

1

0

2

5

uddannelsessted og praktiksted

demonstrationslaboratorium
Andet

Tabel 25: Sammenhæng mellem strategi og uddannelse
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Som det ses af tabel 25, er nogle af strategierne kun undersøgt for læreruddannelsen, nemlig case-baseret læring og udforskning af praksis. Andre strategier er overvejende undersøgt
for læreruddannelsen, men med et enkelt eller ganske få studier, der undersøger sygeplejerskeuddannelsen. Det gælder strategierne teknologianvendelse, kollaborativ læring, portfolio/dagbog og narrativer. At disse strategier overvejende er undersøgt for læreruddannelsen
betyder ikke, at de ikke også kan være nyttige i andre uddannelser. Det kan ikke afgøres på
baggrund af denne syntese. Det kan blot konstateres, at de i forskningen ikke er undersøgt i
de andre uddannelser med henblik på at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Derimod kan resultaterne muligvis indikere, at der er tale om metoder, som der er særlig tradition for i læreruddannelsen. Der skal desuden tages højde for, at studier om læreruddannelsen er repræsenteret med det højeste antal i syntesen, hvilket derfor også afspejler sig i tallene i tabellen. Vejledning, samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted samt organisering af praktik undersøges af studier om både lærer- og sygeplejerskeuddannelsen. Færdigheds- eller demonstrationslaboratorium undersøges derimod ikke for læreruddannelsen,
men kun for ingeniør- og sygeplejerskeuddannelsen.
I det følgende fokuseres på de strategier, som undersøges for lærer- og sygeplejerskeuddannelsen med en nogenlunde ligelig fordeling, dvs. vejledning, samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted samt organisering af praktik. På baggrund af den narrative syntese
ser der ikke ud til i nævneværdig grad at være forskel på studiernes resultater alt efter, hvilken uddannelse de undersøger.
For studierne, der beskæftiger sig med vejledning, peger resultaterne fra både lærer- og sygeplejerskestudier i samme retning. For begge uddannelser gælder det, at vejlederens rolle
er at støtte og guide de studerendes refleksion, og at dette sker gennem bl.a. feedback og
spørgsmål, emotionel støtte og accept samt kollegialt samarbejde. Nogle sygeplejerskestudier peger på, at nærhed til vejlederen og dermed kontinuerlig adgang til vejledning er betydningsfuldt for sygeplejerskestuderende. Det kan overvejes, om dette skyldes, at praktikopholdet for sygeplejestuderende har en anden karakter end for lærerstuderende.
Samme billede viser sig i studierne om samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted,
hvor det også ses, at lærer- og sygeplejerskestudier når frem til resultater, der peger i samme retning. Både studier om lærer- og sygeplejerskeuddannelsen viser, at det kan skabe
sammenhæng mellem teori og praksis for de studerende, når uddannelsessted og praktiksted samarbejder, ligesom studier om begge uddannelser viser, at uddannelsessted og praktiksted kan fungere som to adskilte verdener.
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Også i studierne om organisering af praktik ses det, at studierne om lærer- og sygeplejerskeuddannelsen er kommet frem til lignende resultater. Studierne viser, at praksisbaseret
uddannelse og praktisk og teoretisk undervisning sideløbende kan støtte både lærer- og sygeplejerskestuderendes refleksion. Enkelte studier om sygeplejerskeuddannelsen viser, at
en studieenhed på en hospitalsafdeling kan være medvirkende til at fremme studerendes
refleksion. Igen kan det overvejes, om dette kan henføres til karakteren af praktikopholdet for
sygeplejerskestuderende, som til forskel fra lærerstuderende indgår på en hel hospitalsafdeling med mange kollegaer og forskellige patienter, mens lærerstuderende i praktik ofte vil
være tilknyttet en bestemt skoleklasse.
Overordnet ses det på baggrund af syntesens resultater, at selve uddannelsen ikke ser ud til
at have afgørende betydning for, hvordan forskellige strategier udfolder sig, ej heller hvilken
betydning de har for de studerendes kobling af teori og praksis. Nogle strategier er overvejende undersøgt for bestemte uddannelser, men det kan ikke på denne baggrund alene konkluderes, at de er særligt relevante og nyttige for disse uddannelser. Det kan derimod overvejes, om det skyldes, at der er særlig tradition for at anvende disse metoder i bestemte uddannelser.
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Kapitel 10: Syntesens robusthed
I dette kapitel foretages en vurdering af robustheden af den narrative syntese af resultaterne,
hvilket udgør det fjerde trin i Popay et al.s (2006) model for narrativ syntese, samt en vurdering af syntesens generaliserbarhed. Syntesens robusthed refererer både til den metodologiske kvalitet af primærstudierne og til pålideligheden af selve synteseproduktet. Disse hænger
sammen, idet syntesens validitet til dels afhænger af primærstudiernes validitet, ligesom den
afhænger af de metoder, der er anvendt i syntesen. Hvis primærstudierne, som syntesen er
baseret på, er af lav kvalitet, vil det også påvirke kvaliteten og pålideligheden af syntesens
resultater. Et tredje aspekt ved robustheden, som kan påvirke syntesens pålidelighed, er, i
hvilken udstrækning revieweren har tilstrækkelig information til at vurdere, om studierne lever
op til reviewets inklusionskriterier. Dette kan være problematisk ved reviews, som omhandler
komplekse interventioner, hvilket skyldes, at primærstudiernes forfattere ikke altid giver adækvat information om den intervention, de undersøger, ligesom der kan være forskelle mellem studier med hensyn til, hvad der konstituerer en bestemt intervention. Vurderingen af
syntesens robusthed bør ifølge Popay et al. (2006) adressere disse tre forhold.
Som ved de tre foregående trin i syntesen foreslår Popay et al. (2006) forskellige metoder,
der kan anvendes ved vurderingen af syntesens robusthed. Af disse metoder anvendes i
denne syntese evidensvægte og kritisk refleksion over synteseprocessen. Anvendelsen af
evidensvægte indebærer, at studiernes evidensvægt vurderes som værende enten lav, medium eller høj. 40 For at kunne reflektere kritisk foreslår Popay et al. (2006) at overveje en
række forhold:
•

Syntesens metoder med særligt fokus på dens begrænsninger og indflydelsen på resultaterne.

•

Den anvendte evidens (kvalitet, validitet, generaliserbarhed) – med fokus på mulige
kilder til bias fra primærstudierne samt deres potentielle indflydelse på syntesens resultater.

•

Antagelser, der er gjort.

•

Uoverensstemmelser og usikkerheder i resultaterne på tværs af studier.

•

Forventede ændringer på feltet.

•

Aspekter, som kan have en indflydelse på implementeringen af en intervention.

Jeg har i den kritiske refleksion taget udgangspunkt i disse forhold, som jeg har suppleret
med en række kritiske spørgsmål foreslået af Thomas et al. (2012:189) med henblik på at
kunne reflektere over syntesens robusthed:

40

Se kapitel 5.
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•

Er oversættelsen af resultaterne mellem studierne konsistent og sammenhængende?

•

Varierer resultaterne i forhold til primærstudiernes kvalitet?

•

Hvor reliable er primærstudierne, som er inkluderet i syntesen? Er der forhold, der
påvirker troværdigheden af syntesen?

•

Afhænger resultaterne af et eller to studier, og ville de ændre sig signifikant, hvis disse studier ikke var inkluderet?

•

Hvilke kontekster kan resultaterne anvendes i? Varierer resultaterne afhængigt af
kontekst?

•

Hvor godt besvarer resultaterne reviewspørgsmålet?

Primærstudiernes metodologiske kvalitet
Alle primærstudierne, som indgår i syntesen, er kvalitetsvurderet ud fra de i kapitel 5 beskrevne kriterier for kvalitetsvurdering af forskellige typer af forskning. Ved kvalitetsvurderingen er studierne blevet vægtet i forhold til, hvilken grad af evidens de vurderes at kunne bidrage med i det systematiske review. Dette gælder både i forhold til studiets reliabilitet og
validitet på egne præmisser, dets relevans af forskningsdesign og analyse i forhold til reviewspørgsmålet samt dets relevans for reviewets fokus. Samtlige studier, der indgår i syntesen, er blevet vurderet til at have høj eller medium evidensvægt. Studier, som er vurderet
til at have lav evidensvægt i forhold til dette systematiske review, indgår ikke i syntesen. 41
Denne måde at sortere studierne på sikrer, at kun primærstudier med tilstrækkelig metodologisk kvalitet indgår i syntesen, hvorfor anvendelsen af evidensvægte bidrager til at styrke
syntesens robusthed. Af de 61 studier, som indgår i syntesen, er 19 vurderet til at have høj
evidensvægt, mens 42 er vurderet til at have medium evidensvægt. Studierne med høj evidensvægt er vægtet i syntesen, således at syntesens samlede resultater ikke peger i en anden retning end studierne med høj evidensvægt. Det høje antal studier med høj evidensvægt
medvirker dermed til at validere syntesens resultater.
Selvom studiernes resultater gennemgående peger i samme retning, er der enkelte tilfælde,
hvor de opnår modstridende resultater. Disse tilfælde ser ikke ud til at afhænge af studiernes
kvalitet.
I syntesen indgår studier med forskellige typer af forskningsdesign, og resultaterne fra disse
studier er anvendt på forskellig vis. Der findes flere kvantitative studier, heriblandt studier
med eksperimentelt design, og disse studier er i syntesen anvendt til at pege på virkninger af
de forskellige strategier. Desuden indgår et stort antal kvalitative studier, som i syntesen er

41

Kvalitetsvurderingen af studierne er nærmere beskrevet i kapitel 6, som viser resultaterne af forskningskortlægningen.
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anvendt til at bidrage med viden om de processer, der er forbundet med anvendelsen af strategierne, herunder viden om barrierer og facilitatorer samt om kontekstuelle forhold af betydning. De kvalitative studier bidrager med væsentlige indsigter i forhold til kompleksiteten,
hvor de eksperimentelle studier i højere grad kan sige noget om simple relationer. Studierne
bidrager således på forskellig vis til syntesens resultater, hvilket er medvirkende til at give en
mere nuanceret og kompleks viden om de anvendte strategier, end hvis der udelukkende var
fokuseret på virkninger af strategierne. Som beskrevet af Gough & Harden (2012) er heterogeniteten ikke bare en fordel, men også en nødvendighed i en konfigurativ syntese, hvor
studierne netop grundet deres forskellighed bidrager med hver deres udsnit af det samlede
billede.
I syntesen indgår både studier, som undersøger de studerendes egen oplevelse af sammenhæng mellem teori og praksis, og studier, som måler de studerendes kobling af teori og
praksis ved fx at vurdere deres refleksionsniveau. I resultaterne skelnes mellem disse ved at
fremhæve, hvornår der er tale om en oplevet sammenhæng, og hvornår der er tale om en
sammenhæng, som forskeren ser. De studerendes egen oplevelse af sammenhæng mellem
teori og praksis har en høj grad af relevans for dette systematiske review. Som beskrevet i
indledningen er det oprindelige grundlag for Brobygningsprojektet en problemstilling om, at
der blandt studerende, som falder fra uddannelsen, er en større andel, som oplever, at teori
og praksis ikke hænger sammen i uddannelsen, end blandt studerende, som bliver på uddannelsen.
En mulig kilde til bias ved at spørge til de studerendes oplevelse kan være, at de studerende
svarer positivt enten for at tilfredsstille forskeren – som i nogle tilfælde er deres egen underviser – eller fordi de studerende generelt er tilfredse, når der bliver ”gjort noget” for dem. I
kvalitetsvurderingen af studierne er der taget højde for dette ved at medtænke information
om, hvorvidt de studerendes deltagelse i forskningen er frivillig, om den er anonym, og om
deres deltagelse kan have betydning for eksempelvis deres karakterer og meritter. Som det
ses i forskningskortlægningen, er en stor del af studierne små aktionsforskningsstudier, som
er udført af en underviser i egen praksis. I disse studier kan der være en risiko for, at forskeren/underviseren bliver så begejstret for sin egen oplevelse med en bestemt metode, at der
opstår en bias i resultaterne, hvor evt. negative forhold ved metoden ikke inddrages i analysen. Dette har jeg ligeledes tilstræbt at tage højde for i kvalitetsvurderingen af studierne.
Gennemgående i syntesen ses det, at resultaterne fra de studier, der spørger til de studerendes oplevelse, og resultaterne fra de studier, der måler de studerendes udbytte, peger i
samme retning. Der er dog enkelte tilfælde, hvor der kan ses en uoverensstemmelse. Det
viser sig i de to studier af Corlett (2000) og Corlett al. (2003). Her viser den kvalitative undersøgelse af Corlett (2000), at de studerende oplever det som et problem, at de inden et prak230

tikophold ikke undervises i teorien, som er knyttet til praktikken. Det eksperimentelle studie af
Corlett et al. (2003) viser derimod, at det at blive undervist i teori knyttet til praktikken umiddelbart inden praktikopholdet ikke har nogen effekt. Denne uoverensstemmelse kan være
begrundet i flere forhold. I det eksperimentelle studie af Corlett et al. (2003) vurderes koblingen af teori og praksis ud fra de studerendes akademiske præstationer. Det er muligt, at de
studerende har en anden forståelse af, hvordan teori og praksis skal hænge sammen. Desuden er det kvalitative studie af Corlett (2000) gennemført før det eksperimentelle studie af
Corlett et al. (2003), hvilket vil sige, at de studerende i studiet af Corlett (2000) ikke har erfaringer med at blive undervist i teorien inden et praktikophold – de har på dette tidspunkt en
forestilling om, at det ville være nyttigt. Det er muligt, at de ville svare noget andet, hvis der
var udført en tilsvarende kvalitativ undersøgelse samtidig med det eksperimentelle studie,
dvs. efter at de studerende havde erfaring med denne måde at tilrettelægge undervisningen
og praktikken.

Metode ved syntese
Vurderingen af syntesens robusthed omhandler udover vurderingen af primærstudiernes
metodologiske kvalitet også en vurdering af kvaliteten af selve syntesen. Syntesen er baseret på hele det forudgående arbejde i reviewprocessen, som består af formulering af reviewspørgsmål, systematisk litteratursøgning, screening, dataekstraktion, kvalitetsvurdering
og forskningskortlægning.
I kapitel 5, som omhandler metoden for det systematiske review, og kapitel 7, som omhandler metoden for selve den narrative syntese, har jeg grundigt redegjort og argumenteret for
de valg, jeg har foretaget på hvert trin i reviewprocessen, dels med henblik på at leve op til
kravene i et systematisk review om systematik, transparens og gentagelighed, dels med
henblik på at vise, at den valgte metodiske tilgang er hensigtsmæssig i forhold til i den narrative syntese at belyse forskningsspørgsmålene.
En gennemgående begrænsning og mulig kilde til bias i syntesen er det forhold, at jeg har
arbejdet alene i alle faserne af reviewprocessen. Dette forhold har jeg løbende gennem projektet forsøgt at imødegå på forskellig vis. Gennem hele processen har jeg tilstræbt at reflektere kritisk over de anvendte metoder og fremgangsmåder. Ved screeningen af abstracts har
jeg gennemført en reliabilitetstest med henblik på at vurdere, om der kan fæstes lid til resultaterne af screeningen. Ved kvalitetsvurderingen af studierne har jeg gennemført reliabilitetstest og peer-debriefing.
Undervejs i forløbet har jeg jævnligt fremlagt og diskuteret projektet i forskellige sammenhænge og derved fået kritik og nye perspektiver på såvel fremgangsmåde og design af undersøgelsen, mine analyser og selve det empiriske materiale. Dette er sket gennem vejled-
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ning, fremlæggelse både mundtligt og skriftligt ved forskellige ph.d.-kurser og seminarer,
præsentation af projektet på to konferencer, feedback på skriftligt materiale fra Brobygningsprojektets internationale følgegruppe, feedback fra projektdeltagerne i Brobygningsprojektet,
Work-in-progress-seminar samt mundtligt diskussionsoplæg om syntesen til de videnskabelige medarbejdere i Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.
Undervejs i reviewprocessen har jeg modificeret og skærpet reviewspørgsmålet, da det i
forskningskortlægningen viste sig, at de inkluderede primærstudier havde en karakter, som
gjorde det vanskeligt at besvare det oprindelige reviewspørgsmål på baggrund af disse. Det
oprindelige reviewspørgsmål var i højere grad orienteret mod at udforske virkninger af forskellige strategier på teori/praksis-relationen, dog også med inddragelse af kvalitative studier, som var tiltænkt at kunne bidrage til reviewet med viden om processerne forbundet hermed. De reviderede forskningsspørgsmål er i højere grad orienteret mod processerne, dog
også med inddragelse af studier, der kan pege på virkninger. Der kan således ses en forskydning af fokus fra virkninger til processer.
Det betyder, at resultaterne af syntesen kan pege i retning af, at anvendelsen af bestemte
strategier giver mulighed for at skabe forbindelse mellem teori og praksis på bestemte måder. Resultaterne af syntesen viser, hvad der karakteriserer de udforskede strategier, hvilken
betydning de har for relationen mellem teori og praksis, samt hvilke forhold ved strategierne
der hindrer og faciliterer sammenhængen mellem teori og praksis. Derimod kan syntesen
ikke give svar på, om én strategi er mere hensigtsmæssig end en anden i relation til at skabe
sammenhæng mellem teori og praksis.

Informationsniveau
Det tredje aspekt ved syntesens robusthed omhandler den grad af information om primærstudierne, der har tilladt inklusion i det systematiske review. Et af inklusionskriterierne i dette
systematiske review indebærer, at studierne skal beskæftige sig med en strategi forstået
som en metode eller et pædagogisk tiltag, der har til formål at skabe sammenhæng mellem
teori og praksis. Det har således ikke på forhånd været bestemt, hvilke strategier der skulle
indgå i reviewet, hvilket betyder, at alle studier, der beskæftiger sig med en strategi er inkluderet, uanset karakteren af strategien. De studier, som indgår i syntesen, er alle karakteriseret ved grundigt og detaljeret at beskrive den strategi, de undersøger.
Normalt udføres de forskellige arbejdsprocesser i et systematisk review i samarbejde med en
reviewgruppe bestående af forskere, der arbejder med reviewets emne som deres forskningsfelt. Da jeg ikke har haft adgang til en reviewgruppe med professionel uddannelse som
forskningsfelt, har jeg i stedet valgt at indlede projektet med en teoretisk redegørelse for de
mest almindelige professionsteorier og teorier om teori/praksis-problematikken med henblik
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på at opnå en større indsigt i feltets forståelser. Dette har været en hjælp for projektet i de
senere faser, da en stor del af primærstudierne trækker på de samme teorier og begreber,
som jeg har redegjort for i kapitel 2.

Generaliserbarhed
Som beskrevet i kapitel 5 kan der skelnes mellem forskellige grader eller typer af generaliserbarhed. Størstedelen af studierne, der indgår i syntesen, kan ikke siges at være generaliserbare i absolut eller repræsentativ forstand. Det skyldes dels, at der er tale om et stort antal kvalitative studier, som ikke sigter mod at være generaliserbare på denne måde, og dels,
at de kvantitative studier og mixed-methods-studier, der indgår i syntesen, som oftest ikke
lever op til krav om absolut eller repræsentativ generaliserbarhed grundet lille samplestørrelse.
I stedet kan der tales om generaliserbarhed som almengørelse, hvor studiernes resultater
kan siges at være almene, forstået på den måde at forholdene er alment genkendelige, og at
undersøgelsens resultater derfor kan antages at gøre sig gældende alment og i tilsvarende
kontekster. Denne form generaliserbarhed kalder Lincoln & Guba (1985) for overførbarhed,
transferability, som indebærer en vurdering af, om de resultater, der er opnået i én kontekst,
kan overføres til beslægtede kontekster. Ifølge Lincoln & Guba bør denne form for generaliserbarhed slet ikke kaldes generaliserbarhed, og Lincoln & Guba taler i stedet om arbejdshypoteser. For at kunne afgøre om en arbejdshypotese udviklet i én kontekst kan gøre
sig gældende i en anden kontekst, må der tages stilling til graden af overførbarhed, som ifølge Lincoln & Guba er en direkte funktion af similariteten mellem de to kontekster. Hvis der er
tilstrækkelig kongruens mellem kontekst A og kontekst B, er det muligt at arbejdshypoteser,
der er skabt i kontekst A, kan appliceres i kontekst B.
Ved denne type af generaliserbarhed må det derfor vurderes, om der er forhold ved konteksten, som har betydning for muligheden for at overføre resultaterne til andre kontekster. En
forudsætning for at kunne foretage denne vurdering er, at der er tilstrækkelig information om
konteksten, dvs. både den kontekst, forskningen er foretaget i, og den kontekst, hvortil resultaterne af forskningen søges overført. Lincoln & Guba (1985) anfører, at forskeren ikke kan
forventes at kende til alle de kontekster, som resultaterne muligvis kan overføres til. I stedet
er det forskerens opgave at sørge for at tilvejebringe tilstrækkelig information, thick descriptions, om den kontekst, forskningen er foretaget i, så andre har et grundlag for selv at vurdere
overførbarheden til en given kontekst.
For denne syntese er det således af betydning, at konteksten i primærstudierne er velbeskrevet. I kvalitetsvurderingen af studierne ses det, at samtlige af primærstudierne, der indgår i reviewet, redegør for den kontekst, som undersøgelsen er foretaget i. Det kan diskute-
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res, om det er for problematisk at syntetisere resultaterne af mange forskellige og unikke
studier, som er foretaget i hver deres særegne kontekst, som det er tilfældet i denne narrative syntese. Omvendt anser jeg det også som værende problematisk ikke at gøre forsøget,
idet konsekvensen heraf vil være at udelukke den kvalitative forskning fra det systematiske
review, som derved ville miste værdifuld viden, som bibringer en dybere forståelse af det
undersøgte fænomen, og som de kvantitative studier ikke kan tilvejebringe. Udover studiernes redegørelse for konteksten er det derfor også af betydning, at de kontekstuelle forhold
inddrages i syntesen, så læseren af syntesen har tilstrækkelig information til at afgøre, om
syntesens resultater kan overføres til en anden kontekst. Af denne grund har jeg i den narrative syntese bestræbt mig på at inddrage information om konteksten, særligt i form af beskrivelser af den strategi, der undersøges, samt særlige forhold, der gør sig gældende i uddannelseskonteksten. Jeg har dog vurderet, at teksten ville blive for tung, hvis jeg, hver gang jeg
har refereret til et primærstudie, skulle give en detaljeret beskrivelse af den uddannelsesmæssige kontekst, som studiet er foretaget i. Jeg har således ikke fundet det muligt at give
en meget fyldig beskrivelse, en thick description, af konteksten for hvert enkelt studie grundet
antallet af studier, der indgår i syntesen, hvilket kan ses som en begrænsning i syntesen i
relation til vurderingen af overførbarheden af dens resultater. Denne begrænsning kan ses
som udtryk for en mere generel problematik omkring anvendelsen af kvalitativ forskning i
systematiske reviews.
De forhold i konteksten, som studierne lægger vægt på, er særligt de forhold, der har at gøre
med selve uddannelsen, dens opbygning, organisering, og hvordan den udfolder sig lokalt.
Kun få studier inddrager information om de studerendes baggrund såsom socioøkonomisk
baggrund, etnicitet, køn, erfaring med professionen og tidligere uddannelse. Kendetegnende
for de studier, som giver information om de studerendes baggrund, er, at informationen ikke
anvendes i studiernes resultater, hvorfor det ikke er muligt at afgøre, hvorvidt og hvordan de
har en betydning. Forhold i den globale kontekst som lovgivning, samfundsmæssige forhold
og overordnede strukturer og vilkår inddrages ikke i studierne. Syntesen er baseret på primærstudier, som for en del studiers vedkommende omhandler uddannelsesmodeller, der er
forskellige fra det danske uddannelsessystem. I denne forbindelse kan uddannelsessystemet
i de pågældende lande siges at udgøre en kontekstuel faktor, som der bør tages højde for
ved vurderingen af overførbarheden af syntesens resultater til en dansk uddannelseskontekst.
Et af reviewets inklusionskriterier omhandler den geografiske kontekst og indebærer, at kun
studier fra Europa, USA, Australien, New Zealand og Canada indgår i reviewet. Dette kriterium blev valgt for at opnå konsistens i kultur, ideologi og praksis i uddannelserne, da jeg vurderede, at uddannelserne i andre lande ville være svære at sammenligne med de danske
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professionsbacheloruddannelser. Det geografiske inklusionskriterium øger således muligheden for at kunne overføre resultaterne af reviewet til en dansk uddannelseskontekst.
På den anden side kan eksklusionen af forskningen fra andre lande udgøre en potentiel kilde
til bias i reviewet, da det er muligt, at der kunne findes relevant viden i forskningen fra disse
lande. Den industrialiserede engelsktalende del af verden har ifølge Zeichner (1999) kontrollen over det meste af, hvad der bliver publiceret af uddannelsesforskning. Zeichner fremhæver, at der er klare mønstre af krydscitationer i uddannelsesforskning mellem USA, Australien, Canada og Storbritannien, hvorimod der i disse lande mangler anerkendelse af, at der
også udføres uddannelsesforskning andre steder. I dette systematiske review indgår vestlig
og primært engelsksproget forskning. Forskning fra Asien, Afrika og Latinamerika er ikke
inkluderet, hvorved det systematiske review kan siges at være medvirkende til at opretholde
den engelsktalende dominans, som Zeichner opponerer imod. Det systematiske review inkluderer dog også skandinavisk forskning publiceret på dansk, svensk og norsk, hvilket kan
medvirke til at nuancere reviewets resultater og sætte den skandinaviske forskning på landkortet. I alt 29 referencer blev i abstractscreeningen ekskluderet på kriteriet om ”wrong social
context of schooling”. Af disse ville tre under alle omstændigheder være blevet ekskluderet
på kriteriet ”wrong time of publication”. Af de resterende 26 var størstedelen (16) studier udført i asiatiske lande samt nogle få i afrikanske lande og Mellemøsten. Fire studier blev ekskluderet, da de kun var publiceret på finsk og hollandsk. Disse studier er alle blevet ekskluderet under abstractscreeningen, og det er således muligt, at de ville være blevet ekskluderet på andre kriterier under fuldtekstscreeningen. Det er dog muligt, at der blandt disse referencer findes studier, som kunne have bidraget med viden til det systematiske review.
Selvom de inkluderede studier er foretaget i lande, som er tilnærmelsesvis sammenlignelige
med Danmark, er der stadig forskelle mellem landenes uddannelsessystemer, som bør tages
i betragtning ved vurdering af overførbarheden. I mange lande foregår læreruddannelsen til
forskel fra i Danmark på universiteterne. Dette afspejler sig også i primærstudierne, som hovedsageligt udføres i en universitetskontekst om end i varierende udformninger. I nogle tilfælde gennemfører de studerende først en bacheloruddannelse i et eller flere fag og følger
derefter et 1-2-årigt læreruddannelsesprogram. Andre steder er der tale om 3-5-årige uddannelser, som er rettet mod lærerprofessionen, og som resulterer i enten en bachelor- eller en
mastergrad. Studierne retter sig alle mod uddannelsen til lærer i grundskolen, dvs. 1.-10.
klasse, og i nogle tilfælde også mod førskoleklasserne. De tre studier i syntesen, som beskæftiger sig med ingeniøruddannelsen, har fokus på henholdsvis mekanisk, geoteknisk og
kemisk linje, og der er tale om universitetsuddannelser af 4-5 års varighed. For sygeplejerskeuddannelsen ser billedet anderledes ud. Her er der i højere grad tale om bacheloruddannelser af 3-4 års varighed, som finder sted hovedsageligt på professionshøjskoler og i enkel-
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te tilfælde på universiteter. Et enkelt studie beskæftiger sig med den to-årige ”associate degree” i sygepleje.
Fælles for uddannelserne er en vekslen mellem læring på uddannelsesstedet og forskellige
praktiksteder, hvilket er en vigtig faktor for similariteten i forhold til de danske professionsbacheloruddannelser, som ligeledes er bygget op omkring denne vekslen. Med indførelsen af
professionsbacheloruddannelserne i Danmark er der sket en øget akademisering af uddannelserne, hvilket ligeledes kan medvirke til en øget similaritet mellem de universitetsbaserede professionsuddannelser i udlandet og de danske professionsbacheloruddannelser.
Udover at overveje betydningen af forskelle mellem uddannelsessystemerne i de forskellige
lande for overførbarheden af syntesens resultater bør muligheden for at overføre resultaterne på tværs af de fire uddannelser overvejes. Studierne, der indgår i syntesen, omhandler
hovedsageligt lærer- og sygeplejerskeuddannelsen. De to uddannelser er begge karakteriseret ved en vekselvirkning mellem teori og praksis, men der er forskelle i karakteren af de professioner, som uddannelserne retter sig mod. I syntesen har det vist sig, at mange studier,
som omhandler henholdsvis lærer- og sygeplejerskeuddannelsen, er kommet frem til resultater, som peger i samme retning. Dette kan ses som en indikation på, at der er forhold i uddannelserne, som gør sig gældende på tværs af uddannelseskontekst. Et eksempel er de
studerendes oplevelse af arbejdet med portfolio som tidskrævende. Dette tyder på, at der er
forhold ved selve det at være studerende på en professionsbacheloruddannelse, som har
betydning, snarere end specifikke forhold ved henholdsvis lærer- og sygeplejerskeprofessionen. Et andet eksempel er de studerendes oplevelse af at være i klemme mellem krav fra
uddannelsessted og praktiksted, som ses i studier om både lærer- og sygeplejerskeuddannelsen. Nogle strategier er kun undersøgt for en af uddannelserne. Det gælder eksempelvis
udforskning af praksis, som kun er undersøgt for læreruddannelsen. Om resultaterne af disse studier kan overføres til andre uddannelsesmæssige kontekster vil afhænge af en vurdering af overførbarheden til disse kontekster samt af relevansen herfor.
Studier om ingeniøruddannelsen er meget svagt repræsenteret i syntesen, mens studier om
pædagoguddannelsen er helt fraværende. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at overføre syntesens resultater til disse to uddannelseskontekster. For begge uddannelsers vedkommende er der i lighed med lærer- og sygeplejerskeuddannelserne tale om vekseluddannelser, hvilket øger graden af similaritet. Mens pædagoguddannelsen har flere lighedspunkter med lærer- og sygeplejerskeuddannelsen, adskiller ingeniøruddannelsen sig på
flere punkter fra dem. For det første er ingeniørstuderende ikke i praktik flere gange i løbet af
uddannelsen. For det andet adskiller ingeniørprofessionen sig fra de tre andre professioner,
idet der ikke kan tales om handletvang i ingeniørpraksissen. Det er muligt for en ingeniør at
stoppe op og søge viden om et praktisk problem, hvorimod lærere, sygeplejersker og pæda236

goger ofte må handle her og nu i en praktisk situation. Dette kan muligvis også være en
grund til, at teori/praksis-problematikken ikke er udforsket i så høj grad for ingeniøruddannelsen som for de andre uddannelser.
For det tredje er ingeniøruddannelsen ikke rettet mod en relationsprofession i modsætning til
de tre andre uddannelser, hvor professionen udøves i forhold til mennesker i en bestemt
målgruppe i form af patienter, elever eller børn/brugere. Mennesker er subjekter med en
egen vilje, og de reagerer ikke altid forudsigeligt på bestemte handlinger i modsætning til
ting, som kan beskrives med naturlove. Det kan betyde, at forholdet mellem teori og praksis
får en anden karakter i ingeniøruddannelsen. Sygeplejerskeprofessionen beskæftiger sig dog
også med naturvidenskabelige teorier i relation til praksis, fx ved at praksis er rettet mod at
genoprette eller stabilisere en bestemt kropslig tilstand gennem medicinering, men den er
samtidig rettet mod den menneskelige relation ved at give omsorg og pleje, hvor teorier og
refleksioner over fx patientens blufærdighed og selvbestemmelse kan inddrages. At ingeniørprofessionen ikke er en relationsprofession kan desuden betyde, at ingeniørprofessionens
praksis i højere grad ligner den praksis, de ingeniørstuderende oplever på uddannelsesstedet, mens de studerende på de tre andre uddannelser er nødt til at bevæge sig ud fra uddannelsesstedet og hen på skoler, hospitaler og daginstitutioner for at opleve denne praksis
og møde de mennesker, som professionen er rettet mod.
I syntesen ses det også, at de få studier om ingeniøruddannelsen adskiller sig fra lærer- og
sygeplejerskestudierne ved at have et andet fokus. Samlet peger det på, at resultaterne af
syntesen muligvis kan overføres til pædagoguddannelsen grundet en høj grad af similaritet,
mens det umiddelbart ser ud til at være vanskeligere at overføre resultaterne til ingeniøruddannelsen.
Som det ses, kan resultaterne af syntesen ikke betragtes som generaliserbare i absolut eller
repræsentativ forstand, men det betyder ikke, at reviewet ikke kan beskrive nogle forhold,
der kan betragtes som almene. Det betyder dog, at der må tages stilling til, om der er en tilstrækkelig grad af similaritet mellem de undersøgte kontekster og den kontekst, hvori resultaterne eventuelt skal anvendes. Den viden, som præsenteres i syntesen, kan ikke uden
videre antages at gøre sig gældende uafhængigt af konteksten. Resultaterne må forstås i
lyset af den sociale og kulturelle kontekst, hvor denne viden er produceret. Resultaterne af
syntesen skal således ikke forstås eller anvendes som handlingsanvisende, men snarere
som handlingsinformerende eller handlingsinspirerende forstået på den måde, at læseren
bør overveje og reflektere over betydningen af de specifikke kontekstuelle forhold, der gør
sig gældende i den professionsundervisningspraksis, hvor resultaterne søges overført til, og
som de beskrevne strategier skal udfoldes i forhold til.
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Kapitel 11: Konceptuel syntese
Syntesens del 2 udgøres af en konceptuel syntese, som har til hensigt at afdække, hvorvidt
og hvordan de af Carr beskrevne forståelser af teori og praksis kan genfindes i det empiriske
materiale. En konceptuel syntese er en syntese, som har til formål at syntetisere begrebsmæssig viden, som kan bidrage til en bedre forståelse af de fænomener, der undersøges.
Intentionen med en konceptuel syntese er ikke at tilvejebringe en udtømmende søgning og
review af al den publicerede litteratur på et felt. Formålet er at tilvejebringe en oversigt over
litteraturen på et givent felt, inklusiv de vigtigste ideer, begreber og debatter. I det følgende
redegøres først for formålet med den konceptuelle syntese samt metoden til gennemførelse
af den, hvorefter selve syntesen præsenteres.

Formål og metode
En konceptuel syntese kan ifølge Nutley, Davies & Walter (2002a; 2002b) fokusere på forskellige områder såsom typer af viden, formål med forskningen, proces, perspektiver og
forskningens fund. Flere af disse spørgsmål er allerede besvaret i forskningskortlægningen
og i den narrative syntese af resultaterne. Fokus for den konceptuelle syntese i dette kapitel
er perspektiver, som omfatter hvilke intellektuelle traditioner og skoler der underbygger
forskningslitteraturen på feltet, samt hvordan studier inden for feltet ser på verden. Det indebærer i dette projekts kontekst måder at se og forstå teori/praksis-relationen på.
For at undersøge primærstudiernes forståelser af teori/praksis-relationen anvendes som beskrevet i kapitel 3 en foruddefineret begrebsramme i form af Carrs typologi for forståelser af
teori/praksis-relationen. Filosoffers og teoretikeres overvejelser om teori/praksis-relationen
har omhandlet meningen og naturen af teori og af praksis inden for forskellige praktiske discipliner og den relative status af dem hver især i interaktionen mellem teori og praksis. Til
trods for en stor mængde af litteratur om teori/praksis-relationen i professionel uddannelse
findes der kun få forsøg på at samle, opsummere og karakterisere de forskellige måder,
hvorpå relationen mellem teori og praksis kan forstås i professionel uddannelse. Som beskrevet i kapitel 3 udspringer Carrs opstilling af forskellige forståelser af teori og praksis fra
hans arbejde med at samle, karakterisere og opsummere de mest gængse forståelser af
teori/praksis-relationen, som han mener gør sig gældende i professionel uddannelsesforskning. Carrs beskrivelse af forskellige teori/praksis-forståelser er således i sig selv af konceptuel karakter. Mens Carrs konceptualisering af forskellige teori/praksis-forståelser kan karakteriseres som en spekulativ model, er den konceptuelle syntese i dette review til forskel herfra baseret på evidens fra empirisk forskning på området. Nærværende konceptuelle syntese
kan således betragtes som en konfrontation mellem på den ene side en ren spekulativ, teoretisk model og på den anden side empirisk evidens.
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Den professionelle uddannelsesforskning kan betragtes som bestående af flere niveauer:

Professionel uddannelsesforskning
• Metaforskere, som betragter den empiriske primærforskning.
• Forskere, som betragter praksisfeltet. På dette niveau kommer
teori/praksis-forståelserne til udtryk i forskellige
forskningspapers, hvor de kan genfindes i forestillinger,
antagelser og overbevisninger, som ligger eksplicit eller implicit i
teksten.
• Praktikere, som realiseringer nogle forestillinger om
teori/praksis-forholdet, som kan relateres til Carrs model. Her
finder den faktiske implementering sted.

Dette projekt befinder sig på metaforskningsniveauet, hvor forskningspapers fra primærforskning udgør fokus for undersøgelsen. Disse forskningspapers udgør et empirisk materiale om strategier, som kan anvendes til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i professionel uddannelse. Dette er undersøgt i den narrative syntese. Strategierne udgør én dimension, men det er også muligt at undersøge en anden dimension af primærforskningen,
nemlig den konceptuelle dimension, som er fokus for syntesens del 2, den konceptuelle syntese. Fokus for den konceptuelle syntese flyttes således væk fra strategier og rettes i stedet
mod, hvordan teori/praksis-forståelserne hos primærforskere, der betragter praksisfeltet, professionel uddannelse, spiller sammen med Carrs teoretiske opstilling af forskellige teori/praksis-forståelser.
Fealy (1997) har i en undersøgelse med anvendelse af Carrs typologi over teorier om teori
og praksis som analytisk begrebsramme udforsket de måder, hvorpå teori/praksis-relationen
er almindeligt forstået i sygeplejelitteraturen i nyere tid (indtil 1997). I undersøgelsen udforskes spørgsmålet: “To what extent are Carr´s four approaches to understanding the theory-practice relationship recoverable from discourse within the social practice that is nursing?”
(Fealy, 1997:1064). Fealys undersøgelse tilvejebringer eksempler på måder at betragte teori/praksis-relationen på, som kan bekræfte alle eller nogle elementer af Carrs typologi. Undersøgelsen redegør for de mest udbredte måder at forstå teori/praksis-relationen på i sygeplejelitteraturen ved at fremvise eksplicitte positioner og ved at afdække implicitte forståelser,
som kan findes i sproget. Fealy (1997) konkluderer, at Carrs typologi kan bekræftes, og at
udtryk for de forskellige forståelser af teori/praksis-relationen kan genfindes i sygeplejelitteraturen.
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I den konceptuelle syntese i nærværende systematiske review foretages en udforskning,
som på mange måder svarer til undersøgelsen foretaget af Fealy (1997). Formålet med udforskningen er at undersøge, om den konceptuelle syntese giver anledning til at afkræfte
eller supportere de forståelser og konceptualiseringer af teori/praksis-forholdet, som Carr har
beskrevet. Forskningsspørgsmålet, som guider den konceptuelle syntese, lyder:
•

Kan de af Carr beskrevne forståelser af teori/praksis-relationen genfindes i de teoretiske og konceptuelle forståelser og antagelser om teori/praksis-relationen, som den
empiriske forskning om strategier, der har betydning for sammenhængen mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne, er baseret på, og hvordan kommer
de i så fald til udtryk?

Mens Fealy undersøger sygeplejelitteraturen i et historisk tilbageblik, og hvordan den har
udviklet sig, er der i dette review fokus på en afgrænset del af den empiriske forskning om
teori/praksis-relationen gennemført i perioden 1995-2010. Den tidsperiode, primærstudierne i
denne undersøgelse er udført inden for, er ikke lang nok til at danne basis for en undersøgelse af en historisk udvikling af teori/praksis-forståelserne på feltet. Formålet med den konceptuelle syntese er at undersøge, hvorvidt og hvordan Carrs teori/praksis-forståelser kan
genfindes og viser sig i datamaterialet, samt hvordan de i så fald kommer til udtryk i studiernes begrebsliggørelser af teori/praksis-relationen. Den konceptuelle syntese udgør dermed
en form for robusthedsetablering af Carrs teoretiske model for forståelser af teori/praksisforholdet, men har også til hensigt at klargøre forskelle mellem primærstudiernes teoretiske
og begrebsmæssige præmisser. Da der anvendes en begrebsramme med foruddefinerede
kategorier, kan den følgende analyse karakteriseres som værende overvejende deduktiv og
baseret på en antagelse eller hypotese om, at det er muligt at beskrive primærstudiernes
forståelser af teori/praksis-forholdet ved hjælp af Carrs kategoriseringer. Analysen er samtidig åben for, at der kan opstå nye kategorier, som udfordrer Carrs typologi.
I det følgende præsenteres analysen og syntesen af primærstudiernes teori/praksisforståelser i forhold til Carrs (1986) typologi. Analysen fokuserer på, hvordan forståelsen af
teori, praksis og teori/praksis-relationen viser sig i primærstudierne. Analysen er udført som
en tematisk analyse, hvor de oftest forekommende temaer på tværs af studierne identificeres. Der er tale om en oversættelse af data, dvs. en fortolkning af studiernes teori/praksisforståelse, som går ud over deres egen selvforståelse. Studierne er i analysen grupperet
efter deres forståelse af teori og praksis, jf. Carrs typologi. Som beskrevet i kapitel 5 har en
begyndende analyse af studiernes forståelse af teori/praksis-relationen med udgangspunkt i
Carrs (1986; 1990) typologi fundet sted. Studier, som beskriver teori/praksis-relationen på
måder, som ikke afspejler en af Carrs teori/praksis-forståelser, er under dataekstraktionen

240

kodet som ”Andet”. I syntesearbejdet er anvendt samme metoder som beskrevet i kapitel 7
om den narrative syntese af resultater, dvs. gruppering, tekstuelle deskriptioner, tematisk
analyse, tabulering og case-beskrivelser.
Udsagnene om relationen mellem teori og praksis i det følgende skal læses som en fortolkende analyse af studiernes forståelse af teori og praksis, dvs. de antagelser, forestillinger
og overbevisninger, der ligger implicit eller eksplicit i teksten, som præsenterer de enkelte
studier. Der er altså ikke tale om en analyse, redegørelse eller forklaring på, hvad teori og
praksis er, men en fortolkning af hvordan de forstås og kommer til udtryk i primærstudierne,
når begrebsapparatet i form af Carrs typologi lægges ned over datamaterialet.

Konceptuel syntese
I det følgende præsenteres en oversigt over udbredelsen og fordelingen af Carrs tilgange til
teori/praksis-forholdet i samtlige 92 primærstudier, der indgår i reviewet. Tabel 26 viser en
oversigt over primærstudiernes grundlæggende forståelser af teori/praksis-forholdet, når de
analyseres ud fra Carrs typologi.

Forståelse af teori og praksis
Den praktiske tilgang
Anvendt videnskabs tilgang
Common sense-tilgang

Antal undersøgelser
50
30
11

Den kritiske tilgang
Den filosofiske tilgang
Andet

6
0
5

Tabel 26: Forståelse af teori og praksis (N=92; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

Som det ses af tabellen, er den praktiske tilgang den mest udbredte i den empiriske forskning. 54 % af studierne er baseret på en forståelse, som kan karakteriseres som den praktiske tilgang. Også den anvendte videnskabs tilgang er udbredt blandt primærstudierne, idet
den anvendes i 1/3 af studierne. Common sense-tilgangen og den kritiske tilgang udgør en
mindre del med henholdsvis 12 % og 7 %, mens den filosofiske tilgang slet ikke er repræsenteret.
Forståelsen af teori/praksis-relationen kan for fem studiers vedkommende ikke karakteriseres med en af Carrs tilgange. Et af disse studier anlægger et metaperspektiv på teori/praksisforholdet og tager eksplicit udgangspunkt i Carrs opstilling af forståelser. To andre studier
anlægger ligeledes et perspektiv på teori/praksis-forholdet, hvor det kan forstås på mange
forskellige måder. For de sidste to studiers vedkommende er der for lidt information til at
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kunne vurdere, hvad forfatterne forstår ved teori, praksis og relationen mellem teori og praksis.
I den konceptuelle syntese indgår kun studierne med medium og høj evidens, dvs. de samme studier, som den narrative syntese om resultaterne er baseret på. Når der ses på fordelingen af Carrs teori/praksis-forståelser for disse studier, viser sig samme billede som for det
samlede antal primærstudier.

Forståelse af teori og praksis
Den praktiske tilgang
Anvendt videnskabs tilgang
Common sense tilgang
Den kritiske tilgang
Den filosofiske tilgang
Andet

Antal undersøgelser
33
21
8
3
0
3

Tabel 27: Forståelser af teori og praksis (N=61; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

Af tabellen ses det, at et stort antal af studierne, når de betragtes med Carrs teoretiske perspektiv, kan siges at være baseret på den praktiske tilgang og den anvendte videnskabs
tilgang, mens en mindre del er baseret på common sense-tilgangen og den kritiske tilgang.
Der er således mulighed for analyse af disse teoretiske forståelser, mens ingen studier kan
karakteriseres som den filosofiske tilgang. De tre studier kodet med kategorien ”Andet” udgøres af studier, som anlægger et overordnet perspektiv eller et metaperspektiv på forståelsen
af teori/praksis-forholdet.
Analysen bekræfter hypotesen om, at Carrs forståelser af teori og praksis kan genfindes i de
empiriske studier, som indgår i dette review om strategier, der har betydning for relationen
mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Det vil sige, at der er empirisk
evidens for Carrs konceptualisering af forståelser af teori/praksis-relationen, og at de empiriske studier dermed supporterer robustheden af Carrs typologi. Kun ganske få af studierne
kan ikke kategoriseres ved hjælp af Carrs typologi. De dominerende forståelser af relationen
mellem teori og praksis fortolket med Carrs typologi er den praktiske tilgang og den anvendte
videnskabs tilgang. Common sense-tilgangen og den kritiske tilgang er kun svagt repræsenterede i forskningen, mens den filosofiske tilgang ikke ses overhovedet.
I det følgende udfoldes, hvordan Carrs teori/praksis-forståelser viser sig og kommer til udtryk
i primærstudiernes antagelser, forestillinger og overbevisninger.
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Common sense-tilgangen
I alt otte af primærstudierne har en forståelse af relationen mellem teori og praksis, som fortolket med Carrs typologi kan karakteriseres som en common sense-tilgang. I studierne viser
sig flere temaer.
Teori udspringer af praksis
Fælles for studier med en common sense-tilgang til teori og praksis er forestillingen om, at
teorien udspringer af praksis. Det antages, at teorien ligger implicit i den erfarne praktikers
praksis.
Blandt studierne er der forskellige forståelser af, hvordan teorien uddrages af praksis. Et studie (Makinster, Barab, Harwood & Andersen, 2006) hævder, at den studerende gennem refleksion udvikler kontekstspecifikke teorier, som kan informere fremtidig praksis. Roth,
Masciotra & Boyd (1999) derimod mener, at en praktiker kan handle dygtigt og mestre praksis uden nødvendigvis at reflektere over praksis eller egne handlinger. Praksis involverer
mange komplekse aktiviteter, som begrundes i det særlige ved situationen og ikke fra en
overordnet teori, som går på tværs af kontekster. Dette er i tråd med teorien om situeret læring. Ligesom læring kan forstås som situeret, ses også her en forståelse af teori som værende situeret. Teorien udspringer af den konkrete praksis, her og nu, og karakteriseres af
det særlige ved netop denne praksis, det kontekstuelle.
Selvom fokus er på teorien, der udspringer af praksis, anerkendes det også, at der findes
andre former for teori som eksempelvis forskningsbaseret eller filosofisk teori. Det kendetegnende for studierne med common sense-tilgangen er dog, at det er den praktiske viden, som
anses for at være vigtig og relevant. Det begrundes med, at ingen videnskabelig kendsgerning, moralsk filosofi eller metode kan fortælle en praktiker, hvad han/hun skal gøre under
bestemte omstændigheder i praksis. Praktiske, virkelige situationer er så komplekse, at generelle teorier undermineres af de informationer, der er i praksis her og nu (Roth et al.,
1999). Et andet studie (Öhrling, 2000) fremhæver, at ”teoretiske” teorier kan guide begynderen til at lære bestemte former for handlinger, men kun til en bestemt grænse sammenlignet
med den konkrete manifestation af praktisk forståelse i praksis.
Den praktiske viden forstås ikke som lokaliseret ”inde i” personen. Den er i praktikerens levede erfaring i praksis. Fokus er således på erfaring, og det antages, at den viden, som erfarne praktikere besidder, ikke kan læres i et klasselokale i en universitetskontekst (Roth et
al., 1999; Öhrling, 2000). Ifølge Eriksson (2009) er viden ikke kun relateret til, men også afhængig af erfaring. Hver erfaring indeholder spor af tidligere viden og erfaring, og disse påvirker, hvordan nye situationer gennemleves, handles i og skabes mening af, hvilket igen
influerer den viden, der formes af disse nye situationer. Eriksson mener, at teori og praksis

243

ikke kan adskilles, men skal forstås som indlejret i hinanden i den samme helhed af praksis.
Dette ses tydeligst i begrebet professionel viden, som Eriksson forstår som viden-i-handling.
Roth et al. (1999) forklarer det som, at en mesterpraktiker ved, hvordan der skal handles i en
situation, baseret på modne og praktiserede forståelser, som er udviklet i praksis. For at blive
en mesterpraktiker må der ske en progression fra en analytisk tilgang, hvor problemet ses
som adskilt fra praksis, og hvor verden objektificeres, til udvikling af færdigheder og adfærd,
som er baseret på akkumulerede erfaringer i praksissammenhæng. Voigt (2007) skelner
mellem teori, som kan tilvejebringe begreber, der giver perspektiv på praksis, og praksiskundskaber, som er den centrale viden, som er knyttet til sociale processer og som må læres
i den praktiske kontekst. Det fremhæves, at viden er forbundet med en specifik praksis.
Læring som en sociokulturel proces
Forståelsen af teori som noget, der udspringer af praksis, skal ses i sammenhæng med studiernes fokus på situeret læring. Mange af studierne trækker på teorierne af bl.a. Lave &
Wenger (2001), og de ser læreprocessen som en sociokulturel proces, som er situeret i et
komplekst praksisfællesskab (Cherian, 2007; Eriksson, 2009; Makinster et al., 2006; Voigt,
2007; Öhrling, 2000). Eksempelvis hævder Öhrling (2000), at studerende for at kunne lære
og opnå den viden, der er nødvendig for at arbejde som sygeplejerske, må have mulighed
for legitim perifer deltagelse i et sygeplejepraksisfællesskab.
Fælles for studierne er en forståelse af læring som en social proces, hvor viden er noget, den
studerende får greb om og tilegner sig gennem social interaktion og deltagelse i praksis. Læring ses som indlejret i en social og kulturel praksis og forstås som en situeret aktivitet, der er
forbundet til hverdagslivet. Den sociale praksis er det primære fænomen, og læring er et integreret karakteristikum ved denne praksis. I denne forståelse er også viden situeret i praksis
og må derfor læres gennem deltagelse i praksis. De centrale læringsprocesser ses som værende knyttet til praksis og handler om at lære at udføre kvalificeret praksis, udvikle kompetence og en professionel identitet.
Det særlige ved denne læringsforståelse er en forståelse af både læring, viden, teori og
praksis som noget socialt, der finder sted i interaktionerne mellem deltagerne i et praksisfællesskab. Konstruktionen af viden er situeret i en bestemt kontekst, og interaktionen mellem
individet og konteksten bestemmer, hvilke meninger og forståelser der udvikles. I dette perspektiv ses al handling som situeret i stedet for at fokusere på et individ, som modtager en
mængde faktuel viden om verden. I studiet af Makinster et al. (2006) påpeges det, at viden
ikke skal ses som noget, der findes ”inde i hovedet”, men som en interaktion i en specifik
kontekst i hvilken ”intelligent” aktivitet er meningsfuld og passende. Under bestemte vilkår og
betingelser vil et individ engagere sig i bestemte praksisser og forhandle forskellige menin-
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ger, som er værdifulde både for individet og for praksisfællesskabet. Når individet og fællesskabet opfatter disse praksisser og meninger som værdifulde, kan de kaldes autentiske.
I studiet af Brown (2008) betragtes viden som et redskab, de studerende lærer at anvende
gennem interaktion med personerne i et fællesskab af professionelle, som ved, under hvilke
omstændigheder og hvornår redskabet skal anvendes i forhold til de almindelige praksisser i
fællesskabet. Den sociokulturelle dimension af læringen viser sig ved, at det er de sociale
interaktioner i praksisdomænet, der hjælper de studerende med at udvikle sproget og værdisystemet, som findes i kulturen. Denne forståelse af læreprocessen kan også ses i relation til
det Carr & Kemmis (1986:29) kalder ”an increasingly skillful use of an existing stock of pedagogical knowledge”. Det antages her, at der i fællesskabet af professionelle allerede findes
en eksisterende pædagogisk og praktisk viden, som den studerende kan tilnærme sig og
gradvist lære ved deltagelse i fællesskabet.
Praktikken som mesterlære
Med studiernes fokus på sociokulturelle læreprocesser, praksisfællesskaber og situeret
praksisviden er det ikke overraskende, at de i høj grad beskæftiger sig med de studerendes
læreprocesser og oplevelser i deres praktikperioder. Her er der særligt fokus på relationen
mellem vejleder og studerende, og denne relation ses som et mesterlæreforhold, hvor vejlederen er ekspert, og den studerende er novice. Overordnet kan det siges, at studiernes antagelse er, at den erfarne praktikers rolle er at hjælpe novicen til at udvikle sig professionelt i
retning af mestring af praksis.
Flere studier (Brown, 2008; Cherian, 2007; Öhrling, 2000) fremhæver denne relation mellem
vejleder og studerende. Fælles er, at praktikeren er eksperten, fra hvis praksis og teorier om
praksis den studerende kan lære. Analysen fremviser to sider af forståelsen af mesterlæreforholdet. Den ene side handler om den uerfarne novices observation og imitation af den
erfarne praktiker, mens den anden side handler om den erfarne praktikers rolle som en
guide, der støtter den studerendes læreproces ved fx at stimulere den studerendes refleksion. Disse to sider af mesterlæreforholdet udspiller sig på samme tid og blender ind i hinanden.
Et eksempel på den første side af mesterlæreforholdet viser sig i studiet af Roth et al. (1999).
Her antages det, at den studerende ved at arbejde sammen med en erfaren praktiker kan
lære måder at være på og måder at handle på. Dette kan kun ske ved at se disse måder
udført i praksis, hvorved novicen får en følelse af, hvad der er rigtigt at gøre i praksis. Ved at
arbejde sammen med praktikere antages det, at den studerende kan observere og imitere
den mere erfarne praktiker, hvordan hun går rundt i klasselokalet, hvordan hun taler og for-
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holder sig i forskellige situationer. Den studerende lærer med sin krop, og der er tale om en
aktiv viden om, hvad man skal gøre og sige, og hvad man ikke skal gøre og sige.
I studiet af Cherian (2007) ses en opfattelse af, at den erfarne praktiker kan guide den uerfarne novice, den studerende, til at reflektere over egen praksis og vejlederens praksis og
derved restrukturere sin egen praksis. Dette sker i praksisfællesskabet ved, at den studerende observerer den erfarne praktiker, og ved at de arbejder sammen om at planlægge og
gennemføre praksis. I studiet af Öhrling (2000) antages det, at den studerende kan trække
teori ud fra praktikerens (vejlederens) forståelser og indsigter. Öhrling hævder, at det må
være logisk, at den uerfarne studerende vil drage nytte af at interagere med en mere erfaren
praktiker, når hun skal lære at udføre handlinger i praksis og at foretage professionelle skøn.
Heri ligger en antagelse om, at praktikerens erfaring gør hende til en mere kompetent praktiker end den studerende, som har mindre eller ingen erfaring.
Også Stegmans (2007) studie ser vejlederens rolle som at guide den studerende til at reflektere over praksis. Den erfarne praktikers erfaring betragtes her som afgørende for, at der kan
ske en kobling af teori og praksis. Denne kobling sker i dialogen mellem vejleder og studerende, hvor vejlederen hjælper den studerende med at omsætte faktuel viden til pædagogisk
viden. Heri kan der siges at ligge en antagelse om, hvad der er den rigtige/vigtige viden. Det
antages, at faktuel viden ikke i sig selv kan bruges til noget, hvis ikke den oversættes til praktisk viden. For at lave denne oversættelse kræves der ekspertise baseret på praktisk erfaring. De studerende mangler den praktiske erfaring, som kræves for at kunne reflektere på et
højere niveau. I Stegmans (2007) studie beskrives det, at når den studerende gennem dialogen med vejlederen opnår et højere refleksionsniveau, ændrer relationen sig fra et mesterlæreforhold til i højere grad at kunne karakteriseres som et samarbejde. Denne beskrivelse af
ændringen i relationen kan ses som den af Lave & Wenger beskrevne bevægelse fra legitim
perifer deltagelse til fuld deltagelse i praksisfællesskabet.
Den tavse dimension af læring
Tre af studierne (Roth et al., 1999; Stegman, 2007; Öhrling, 2000) har et fokus på den tavse
dimension af læring eller tavs viden. I forståelsen af tavs viden ses i alle tre studier også en
forståelse af den erfarne praktiker, eksperten, som den, der hjælper den studerende med
enten at blive bevidst om sin tavse viden eller opnå en højere grad af ekspertise og mestring
baseret på den tavse viden.
Roth et al. (1999) fokuserer på den tavse dimension af mestring, som ses som værende essentiel i forhold til mestring af praksis. Disse tavse dimensioner kan ikke tilegnes gennem
didaktiske metoder, men skal udspilles gennem levede erfaringer i praksis. Dette kalder Roth
et al. for at ’blive-til-i-klasserummet’. I denne forbindelse kan novicen, den studerende, lære
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af den erfarne praktiker, og målet er at opnå et højere niveau af mestring af færdigheder i
praksis. I studiet af Stegman (2007) fokuseres der på, at de studerende skal lære af deres
erfaringer. De skal reflektere over praksis og blive bevidst om deres tavse viden, som ligger
til grund for deres praksis. Det skal de gøre ved at observere, analysere, overveje alternativer og eksperimentere. Praktikeren, som har større praktisk erfaring end novicen, kan i studiets forståelse hjælpe dem med dette.
Anvendt videnskab
21 primærstudier har en forståelse af teori og praksis, som kan karakteriseres som anvendt
videnskab, når de fortolkes med Carrs typologi. Her viser sig flere temaer.
Teori er abstrakt og praksis er konkret
Fælles for studier med en anvendt videnskabs tilgang er en forståelse af teori som noget
abstrakt, principielt og generelt. Teori udgøres af abstrakt viden, som er beskrevet med videnskabelige og akademiske begreber. I studiet af Koc, Peker & Osmanoglu (2009) beskrives teori som abstrakte principper og generaliseringer. Teori forstås som det, de studerende
har læst på deres universitetskursus, som fx en konkret bog om matematikundervisning. Et
andet eksempel på teori er Piagets teori om børns kognitive udvikling (Allsopp, DeMarie,
Alvarez-McHatton & Doone, 2006). For nogle studier er der tale om meget konkret teori som
fx viden om blodtryk (Leski, 2000), kemi (Springer, 1997) eller modeller af flow (Wren, Renner, Gårdhagen & Johansson, 2009).
Denne forståelse af teori som det, der læres på uddannelsesstedet, dvs. universitetet eller
professionshøjskolen, går igen i mange studier (Allsopp et al., 2006, Daniel, 1996, DarlingHammond, 2006, Grossman, Hammerness, McDonald & Ronfeldt, 2008; Mitchell, Marsh,
Hobson & Sorensen, 2010; Moreno & Valdez, 2007; Morgan, 2006). Her beskrives teori med
ord som ”metoder”, ”kursusindhold”, ”teoretiske begreber”, ”strategier” og ”teknikker”. I nogle
studier (Ekebergh, 2009; Ekebergh & Määttä, 2005; Hartigan et al., 2009; Mattila & Eriksson,
2007; Morgan, 2006; Stockero, 2008) beskrives teori som forskning, forskningsbaseret evidens eller videnskabelig viden. Kent & Simpson (2010) forstår teori som eksemplariske,
forskningsbaserede undervisningsstrategier.
Mens teori udgøres af den abstrakte, generaliserede viden, beskrives praksis i flere studier
som ”den virkelige verden” eller ”den levede realitet” (Corlett, 2000; Ekebergh, 2000; Ekebergh & Määttä, 2005; Leski, 2000; Springer, 1997). Her ses en dualisme mellem det abstrakte og det konkrete, jf. Molander (1997). 42 Den virkelige verden kan også findes andre
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steder som i laboratoriet, hvilket ses i studiet af Wren et al. (2009), hvor der skelnes mellem
modeller og ligninger om flow og det virkelige fænomen af flow, eller i en visualisering som
det ses i studiet af Yuen & Naidu (2007), hvor der skelnes mellem teorien om udgravninger
og den virkelige verden, som her gengives digitalt og visuelt som et virkeligt konstruktionsprojekt.
Teori og praksis er henlagt til forskellige lokationer
Fælles for samtlige studier er en forståelse af, at teorien er henlagt til uddannelsesstedet,
mens praksis er lokaliseret på institutionerne, hvor de studerende er i praktik. Det beskrives
eksempelvis i studiet af Morgan (2006) ved, at teorien, som de studerende undervises i på
universitetet, giver de studerende en vidensbase, som de kan tage med sig i en praksissituation. Mitchell et al. (2010) beskriver, at kombinationen af universitetsbaseret og praksisbaseret undervisning giver de studerende mulighed for at applicere teoretiske ideer i en praktisk
kontekst. I Mitchell et al.s forståelse er det omvendt også universitetsunderviserne, der kan
give de studerende en generaliseret og teoretisk fortolkning af, hvad der foregår i praksis.
I studierne ses således en adskillelse af teori og praksis, som opfattes som to væsensforskellige og adskilte fænomener. Adskillelsen er både kvalitativ og geografisk. Dette kan ses i
forhold til de dualismer, der beskrives af Molander (1997), hvor de teoretiske og de praktiske
videnskabstraditioner eksisterer isoleret fra hinanden. Gabet mellem teori og praksis, som
det opfattes i studierne, kan forstås på baggrund af denne dualisme. Dette viser sig i studierne som en forståelse af, at der er en kløft mellem det, der foregår på uddannelsesstedet, og
det, der foregår på praksisstedet. Flere af studierne taler om ”gabet” eller ”kløften” mellem
teori og praksis og at ”bygge bro” mellem teori og praksis (Allsopp et al., 2006: Corlett, Palfreyman, Staines & Marr, 2003; Ekebergh, 2009; Grossman et al., 2008; Hartigan et al.,
2009; Koc et al., 2009; Moreno & Valdez, 2007; Yuen & Naidu, 2007).
Teori kan appliceres i praksis
Forestillingen om, at teori og praksis er forskellige og adskilte, får betydning for studiernes
forståelse af, hvordan de bør relatere sig til hinanden. Fælles for studierne er, at de har en
forståelse af, at den teoretiske viden kan eller bør appliceres i den praktiske kontekst. Dette
udtrykkes bl.a. som ”theory into practice” (Koc et al., 2009), at de studerende skal ”praktisere
det lærte”, dvs. teorien (Grossman et al., 2008), eller simpelthen som at teori og viden skal
appliceres i praksis (Hartigan et al., 2009; Kilbane, 2008; Leski, 2000; Moreno & Valdez,
2007; Springer, 1997). I studiet af Mattila & Eriksson (2007) beskrives det som, at praksis
skal være evidensbaseret. Der ligger også heri en forståelse af teori som noget, der kommer
før praksis eller har forrang for praksis. Det er teorien, der skal anvendes i praksis. Dette kan
også forstås som, at det er teorien, der skal ændre eller påvirke praksis på en bestemt måde,
så praksis udfolder sig på en særlig måde, som er bestemt af teorien.
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Denne forståelse implicerer også en holdning om, at teori og praksis bør relatere sig til hinanden. Teorien skal rette sig mod og bringes i spil i den praktiske kontekst. Det udtrykkes af
Kilbane (2008), som stiller det retoriske spørgsmål om, hvad nytte der er af den teoretiske
viden, hvis de studerende ikke kan applicere den i praksis. Mitchell et al. (2010) mener, at
den abstrakte teori er steril, medmindre den får liv gennem direkte oplevelse som fx empirisk
demonstration, observation eller diskussion. I nogle studier (Ekebergh, 2009; Ekebergh &
Määttä, 2005) beskrives teoriens funktion som et værktøj, som praktikeren kan anvende i
praksis. Denne forståelse afspejler også synet på teori som noget, der kan bruges til at gøre
noget ved og med praksis.
Kohærens eller kongruens
Når teori og praksis forstås som henlagt til forskellige uddannelsesmæssige kontekster, begrebsverdener og geografiske lokaliteter, bliver målet for flere studier at arbejde mod en højere grad af overensstemmelse mellem disse forskellige og adskilte verdener. Dette beskrives i nogle studier (Darling-Hammond, 2006; Grossman et al., 2008) som kohærens i uddannelsen. Kohærens forstås af Grossman et al. (2008) som den grad, hvormed centrale
ideer om praksis og læring deles af universitetsfakultetet og praksispersonalet, samt i hvor
høj grad kurser og praktikophold er designet til at støtte, forstærke og reflektere disse delte
ideer. Dette er baseret på en forståelse af, at praksis bør reflektere den teori, der læres på
universitetet. Det ses fx i operationaliseringen af begrebet kohærens i studiets spørgeskema:
”Min praktikoplevelse tillod mig at afprøve de strategier og teknikker, jeg lærte i klassen”.
Også Darling-Hammond (2006) fokuserer på, at der bør være stærk kohærens mellem uddannelsens forskellige dele. Det forstås i studiet på den måde, at kurser er relaterede til hinanden, og at de studerende i deres praktik ser en praksis, som er overensstemmende og
fungerer som en model for det, de studerende har lært i den teoretiske undervisning. Her ses
en forestilling om, at praksis bør udføres på den måde, teorien foreskriver, med andre ord at
teorien appliceres i praksis.
En tilsvarende forståelse ses i Allsopp et al. (2006), som fokuserer på, at der bør være overensstemmelse mellem den praksis, de studerende ser praktiseret af praktikerne under praktikopholdet, og den teori, de har lært på universitetskurset. Kent & Simpson (2010) hævder,
at de studerende får svært ved at forbinde den lærte teori med praksis, hvis de observerer
praktikere, som praktiserer på en måde, som er i modstrid med denne teori. Andre studier
(Corlett, 2000; Corlett et al., 2003) udtrykker ligeledes en forståelse af, at teori og praksis
hænger sammen, når praksis er kongruent med de teorier, som læres på uddannelsesinstitutionen. Så er der ikke længere et gab mellem teori og praksis. Gabet mellem teori og praksis
opstår i denne forståelse, når der er diskrepans mellem den teoretiske viden, som læres på
uddannelsesstedet, og den praksis, de studerende møder under deres praktikophold. I Cor-
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letts (2000) forståelse er det teorien, der er idealet for praksis. Det beskrives som, at gabet
kan opstå, når underviserne underviser de studerende i idealer om praksis, som er for svære
at implementere i den virkelige verden af praksis. Her ses igen en dualisme mellem teori og
praksis som det ideale og det reale, jf. Molander (1997).
I forestillingen om kohærens mellem uddannelsens teoretiske og praktiske dele reflekteres
igen en tilgang til teori og praksis, hvor teori er henlagt til universitetskonteksten, mens praksis er henlagt til den praktiske kontekst. Teoriens funktion er at appliceres i praksis, mens der
ikke stilles spørgsmålstegn ved formålet med praksis. Studierne afspejler en opfattelse af, at
de studerende bør have mulighed for at praktisere det, de lærer på universitetet, og det ses
som problematisk, hvis de studerendes læring i praksis er i modstrid med det, de lærer på
universitetet, eller hvis de studerendes vejleder eller andre praktikere praktiserer på en anden måde end det, de studerende har lært i universitetsundervisningen. Praksis karakteriseres i studierne som en aktivitet, hvor formålet er defineret på forhånd. Et eksempel på dette
ses i studiet af Koc et al. (2009), hvor formålet med praksis er defineret i henhold til nogle
bestemte standarder, ”The National Council of Mathematics Teachers Standards”. Disse
standarder forstås i studiet også som en form for teori.
Transfer af viden
Flere studier (Darling-Hammond, 2006; Kilbane, 2008) forstår relationen mellem teori og
praksis som transfer eller overførsel af viden fra den uddannelsesmæssige kontekst til den
praktiske kontekst. I studiet af Moreno & Valdez (2007) fokuseres der på de studerendes
transfer af teoretisk viden og principper, når de præsenteres for en ny praksissituation. Også
Kent & Simpson (2010) taler om de studerendes transfer af den lærte teori. Det forstås som,
at de studerende skal implementere de forskningsbaserede strategier, de har lært om på
universitetet, i praksis.
Antagelsen om, at teori skal oversættes eller overføres til den praktiske kontekst, viser sig
også i Ekeberghs (2009) studie, som beskriver, at de studerende har svært ved at omsætte,
konvertere, teorien til praksis, og i Mitchell et al.s (2010) studie, som beskriver, at det er vanskeligt at overføre pædagogisk teori til domænet af praktisk aktivitet i skolen. I Ekebergh &
Määttä (2005) beskrives det, at den studerende skal have hjælp til at transformere teorien til
praksis. Når studierne taler om at overføre viden fra én kontekst til en anden, implicerer det
både en forståelse af to adskilte kontekster, den teoretiske og den praktiske, men også en
forståelse af, at det er teorien, der skal føres med over i den praktiske kontekst og ikke omvendt.
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Den praktiske tilgang
Over halvdelen af studierne, 33, har en forståelse af teori og praksis, som set med Carrs
perspektiv kan karakteriseres som den praktiske tilgang. Mange af studierne trækker på teorier af Schön, Dewey, Van Manen og Schwab. 43 Dette gælder særligt i forhold til refleksion
og til det at kunne forsvare og begrunde handlinger i praksis.
Viden er både teoretisk og praktisk
Teori forstås ikke på helt samme måde i alle studierne. Flere studier (Chant, Heafner & Bennett, 2004; Freese, 1999) har en forståelse af teori som en personlig eller praktisk teori,
mens andre studier (Krokfors et al., 2006) forstår teori som forskning og pædagogiske teoretiske begreber. Fælles er, at teorien ikke uden videre kan anvendes i praksis, men i stedet i
en refleksionsproces, hvor der også inddrages viden fra praksis. Refleksion ses som en katalysator for udviklingen af en professionel forståelse baseret på både praktisk erfaring og viden i form af pædagogiske begreber og principper (McDuffie, 2001; Malkani & Allen, 2005).
For de fleste studiers vedkommende er der en forståelse af, at teori både kan udgøres af
praktiske teorier baseret på erfaring og videnskabelige teorier baseret på forskning eller filosofi. I studiet af Bøe (2010) forstås teori som en praksisteori, som er den viden, praktikeren
udvikler om praksis. Praksisteori er her defineret som den individuelle praktikers totale system af teoretisk viden, praktiske erfaringer, værdier og kritiske refleksioner, som udtrykkes i
praktisk reflekteret handling. I andre studier (Ekebergh, 2009; Ekebergh & Määttä, 2005) ses
en skelnen mellem den videnskabelige viden og den professionelle viden. Den professionelle
viden er i denne forståelse baseret på den viden, som findes i både det teoretiske og det
praktiske felt. Viden kan således tilegnes fra både det teoretiske og det praktiske felt. De to
kilder til viden beskrives som ”to sider af samme mønt”. I studiet af Tigchelaar & Korthagen
(2004) ses en forståelse af, at praktikerens viden bør være baseret på videnskabelig teori,
men at man også er nødt til at tage højde for praktikerens tavse, praktiske viden, som er relateret til specifikke måder at gøre ting på, på bestemte tidspunkter og i bestemte kontekster.
En tilsvarende forståelse ses i studiet af Kennedy-Olsson (2009), som taler om teori både
som forskning og videnskabelig viden og som praktisk viden baseret på erfaring og refleksion. I studiet udtrykkes en forståelse af, at den videnskabelige viden ikke er tilstrækkelig i
forhold til praksis og de konkrete praksissituationer. Praksis er for kompleks til at blive beskrevet, forklaret og styret af abstrakt, objektiv, generel og rationel viden. Derfor må viden
baseres på både forskning og praktisk erfaring, som studiet mener, kan komplettere hinan-
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Se omtale af disse teorier i kapitel 2 og 3.
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den. Vejen til professionel viden går gennem skriftlig viden i form af forskningsresultater og
videnskab og gennem praktikerens egen erfaring i forskellige situationer.
I studierne ses en forståelse af, at praksis er kompleks (Rosen, 2008; Tigchelaar & Korthagen, 2004). Dette beskrives i studiet af Darling-Hammond (2006) som en forståelse af praksis som grundlæggende problematisk. I Darling-Hammonds forståelse kan teori og praksis
ikke adskilles fra hinanden. Teorien er indlejret i praksis, og de studerende skal udvikle viden
i praksis og viden om praksis. Der findes i denne forståelse ikke en viden for praksis, som er
komplet og tilstrækkelig. I studiet af Ostorga & Estrada (2009) beskrives kompleksiteten som,
at problematikker i praksis er dårligt struktureret 44 forstået på den måde, at både den nuværende situation og den ønskede situation er uklare, dvs. at det ikke er muligt at finde en klar
metode til at komme hen til den ønskede situation. Det komplekse består også i, at praksis er
karakteriseret af et komplekst netværk af spændinger mellem modstridende ideologier. Praksis forstås i et studie (Krokfors et al., 2006) som en proces af kontinuerlig beslutningstagen.
Disse beslutninger er baseret på praktikerens personlige overbevisninger, praktikerens filosofi om pædagogik. Dette værdisystem er baseret på både egne oplevelser og erfaringer fra
praksis og pædagogiske principper, forskning og akademiske tekster.
I studierne kan ses en afstandtagen til forståelsen af teori/praksis-relationen som anvendt
videnskab. Studierne i den praktiske tilgang udelukker ikke videnskabelige teorier, men mener heller ikke, at de kan stå alene og være handlingsforeskrivende for praksis. Dertil er
praksis for kompleks. I studierne ses en forståelse af teori som en ”blanding” af videnskabelig viden og praktiske erfaringer, som ved hjælp af refleksion bliver til en samlet professionel
viden.
En reciprok relation mellem teori og praksis
I studierne udtrykkes en forståelse af relationen mellem teori og praksis som reciprok. Teori
og praksis indgår i en gensidig vekselvirkning. Dette beskrives i studiet af Krokfors et al.
(2006) som en tovejs-proces, hvor teori anvendes i praksis, og hvor oplevelser fra praksis
bruges i teoretiske studier. I Maaranen (2009) udtrykkes den reciprokke relation som, at teori
er udtrukket fra praksis, og teori informerer praksis. Relationen mellem teori og praksis skal
ikke forstås som teoriens applikation i praksis, men som samarbejde og koordination. I Maaranens forståelse er det ikke kun sådan, at teori er forskning og praksis praktisk. Begge er
praksisser på deres egen måde, med forskellige muligheder og forskellige begrænsninger,
og de må begge informere hinanden.

44

”Ill-structured”
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Nogle studier (Bain, Ballantyne, Packer & Mills, 1999; McMullan, 2008; Parker, 2010;
Tigchelaar & Korthagen, 2004) beskriver relationen mellem teori og praksis som dialektisk. I
Bain et al.s (1999) forståelse indebærer det, at teori eksamineres i lyset af praksis, og at
praksis fortolkes fra et teoretisk perspektiv. I studiet af Collier (2010) udtrykkes en forståelse
af, at der er en reciprok og dialektisk relation mellem ’knowing’ og ’doing’, teori og praksis.
Der er en forståelse af, at teori og praksis relaterer sig interaktivt til hinanden. Dette sker i
refleksionsprocessen, som er en udforskningsproces, som medierer tanke, teori, og handling, praksis.
I Kennedy-Olssons (2009) studie forstås den reciprokke relation således, at teorien udgør en
basis for handlingerne, at praksis giver mulighed for at reagere og reflektere over handlingerne, og at erfaringen søger teoretiske forklaringer. Forudsætningen for at kunne tale om
professionel viden er integrationen af den teoretiske viden med praktikerens egen erfaring. I
studiet af Bøe (2010) forstås teori ikke kun som resultatet af hypotetisk, deduktiv metode,
men kan også trækkes induktivt ud af praktikerens erfaringer i praksis. Relationen er reciprok
og går således begge veje i en gensidig vekselvirkning, fra teori til praksis og fra praksis til
teori. Dette forstår Bøe på den måde, at de studerende i uddannelsen får en teoretisk viden,
som de afprøver i praksis, hvilket vil sige, at læringsprocessen går fra teori til praksis. Samtidig tilegner de studerende sig viden og færdigheder i praksis, og læringsprocessen går så fra
praksis til teori. Vidensdiskursen mellem teori og praksis er dialektisk forstået på den måde,
at der er en gensidig påvirkning og en indre konsistens mellem teori og praksis.
Teoriens rolle som fortolker af praksis
Fælles for studierne er et fokus på teoriens rolle som fortolker af praksis og på relationen
mellem teori og praksis som medieret af refleksion, udforskning eller analyse. I denne forståelse kan teorien bruges til at reflektere over, fortolke, forklare og vurdere handlinger og oplevelser i praksis (Bain et al., 1999; Bayat, 2010; Khourey-Bowers, 2005; Mitchell et al., 2010).
Praktikeren ses som en udforsker, som forsøger at skabe mening i praksis gennem udforskning og refleksion, hvor praktikeren eksaminerer egne tanker og handlinger for at komme til
nye forståelser af sig selv som praktiker (Freese, 1999). Teorien bruges til at give forskellige
perspektiver på praksis og herved informere praktikerens forståelse af, hvad god praksis er,
ved at praktikeren reflekterer over sit system af overbevisninger og praksiserfaringer (Barnett, 2006). I studiet af Chant et al. (2004) tales der om en personlig teoretiseren, som har til
formål at analysere egne personlige forståelser og reflektere over egne ideer, personlige
teorier og praksisser for derved at opnå indsigt med henblik på at kunne foretage relevante,
professionelle valg i praksis.
I flere studier (Kaplan, Rupley, Sparks & Holcomb, 2007; Malkani & Allen, 2005; Parker,
2010) beskrives teoriens rolle som at informere praksis. Dette sker i denne forståelse gen253

nem en refleksiv udforskning af praksis og handlinger i praksis, som kan bruges til at informere praktikerens valg i praksis. Teoriens rolle er således både at informere praksis og analysen af praksis, såvel som beslutninger og handlinger i praksis. Nogle studier taler om at
anvende eller applicere teorien i praksis, hvilket kan minde om den forståelse, der ses i den
anvendte videnskabs tilgang. Forskellen er, at der i studierne med den praktiske tilgang er en
forståelse af, at praktikeren skal analysere praksis ved hjælp af teorien og på den baggrund
tage stilling til, hvordan den skal anvendes i praksis – og ikke mindst hvilken teori der er relevant i en given situation. Studierne med den praktiske tilgang taler om at applicere teori i
praksis på baggrund af refleksion, analyse og kritisk stillingtagen til den pædagogiske teori
og dens relevans i den komplekse praksissituation. Fælles for studierne er en forståelse af,
at praktikeren ikke uden videre kan følge eksterne regler i form af eksempelvis forskningsresultater, fordi praksis er kompleks og problematisk. Praktikeren er en beslutningstager, som
kan bruge teori, forskning og erfaring til at forholde sig til problematikker og situationer i
praksis.
Forståelsen af teoriens rolle som fortolkende og analyserende i forhold til en kompleks og
problematisk praksis ses også i flere studiers (Darling-Hammond, 2006; Rystedt & Gustafsson, 2008; Tigchelaar & Korthagen, 2004) afstandtagen til common sense-tilgangen. I et
studie (Darling-Hammond, 2006) udtrykkes det, at professionel praksis adskiller sig fra en
mesterlæremodel, hvor novicer forsøger at imitere erfarne praktikere, ved at de studerende
lærer at skelne og analysere de faktorer, der er til stede i praksis. Darling-Hammond tager
afstand fra mesterlæremodellen med den begrundelse, at den erfarne praktikers færdigheder
ikke umiddelbart kan generaliseres til alle kontekster. Den studerende må selv kunne analysere praksis. Ved eksplicit at se vigtigheden af konteksten udvikler praktikeren bedre analytiske færdigheder til at guide beslutninger i praksis. En tilsvarende forståelse findes i studiet af
Rystedt & Gustafsson (2008), som hævder, at mesterlæreforholdet, hvor viden fra praksis er
dominerende, er problematisk i relation til det teoretiske indhold i studerendes refleksion over
praksis. Målet i studiet er at skabe et læringsmiljø, hvor autentiske praksisproblemer kan
bearbejdes med støtte fra oplevelser fra praksis og med hjælp fra etablerede teorier og begreber. Der er i studiet en forståelse af, at viden opstår fra praksis ved at analysere autentiske problemer. Analysen sker ved hjælp af erfaringer fra praksis og relevante teorier.
Refleksion er centralt i studierne i den praktiske tilgang. Dette er baseret på en forståelse af,
at fænomener i praksis gennem refleksion kan bringes til praktikerens bevidsthed og gøres til
genstand for analyse i stedet for bare at blive taget for givet, at være noget selvfølgeligt.
Denne forståelse viser sig i nogle studier (Comeaux & Huber, 1998; Ekebergh, 2009) ved en
forståelse af, at praktikeren gennem refleksion arbejder med eksisterende meninger, værdisæt og tilgange. I denne forståelse kan den studerende bruge den teoretiske viden til at ud-
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vikle en forståelse, og den teoretiske viden kan kombineres med praksiserfaringer for at forstå mønstre i praksiskonteksten og opnå forståelse og indsigt i praksis. I Maaranens (2009)
studie ses en forståelse, hvor praktikerens pædagogiske tænkning er karakteriseret ved at
kunne konceptualisere hverdagsfænomener. Ved hjælp af begreberne kan praktikeren reflektere. Konceptualiseringen implicerer en kontinuerlig interaktion mellem teori og praksis.
Justifikation af handlinger
Forestillingen om praktikeren som beslutningstager er central i den praktiske tilgang og får i
studierne stor betydning for, hvordan relationen mellem teori og praksis forstås. Der lægges i
studierne stor vægt på, at praktikeren skal kunne forsvare og begrunde sine beslutninger og
handlinger i praksis. Der er således tale om, at refleksionen, der sker på baggrund af en
gensidig vekselvirkning mellem teoretisk viden og praktiske erfaringer, bruges til justifikation
af handlinger i praksis.
Fokus på justifikation af beslutninger og handlinger ses i en stor del af studierne (Chant et
al., 2004; Collier, 2010; Ferry, Kervin & Rudd, 2006; Friedman & Schoen, 2009; Greiman &
Covington, 2007; Khourey-Bowers, 2005; Ostorga & Estrada, 2009; Shepherd & Hannafin,
2009; Wade & Yarbrough, 1996). I studierne ses en forståelse af, at de studerende ved at
begrunde og forsvare deres tanker, ideer og overbevisninger og gøre deres personlige forståelser om praksis eksplicitte kan udvikle deres professionelle viden. Ved hjælp af den professionelle viden kan de studerende igen reflektere over deres overbevisninger om praksis,
samt de beslutninger og handlinger de foretager i praksis. Herved kan siges at opstå en cyklus eller spiral, hvor praktikeren eksaminerer sine forforståelser om praksis ved hjælp af
teori og praktisk viden baseret på erfaring, udvikler nye forståelser, som igen eksamineres
osv. Praktikeren forstås som en reflekterende praktiker, som kontinuerligt evaluerer konsekvenserne og virkningerne af sine valg og handlinger.
Nogle studier (Krokfors et al., 2006; Maaranen, 2009) taler om praktikerens pædagogiske
tænkning, som er karakteriseret ved at kunne justificere beslutninger og handlinger, der er
foretaget i praksis. Pædagogisk tænkning indebærer, at praktikeren begrebsliggør hverdagsfænomener, ser på dem som del af et større hele og begrunder beslutninger og handlinger i
praksis. Teoretiske studier gør de studerende bekendte med de pædagogiske begreber. Ved
hjælp af disse begreber bliver det muligt at reflektere over oplevelserne i praksis og handle i
den praktiske situation. I denne proces tages der hele tiden beslutninger, som de studerende
bør kunne begrunde og argumentere for ved hjælp af den begrebsinformerede refleksion og
analyse. Teori relaterer sig her til praksis ved at informere praktikerens valg og ved at være
en linse, hvorigennem praktikeren kan analysere og fortolke egen praksis og på denne baggrund træffe forsvarlige beslutninger i praksis. I studiernes forståelse indikerer justificerede
begrundelser en god integration af teori og praksis.
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I forbindelse med justifikationen af beslutninger og handlinger lægges der i flere studier (Bøe,
2010; Freese, 1999; Khourey-Bowers, 2005) vægt på det professionelle skøn. Det professionelle skøn forstås i studierne som en teoretisk, praktisk og etisk viden, som er baseret på
professionelle, normative og værdimæssige skøn, som danner basis for handlingerne i praksis. Det professionelle skøn er baseret på viden fra forskellige felter, både det teoretiske og
det praktiske felt.
Studierne med den praktiske tilgang ser de praktiske valg som værende baseret på værdier.
Det indebærer, at praktikeren selv må tage stilling til, hvilke værdier der skal guide praksis,
og hvilke handlinger der skal foretages for at leve op til værdierne. I studiernes fokus på justifikation af beslutninger og handlinger ses også et fokus på praktikerens eksamination, refleksion og analyse af egne værdier og overbevisninger. Kendetegnende for studierne i denne
kategori er, at de fokuserer på praktikerens valg i praksis. Derfor ses refleksionen som så
vigtig i disse studier, da det er gennem denne, at praktikeren klargør og bliver bevidst om
sine professionelle værdier og på denne baggrund kan retfærdiggøre sine valg i praksis. Dette udtrykkes i et studie (Kaplan et al., 2007) som, at praktikeren gennem refleksion skal
komme til en dybere forståelse af sine personlige overbevisninger, mens han adopterer nye
perspektiver, og i et andet studie (Bain et al., 1999) som, at praktikeren gennem refleksion
kan opnå nye forståelser og ændre sine overbevisninger, holdninger og værdier. I Ekeberghs
(2009) studie udtrykkes det som, at praktikeren gennem refleksion arbejder med eksisterende meninger, værdisæt og tilgange. Derved opdages og genovervejes nye versioner af erfaringer og holdninger.
Den kritiske tilgang
Kun tre af studierne kan, når de fortolkes med Carrs typologi, karakteriseres som havende
en kritisk tilgang til teori og praksis. Af disse tre er det ene (Stegman, 2007) også karakteriseret som havende en common sense-tilgang, men med elementer fra den kritiske tilgang.
Datamaterialet er således væsentligt mere sparsomt end i de tre andre tilgange, hvilket får
betydning for analysen, hvor det ikke har været muligt at udforske mønstre på tværs af studierne på samme måde.
Kritisk refleksion
Fælles for studierne er et fokus på kritisk refleksion og på praktikerens evne til at stille
spørgsmålstegn ved kontekstuelle og samfundsmæssige faktorer. Studiet af Stegman (2007)
fokuserer på kritisk refleksion, som karakteriseres som en refleksion over, hvordan der kan
stilles spørgsmål til kontekstuelle faktorer og selvfølgelige sociale og politiske antagelser,
som ellers accepteres som givne. I studiet af Francis, Tyson & Wilder (1999) fokuseres på
kritisk refleksion som en proces, hvor praktikeren kan eksaminere sin situation, adfærd og
praksisser. Det højeste niveau af refleksion forstås i studiet som, når praktikeren forklarer
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sine handlinger med både teori og praksis samt overvejer kontekstuelle faktorer og politiske
problematikker.
Studiet af Astrup, Dam & Pedersen (2009) tager udgangspunkt i teori om transformativ læring. Denne teori er stærkt influeret af kritisk teori. Et centralt begreb i teorien er ’meningsperspektiv’, som kan forstås som grundlæggende antagelser om sociokulturelle og psykiske
perspektiver af handling. Meningsperspektivet består af specifik viden, antagelser og fortolkninger. Disse perspektiver forstås som ’habits of mind’, der kontrollerer praktikerens handlinger. Formålet med læring er en ændring af meningsperspektiverne, som beskrives som
transformativ læring.
I de tre studier ses det, at formålet med læringen er at blive bevidst om og få indsigt i sociale,
kulturelle og politiske strukturer og forhold for derved at kunne frigøre sig fra dem.

Sammenhæng mellem teori og praksis
I det foregående blev der set på, hvordan studiernes forståelser af relationen mellem teori og
praksis adskiller sig, når de analyseres ved hjælp af Carrs typologi. De forskellige forståelser
viser sig i studiernes antagelser, overbevisninger og forestillinger, og de kan siges at udgøre
studiernes teoretiske og begrebsmæssige præmisser. At studierne er baseret på forskellige
teoretiske præmisser om teori/praksis-forholdet kan også få betydning for de resultater, de
kommer frem til vedrørende strategier, der har betydning for relationen mellem teori og praksis, da studierne har et forskelligt fokus og opererer med forskellige mål for, hvornår der kan
siges at være opnået sammenhæng mellem teori og praksis.
Fælles for de empiriske studier, der indgår i reviewet, er, at de undersøger strategier, som
har til hensigt at skabe sammenhæng mellem teori og praksis for de studerende på professionsbacheloruddannelserne. Der er imidlertid forskel på, hvordan studierne operationaliserer
sammenhængen mellem teori og praksis. Som beskrevet i kapitel 5 kan der i primærstudierne findes fire måder, hvorpå sammenhængen mellem teori og praksis er operationaliseret:
Mestring af færdigheder, applikation af teori i praksis, refleksion og akademiske præstationer. Disse fire måder kan alle siges at høre under det overordnede mål ’sammenhæng mellem teori og praksis’ på samme måde som eksempelvis læsefærdigheder og matematikfærdigheder kan siges at høre under ’skolepræstationer’. Det vil sige, at selvom de fire måder
adskiller sig fra hinanden, er de alle udtryk for sammenhæng mellem teori og praksis.
I det følgende præsenteres en redegørelse for, hvordan sammenhæng mellem teori og praksis forstås og undersøges i primærstudierne, dvs. hvad der ligger bag mestring af færdigheder, applikation af teori i praksis, refleksion og akademiske præstationer. Operationaliserin-
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gen af sammenhæng mellem teori og praksis er fortolket på baggrund af studiernes fokus i
resultaterne.

Operationalisering af sammenhæng mellem teori og praksis
Tabel 28 viser, hvordan operationaliseringen af sammenhæng mellem teori og praksis fordeler sig på studierne, som indgår i den narrative syntese af resultater:
Forståelse af sammenhæng mellem teori og praksis
Refleksion
Anvendelse eller applikation af teori i praksis
Mestring af færdigheder
Akademiske præstationer
Andet

Antal undersøgelser
38
17
5
4
2

Tabel 28 (N=61; flere kodninger per undersøgelse er mulig)

Studiernes fokus i resultaterne er hovedsageligt på refleksion og applikation af teori i praksis,
mens færre studier undersøger sammenhængen mellem teori og praksis i form af mestring
af færdigheder og akademiske præstationer.
Refleksion
Flest studier fokuserer på de studerendes refleksion som udtryk for sammenhæng mellem
teori og praksis. Blandt studierne, som fokuserer på refleksion, træder flere temaer frem i
materialet.
Niveauer og domæner af refleksion
Fælles for en stor del af studierne er en forestilling om, at der findes forskellige niveauer af
refleksion. Det laveste niveau udgøres som oftest af ren beskrivelse, mens der er forskellige
forståelser af, hvordan det højeste niveau af refleksion skal forstås. Fælles er dog en forståelse af, at det højeste niveau skal indebære en form for selvstændighed i form af eksempelvis abstrakt tænkning, justifikation af egne handlinger eller en kritisk forholden sig til praksis.
Studierne, der fokuserer på studerendes refleksion, bestræber sig på at måle de studerendes refleksion, dvs. hvilket niveau deres refleksion befinder sig på. Det gøres fx ved at analysere de studerendes skriftlige produkter i form af logbog, diskussionsindlæg og opgaver.
Dette står i modsætning til de andre operationaliseringer af sammenhængen mellem teori og
praksis, som i højere grad er fokuseret på de studerendes egen oplevelse af, hvorvidt teori
og praksis kan kobles. 45

45

Se fx ”Applikation af teori i praksis” nedenfor.
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En del studier anvender en teoretisk ramme eller et konkret redskab til at bestemme niveauet
af de studerendes refleksion. Et eksempel på et studie, der anvender et analyseredskab, er
Stockero (2008), som anvender en skala over refleksive niveauer. Her udgøres det laveste
niveau af refleksion af beskrivelse, det andet af forklaring, hvor den studerende diskuterer
mulige årsager til hændelser i praksis, det tredje af teoretisering, som indebærer, at den studerende refererer til forskning eller lærebøger, det fjerde af konfrontation, hvor den studerende overvejer alternative forklaringer og begynder at stille spørgsmål til grundlæggende
antagelser om praksis. Det højeste niveau af refleksion udgøres af restrukturering, hvor den
studerende fokuserer på, hvordan handlinger i praksis kunne gøres anderledes og bedre. På
dette niveau inddrages også teoretisering og konfrontation.
Nogle studier taler ikke om niveauer af refleksion, men derimod om domæner af refleksion.
Dette indikerer i modsætning til niveauforståelsen en ikke-hierarkisk forståelse, hvor refleksion kan foregå på forskellige måder, som ikke nødvendigvis forstås som bedre eller dårligere
end de andre. Stegman (2007) skelner fx mellem fire domæner af refleksion: Teknisk, hvor
teorier anvendes som regler i praksis, klinisk, som omhandler kontekstbaserede spørgsmål,
personlig, som omhandler personlige følelser og reaktioner, og kritisk, hvor der stilles
spørgsmålstegn ved selvfølgelige sociale og politiske antagelser.
Evidens fra praksis
Flere studier forstår teori som en viden, den studerende kan uddrage af praksis. Dette sker
gennem refleksion. Eksempelvis forstår Cherian (2007) refleksion som den studerendes brug
af viden om eleverne til at rekonstruere tidligere overbevisninger om undervisning på kritiske
og teoretiske måder. McMullan (2008) antager, at studerende gennem refleksion lærer fra
deres erfaringer og fra praksis. Shepherd & Hannafin (2009) beskriver studerendes refleksion som reeksamination og modifikation af konklusioner om undervisning baseret på evidens
fra klasselokalet med deraf følgende formulering af planer til at forbedre fremtidig praksis.
Fokus er på de studerendes udforskning af praksis, hvor de studerende fokuserer på specifikke aspekter af praksis og systematisk identificerer, indsamler, fortolker og handler på evidens relateret til praksis.
Denne måde at forstå refleksion afspejler et syn, hvor praksis rummer sine egne begreber og
principper, og hvor praksis kommer før teorien. Teorien udledes fra praksis, og refleksion kan
siges at være medierende for denne proces. Den viden, der uddrages af praksis, kan bruges
til at guide senere handlinger. Dette ses i Khourey-Bowers´ (2005) studie, som måler studerendes refleksion med ”Pathwise”, som er et sæt af standarder for lærere for bl.a. refleksion.
I ”Pathwise” findes fire niveauer af refleksion: utilfredsstillende, tilfredsstillende, effektiv og
udmærket. Den ideelle refleksion finder sted, når den studerende kan identificere og beskrive
styrker og svagheder i undervisningen i relation til læringsmålene, kan beskrive, hvordan
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han/hun kunne bruge erfaringen fra denne lektion i fremtidige lektioner, og når den studerende understøtter sine vurderinger med evidens fra den observerede lektion.
Refleksion forstået på denne måde forstås således også som en måde, hvorpå den studerendes handlinger i praksis informeres og forbedres ved at give den studerende en dybere
indsigt i form af en praktisk viden. I denne forbindelse forstås refleksion også som noget, der
hænger sammen med den studerendes personlige og praktiske teorier. På den ene side ses
en forståelse af, at personlige teorier og teoretisering hjælper de studerende i refleksionsprocessen (Chant et al., 2004; Parker, 2010). På den anden side ses en forståelse af, at refleksion hjælper de studerende til at udvikle deres personlige og praktiske teorier.
Fælles for mange af studierne er forståelsen af, at refleksionen tager sit afsæt i praksis og i
de oplevelser og erfaringer, den studerende har gjort sig her. Ekebergh (2009) og Ekebergh
& Määttä (2005) fokuserer på de studerendes livsverden. Gennem refleksion kan denne livsverden undersøges, begrebsliggøres og formuleres. Ved refleksionen bliver den studerende
opmærksom på fænomener i verden, hvilket gør det muligt at analysere fænomenerne frem
for at tage dem for givne. Refleksionen tager udgangspunkt i den studerendes allerede eksisterende meninger, værdier og tilgange, og på denne måde bliver den studerendes livsverden og individuelle erfaringer udgangspunktet for hans/hendes læring, hvor også fx videnskabelige teorier inddrages. Wade & Yarbrough (1996) mener ligeledes, at refleksion starter
med et fokus på det oplevede. Refleksion indebærer, at man må træde tilbage og kigge på
det oplevede, men samtidig forbindes forskellige aspekter af den studerendes livsverden,
idet tidligere oplevelser genovervejes i lyset af den nye viden. Gennem refleksionen kan den
studerende lære fra erfaringen og udvikle nye forståelser, som kan anvendes i fremtidige
situationer. Eriksson (2009) mener, at hver oplevelse indeholder spor af tidligere oplevelser,
som har indflydelse på, hvordan nye situationer leves, handles i og forstås og dermed også
på den viden, der skabes om disse nye situationer.
Justifikation af handlinger i praksis
Refleksion forstås også som en måde, hvorpå de studerende kan udvikle deres pædagogiske tænkning og deres evne til at argumentere og dermed justificere, dvs. begrunde og forsvare, deres handlinger i praksis (Ferry et al., 2006; Krokfors et al., 2006). Barnett (2006)
fokuserer på de studerendes refleksion over egne handlinger og i denne forbindelse de studerendes evner til at formulere deres epistemologiske og pædagogiske antagelser om praksis. Collier (2010) beskriver refleksion som en ’cycle of inquiry’, som har til formål at transformere en problematisk situation til at blive mere sammenhængende og klar. Det sker i en
udforskningsproces, hvor de studerende bliver bevidste om deres egne antagelser, formulerer deres teorier, diskuterer dem og evaluerer deres handlinger for at kunne ændre og forbedre fremtidige handlinger. Denne proces har ifølge Collier (2010) også en social dimensi260

on, idet den studerende interagerer med andre og deres syn på praksis. Herved kan den
studerende eksplicitere og forsvare personlige forståelser.
Tre studier (Francis et al., 1999; McIntyre & Dangel, 2009; Rosen, 2008) anvender ”Reflective Thinking Scale” (RTS), som er udviklet af Sparks-Langer, Simmons, Pasch, Colton &
Starko (1990). RTS begrebsliggør syv progressive niveauer af refleksiv tænkning: 1) intet
deskriptivt sprog om læring, 2) en lægpersons beskrivelse, 3) begivenheder benævnes med
faglige begreber, 4) forklaring på baggrund af tradition eller personlige erfaringer, 5) forklaring med pædagogiske principper, 6) forklaring med brug af pædagogiske principper og kontekstuelle faktorer og 7) forklaring, som involverer etiske og moralske overvejelser.
To studier (Friedman & Schoen, 2009; Ostorga & Estrada, 2009) vurderer studerendes refleksion ud fra King & Kitcheners (refereret i Ostorga & Estrada, 2009) opstilling af syv refleksionsniveauer. Her skelnes mellem tre overordnede former for refleksion, nemlig prærefleksiv, kvasirefleksiv og refleksiv. Niveau 1-3 er prærefleksive og indebærer, at den studerendes overbevisninger ikke eksamineres eller støttes. Det vil på det laveste niveau sige, at
den studerende har en forståelse af, at hans overbevisninger er sande og ikke behøver justifikation. På det kvasirefleksive niveau, som udgøres af niveau 4 og 5, er der en begyndende
justifikation af overbevisninger. Denne justifikation er som oftest kontekstspecifik, men mangler et kritisk blik på problematiske områder. På det refleksive niveau, niveau 6 og 7, sammenligner den studerende evidens fra forskellige kilder, og løsninger konstrueres gennem en
udforskningsproces i praksis. Det indebærer også, at konklusioner ikke opfattes som en endelig og absolut sandhed.
Refleksion ses i denne forståelse som en proces, hvor den studerende kan stille kritiske
spørgsmål til egen og andres praksis og de antagelser og ideer, der ligger til grund herfor.
Hermed kommer der et normativt og moralsk aspekt ind over refleksionen, idet den studerende gennem refleksionen kommer frem til en indsigt i etiske værdier, og hvordan de kan
eller bør kobles til praksis og den konkrete udførelse af handlinger, der finder sted her. Gennem refleksionsprocessen kan den studerende justificere og forsvare sine handlinger, jf.
Schwabs (1969) begreb om ’defensible decisions’.
Refleksion-i-handling og refleksion-over-handling
Mange af studierne er baseret på en forståelse af refleksion, som udspringer af Schöns teorier om den reflekterende praktiker og Deweys definitioner af refleksion. 46
Flere studier (Darling-Hammond, 2006; Freese, 1999; Greiman & Covington, 2007; Maaranen, 2009; Makinster et al., 2006; Kennedy-Olsson, 2009; Scheel, 2007) fokuserer på, hvor46

Se kapitel 2.
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dan de studerende reflekterer-i-handling, reflekterer-over-handling og/eller reflekterer-forpraksis. McDuffie (2001) tager ligeledes udgangspunkt i Schöns forståelse af refleksion-ihandling og refleksion-over-handling og introducerer yderligere to underkategorier for hver:
umiddelbar refleksion-i-handling, forsinket refleksion-i-handling, kortsigtet refleksion-overhandling og langsigtet refleksion-over-handling. Desuden indføres en femte form for tænkning, som kaldes bevidst planlægning. 47 Bøe (2010) taler også om refleksion-før-handling,
som foregår ved planlægningen eller forberedelsen af praksis. Bayat (2010) undersøger de
studerendes ’produktive refleksion’, hvilket betyder en refleksion, som er analytisk, og som
integrerer viden. Uproduktiv refleksion derimod er deskriptiv. Den produktive refleksion kan
sammenlignes med Schöns begreb om refleksion-over-handling.
For at undersøge lærerstuderendes refleksive adfærd anvender Malkani & Allen (2005) og
Kaplan et al. (2007) en teoretisk ramme, som er udviklet af Hatton & Smith (1995), og som
beskriver forskellige aspekter af refleksion: teknisk refleksion, som er relateret til refleksion
over tekniske elementer ved undervisning såsom udvikling af lektionsplaner, deskriptiv refleksion, som omhandler studerendes evne til at reflektere over deres egne handlinger og
deres betydning for begivenheder i klasserummet, dialogisk refleksion, som er relateret til at
søge perspektiver fra andre vedrørende situationer i klasserummet, og kritisk refleksion, som
er relateret til at reflektere over allerede etablerede praksisser. Den tekniske refleksion er
relateret til den tekniske rationalitet og betragtes af Hatton & Smith (1995) som en simpel
form for refleksion. De tre andre former for refleksion afspejler Schöns begreb om refleksionover-handling. Den femte form for refleksion er ’kontekstualisering af forskellige perspektiver’, som af Hatton & Smith betragtes som den ønskværdige refleksionsform for professionelle. Den trækker på de fire andre former for refleksion, som anvendes i situationerne, mens
de finder sted. Kontekstualisering af forskellige perspektiver afspejler således Schöns begreb
om refleksion-i-handling, hvor praktikeren reflekterer over sine handlinger, mens de finder
sted, og løbende tilpasser sin professionelle praksis herefter.
Konstruktivistisk forståelse af refleksion
Nogle studier anlægger en konstruktivistisk tilgang til refleksion, hvor refleksion ses som en
måde, hvorpå studerende konstruerer mening og meningsstrukturer på baggrund af erfaringer og viden fra praksis. Denne forståelse kan ses som mere kognitivt orienteret i forhold til
de andre forståelser af refleksion. Fokus er på de studerendes tænkning.
Comeaux & Huber (1998) fokuserer på de studerendes egen konstruktion af mening på baggrund af deres refleksioner over forskellige og nogle gange modstridende eller konkurrerende teorier og praksisser. Også Voigt (2007) ser læring som en konstruktion af mening base47
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ret på de studerendes oplevelser og erfaring. I et andet studie (Bain et al., 1999) opstilles
fem niveauer af refleksion med ’rekonstruktion’ som det højeste niveau. Rekonstruktion indebærer, at den studerende er i stand til at tænke abstrakt, generalisere og drage generelle
principper ud fra egne erfaringer, drage egne konklusioner ud fra hans/hendes refleksioner
eller formulere en personlig teori. Desuden kan den studerende internalisere den personlige
betydning af det lærte og planlægge egen fremtidige læring på basis af hans/hendes refleksioner.
Astrup et al. (2009) tager udgangspunkt i Mezirows teori om transformativ læring, som beskriver, hvordan man konstruerer mening og meningsstrukturer på baggrund af tænkning,
refleksion og kritisk refleksion i forhold til handleerfaringer. Igennem refleksiv handling udvikler den studerende sine meningsperspektiver. De studerendes refleksion kodes i studiet efter
et kodeskema, som indeholder fire niveauer baseret på Mezirows teori. Niveau 1 og 2 omfatter former for ’non-reflective action’, mens niveau 3 og 4 omhandler ’reflective action’. Niveau
4, som er det højeste niveau, omfatter ’premise reflection’, som kan beskrives som kritisk
refleksion. Denne form for refleksion indebærer en transformation af meningsperspektiver og
finder sted, når der stilles spørgsmålstegn ved et problem i sig selv (Mezirow refereret i
Astrup et al., 2009).
Applikation af teori i praksis
17 studier fokuserer på applikation eller anvendelse af teori i praksis som et mål for sammenhæng mellem teori og praksis. En del studier anvender direkte termen ’applikation af
teori i praksis’ (Brown, 2008; Hartigan et al., 2009; Leski, 2000; Mattila & Eriksson, 2007;
Moreno & Valdez, 2007; Springer, 1997), hvilket indikerer en forståelse af teori som noget,
der kan anvendes handlingsanvisende i praksis. Sammenhæng mellem teori og praksis i
form af applikation af teori i praksis kommer dog til udtryk på flere forskellige måder i primærstudierne.
Studerendes oplevelse af at de kan anvende teorien i praksis
Mange studier fokuserer på de studerendes egen oplevelse af, hvorvidt de kan anvende den
lærte teori i praksis. Dette gælder Springers (1997) undersøgelse, hvor nogle af svarmulighederne i et spørgeskema til studerende er ”This course helped me understand how to
apply chemistry to real world issues” og ”In this course I discovered the value/use of concepts by utilizing them to solve problems”. Darling-Hammonds (2006) undersøgelse beskriver de studerendes oplevelse af sammenhæng mellem den lærte teori og deres handlinger i
praksis. De studerende oplevede, at deres praksis var baseret på evidens og professionelle
undervisningsstandarder, som de havde lært i den teoretiske undervisning. Et andet studie
(Morgan, 2006) fremhæver de sygeplejerskestuderendes oplevelse af, at den lærte teori, i
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form af bestemte procedurer og teknikker for fx hygiejne og temperaturmåling, giver dem en
vidensbase, som hjælper dem, når de skal udføre handlinger i praksis.
Overensstemmelse mellem den lærte teori og den observerede praksis
Anvendelse af teori i praksis handler ikke kun om, hvorvidt de studerende oplever selv at
kunne anvende den lærte teori i praksis. En stor del af studierne måler sammenhæng mellem teori og praksis som overensstemmelse mellem den teori, de studerende lærer på universitetet, og det, de oplever og ser i praksis. Det indebærer, at de studerende oplever, at
praktikerne på praktikstedet handler på baggrund af samme metoder og principper, som de
studerende er blevet præsenteret for i undervisningen på uddannelsesstedet. Det indebærer
også, at de studerende oplever at have mulighed for at anvende og øve sig i at anvende de
konkrete teorier og metoder i praksis.
Daniel (1996) udtrykker det som, at studerende kobler teori og praksis, når de observerer
praktikere (lærere), hvis undervisningsstrategier er i overensstemmelse med nationale standarder. Corlett (2000) beskriver, at der er diskrepans mellem, hvad de studerende lærer i
teoretisk undervisning, og hvad de oplever i den praktiske kontekst, mens Allsopp et al.
(2006) fokuserer på, om de studerende i praktikken kan observere udførelsen af specifikke
praksisser, som de har lært om i den teoretiske undervisning.
Grossman et al. (2008) anvender en ”Fieldwork-Program Coherence Factor”, som omhandler
de studerendes oplevelse af, om der er overensstemmelse mellem de teorier og metoder, de
lærer på uddannelsesstedet, og de metoder, de ser anvendt på praktikstedet, fx ”What I
learned in my methods courses reflects what I observe in my field experiences or in my own
classroom” og ”My student teaching experience allows me to try out the strategies and techniques I was learning in my classes”.
Disse måder at operationalisere sammenhængen mellem teori og praksis på kan siges at
afspejle en forståelse af relationen mellem teori og praksis, hvor teori læres på uddannelsesstedet og efterfølgende anvendes i praksis. Jo mere teorierne, principperne og metoderne
kan genkendes i praksis afspejlet i praktikerens handlinger, des mere vellykket opfattes koblingen mellem teori og praksis. I denne forståelse af sammenhæng mellem teori og praksis
er fokus på anvendelsen af midlet, dvs. teori i form af generelle og abstrakte principper og
metoder. Det er teorien, der guider og er foreskrivende for praksis.
Studerende identificerer teori i praksis uden for praktik
Ikke alle studier inddrager den konkrete praksis på praktikstedet. I ét studie (Koc et al., 2009)
er praksis eksemplificeret i en videocase, i hvilken studerende kan identificere teorien. Koc et
al. beskriver, at de studerende er i stand til skabe sammenhæng mellem den teori, de er ble-
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vet undervist i, og den praksis, de ser i videocasen. På lignende vis kommer de studerende i
kontakt med praksis i to studier om brugen af henholdsvis videokonference (Kent & Simpson,
2010) og interaktiv video (Mitchell et al., 2010), hvor de studerende kan observere praktikere,
som anvender forskningsbaserede ’best practices’ i deres praksis, hvorved de studerende
kan koble observerede praksishandlinger til generelle, teoretiske principper. Her er der tale
om en forestilling om, at praktikeren ”udfører teorien”, hvilket afspejler et ideal om, at praksis
i så høj grad som muligt skal ligne teorien.
Nogle studier vurderer applikation af teori, som den kommer til udtryk i de studerendes praktikrapporter (Brown, 2008) eller i trepartssamtaler mellem studerende, praktikvejleder og professionshøjskoleunderviser (Rasmussen, Laursen, Kruse, Bruun & Thingholm, 2009). I et
studie (Wren et al., 2009) ses det, at sammenhæng mellem teori og praksis vurderes ud fra,
om de studerende kan forstå og identificere teorien (fysik og mekanik) i modeller og ligninger
og applicere den i den ”virkelige verden”, som den demonstreres og visualiseres i et særligt
demonstrationsudstyr.
Transfer
I et enkelt studie (Moreno & Valdez, 2007) testes transfer. Der anvendes en transfertest designet til at teste, om præsentationen af en case, hvor applikationen af teoretiske (psykologiske) principper i en undervisningssituation illustreres, påvirker de studerendes transfer af
disse teoretiske principper til en ny situation. Fokus er her på at overføre specifik viden fra én
kontekst til en anden, fra et kursus på universitetet til en konkret undervisningssituation, dvs.
at anvende teorien i praksis.
Mestring af færdigheder
I alt fem studier anvender mestring af færdigheder i praksis som en indikation på sammenhæng mellem teori og praksis. Et studie (Roth et al., 1999) fokuserer på ’mestring’, som indebærer, at den lærerstuderende kan handle i nuet i klasselokalet, og at hun lærer ved at
prøve sig frem i et her-og-nu, som er i konstant forandring.
Et andet studie (Corlett et al., 2003) tester sygeplejerskestuderendes praktiske færdigheder
ved at observere dem med et allerede eksisterende klinisk evalueringsredskab. Der anvendes et observationsskema over grundlæggende sygeplejefærdigheder, som førsteårsstuderende forventes at kunne udføre selvstændigt uden supervision, fx evnen til korrekt at kunne
måle en patients temperatur og evnen til at kunne handle korrekt, hvis temperaturen skulle
ligge uden for det normale. Andre studier (BEME, 2008; Leski, 2000) taler om at lære færdigheder eller en ændring i færdigheder.
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Öhrlings (2000) studie beskriver, at målet med de studerendes læring blev forstået som at
øge deres kompetencer og følelser af modenhed på den ene side og at reducere deres afhængighed af deres vejleder på den anden side. De sygeplejestuderendes oplevelse af læring var hovedsageligt fokuseret på at udføre hverdagslige sygeplejerskehandlinger på hospitalsafdelingen. Dette beskriver Öhrling som, at de studerende blev ledt i retning af at udføre
sygepleje, indtil de havde inkorporeret denne manuelle viden i deres krop.
Akademisk præstation
Fire studier har angivet akademiske præstationer som en indikation på, at de studerende
kobler teori og praksis. Af disse fokuserer to studier på testning af teoretisk viden. Det ene
studie (Corlett et al., 2003) anvender en test med multiple choice-spørgsmål, mens det andet
studie (Yuen & Naidu, 2007) tester både de studerendes forståelse af relevante begreber og
de studerendes egen opfattelse af deres viden om og forståelse af et konkret emne. Også
Moreno & Valdez´ (2007) studie måler de studerendes egen opfattelse af deres læring. Desuden måles de studerendes evne til at fastholde og huske indholdet i en case præsenteret i
undervisningen.

266

Kapitel 12: Overordnede indsigter fra den konceptuelle syntese
I dette kapitel præsenteres de indsigter, som den konceptuelle syntese bidrager med i relation til det forskningsspørgsmål, der har guidet syntesen. Her opsummeres den viden og de
indsigter, syntesen bidrager til, hvad angår de teoretiske og konceptuelle antagelser om teori/praksis-forholdet, som primærstudierne baserer sig på. Særligt vises det, hvordan de forskellige teori/praksis-forståelser kan ses i relation til det særlige empiriske felt, som dette
review beskæftiger sig med, nemlig forskning om strategier, der har til formål at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Desuden ses der på,
om der er en relation mellem primærstudiernes grundlæggende forståelser af teori/praksisrelationen og deres operationalisering af sammenhæng mellem teori og praksis. Slutteligt
berøres robustheden af den konceptuelle syntese.

Forskellige forståelser af teori og praksis
Carrs typologi over teorier om teori og praksis er anvendt som en begrebsramme for analysen, og de synspunkter, overbevisninger og antagelser om teori/praksis-relationen, der
kommer til udtryk i primærstudierne, er kategoriseret efter deres overensstemmelse med
teori/praksis-tilgangene beskrevet af Carr. Udforskningen peger på, at relationen mellem
teori og praksis kan forstås på et antal forskellige måder. Måderne at forstå relationen mellem teori og praksis på udtrykkes enten eksplicit eller i mange tilfælde implicit, hvor de kan
uddrages fra udtryk af holdninger, overbevisninger og antagelser. I den konceptuelle syntese
af den empiriske forskning på feltet er præsenteret eksempler på primærstudiernes måder at
betragte teori/praksis-forholdet på, som kan ses at bekræfte tilstedeværelsen af de forståelser af teori og praksis, som Carr har beskrevet. Studiernes forståelser af teori/praksisforholdet afspejler fire af Carrs teori/praksis-forståelser, og syntesen viser således, at det er
muligt at karakterisere og kategorisere primærstudiernes forståelse af teori/praksis-relationen
ud fra Carrs typologi. I analysen opstod ikke nogen nye kategorier af måder at forstå teori/praksis-relationen på.
Af Carrs (1986; 1990) fem tilgange til teori og praksis er de fire identificeret i primærstudierne, nemlig common sense-tilgangen, den anvendte videnskabs tilgang, den praktiske tilgang
og den kritiske tilgang. Der blev ikke fundet nogen studier, som kunne karakteriseres som
den filosofiske tilgang. 48 Når primærstudiernes forståelse af teori/praksis-relationen fortolkes
ved hjælp af Carrs typologi, kan det ses, at den teoretiske tilgang til feltet særligt er domineret af to forskellige forståelser af relationen mellem teori og praksis; den praktiske tilgang,

48

Den filosofiske tilgang er ikke nævnt i Carrs første artikel om forskellige tilgange til teori og praksis
(Carr, 1986), men er ganske kort beskrevet i en senere artikel (Carr, 1990). Der er derfor usikkerhed
omkring, hvorvidt den kan betragtes som en kategori på lige fod med de fire andre tilgange til teori og
praksis. Andre studier (Fealy, 1999; Wong, 2011), som har anvendt Carrs typologi, nævner den ikke.
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hvor teori/praksis-relationen forstås som, at teori informerer praktikerens forståelse af, hvad
god praksis er, og dermed tilbyder handlemåder i praksis, som er ”rigtige” og ”retfærdige”, og
den anvendte videnskabs tilgang, hvor teori/praksis-relationen forstås som, at teorien anvendes i praksis som objektiv evidens fra empiriske undersøgelser og heraf udledte abstrakte
principper, der guider og regulerer praksis. I primærforskningen kan også findes det, Carr
benævner common sense-tilgangen, dvs. et syn på teori/praksis-relationen, hvor fundamentet for praksis antages at ligge i praktikernes kollektive common sense-forståelser, samt den
kritiske tilgang, hvor den professionelle praksis søges kontekstualiseret i den sociale virkelighed, hvor den betragtes som værende kulturelt, historisk og ideologisk indlejret.

Carrs teori/praksis-forståelser i primærforskningen
I studierne viser common sense-tilgangen sig ved en forestilling om, at teorien udspringer af
praksis, og at teorien ligger implicit i den erfarne praktikers praksis. Det indebærer, at den
viden, som betragtes som relevant og vigtig, er at finde i praksis og ikke kan læres i et klasselokale. Studierne fokuserer på situeret læring og ser læreprocessen som en sociokulturel
proces, hvor læringen er indlejret i en social og kulturel praksis. Denne forståelse indebærer
en antagelse om, at der i det professionelle fællesskab findes en praktisk viden, som den
uerfarne praktiker, den studerende, kan tilnærme sig og lære ved at deltage i praksisfællesskabet. I relation til professionsbacheloruddannelserne kan det særligt ses, at fokus er på
den del af uddannelsen, der er lokaliseret i den praktiske kontekst, dvs. praktikopholdet. Her
får vejlederen en særlig rolle som den erfarne praktiker, der kan hjælpe novicen, den studerende, til at udvikle sig professionelt gennem et mesterlæreforhold. Dette mesterlæreforhold
indebærer både, at den studerende observerer og imiterer den erfarne praktiker, og at den
erfarne praktiker fungerer som en guide, der støtter den studerendes læreproces. Målet er,
at den studerende gradvist skal kunne mestre færdigheder fra den allerede eksisterende
praktiske viden. Common sense-tilgangen ses særligt i studier, der beskæftiger sig med læreruddannelsen, samt i enkelte studier om sygeplejerskeuddannelsen.
Den anvendte videnskabs tilgang ses i en del studier, hvor den viser sig ved en forståelse af
teori som en abstrakt, principiel og generel viden, der er beskrevet med akademiske og videnskabelige begreber. Teori forstås som noget, der læres på uddannelsesstedet og efterfølgende anvendes i praksis, som finder sted på praktikstedet. I modsætning til den abstrakte
teori beskrives praksis som den virkelige verden, og der kan således ses en dualisme mellem det abstrakte og det konkrete. I studierne med en anvendt videnskabs tilgang ses en
forståelse af, at der for de professionsbachelorstuderende opstår et gab mellem teori og
praksis, når der ikke er overensstemmelse mellem den teori, der læres på uddannelsesstedet, og den praksis, de studerende møder i deres praktikperioder. Et primært formål i studier
med denne forståelse bliver således at skabe integration mellem teori og praksis og derved
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mindske gabet. Den anvendte videnskabs tilgang ses særligt i studier, der beskæftiger sig
med ingeniør- og sygeplejerskeuddannelsen, mens der også findes en del lærerstudier, der
antager denne forståelse.
Den praktiske tilgang viser sig i primærstudierne som en forståelse af relationen mellem teori
og praksis som reciprok. Teori og praksis relaterer sig i denne forståelse til hinanden i en
gensidig vekselvirkning. Teori kan både ses som videnskabelig teori og praktisk teori, som
gennem en refleksionsproces bliver til en samlet professionel viden, som hele tiden udvikler
sig. Praksis forstås i studierne som en kompleks og problematisk praksis, som ikke kan beskrives og styres af en abstrakt og generel viden. I stedet kan teorien anvendes til at reflektere over, fortolke og vurdere handlinger og oplevelser i praksis. Praktikeren ses som en beslutningstager, som kan bruge sin professionelle viden baseret på teori, forskning og erfaring
til at forholde sig til egen praksis. Det får betydning for den undervisning, der tilrettelægges
for de studerende på de undersøgte professionsbacheloruddannelser. Der er i studierne en
forståelse af, at de studerende bør kunne forsvare og begrunde deres handlinger og beslutninger. Dette kan de studerende gøre gennem refleksion, som sker på baggrund af en gensidig vekselvirkning mellem teoretisk viden og praktisk erfaring. Relationen mellem teori og
praksis kan i disse studier ses som en spiral, hvor de studerendes forforståelser undersøges
ved hjælp af teoretisk viden og praktisk erfaring, hvorefter der udvikles nye forståelser, som
igen undersøges. Det væsentlige for professionsbacheloruddannelserne bliver derfor at tilrettelægge et læringsmiljø, hvor de studerende kan analysere og reflektere over praksis med
inddragelse af egne praktiske erfaringer og forskellige former for teori. Den praktiske tilgang
til teori og praksis dominerer forskningen om læreruddannelsen, men kan også findes i en
del studier om sygeplejerskeuddannelsen.
Den kritiske tilgang ses kun i få af studierne. Disse studier fokuserer på kritisk refleksion,
som indebærer, at praktikeren stiller spørgsmålstegn ved kontekstuelle, sociale, politiske og
samfundsmæssige faktorer, som kan have en betydning for praksis. Formålet med læring er
at blive bevidst om disse faktorer for derved at kunne frigøre sig fra dem. Syntesen viser ikke, hvordan teori henholdsvis praksis forstås i studierne, men hvordan de relaterer sig til hinanden, dvs. som kritisk refleksion. Den kritiske tilgang til teori og praksis ses i nogle få studier om lærer- og sygeplejerskeuddannelsen.

Sammenhæng mellem teori og praksis
Udover at analysere studiernes forståelse af teori/praksis-relationen ud fra Carrs typologi
redegøres der i syntesen for de forskellige måder, hvorpå studierne operationaliserer sammenhængen mellem teori og praksis. Den konceptuelle syntese viser, at primærstudierne
anvender fire forskellige mål for, hvornår der kan siges at være sammenhæng mellem teori
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og praksis, nemlig mestring af færdigheder, akademiske præstationer, applikation af teori i
praksis og refleksion. Refleksion er det oftest anvendte mål for sammenhæng mellem teori
og praksis, mens applikation af teori i praksis ligeledes ses i en del studier. Et mindre antal
studier fokuserer på mestring af færdigheder og akademiske præstationer.
I det følgende undersøges det, hvorvidt bestemte operationaliseringer af sammenhæng mellem teori og praksis kan henføres til bestemte forståelser af teori/praksis-relationen. Tabel 29
viser, hvordan de fire måder at operationalisere sammenhæng mellem teori og praksis på
fordeler sig på Carrs forståelser af teori/praksis-relationen.

Mestring af Applikation Akademiske Refleksion Andet
færdigheder
af teori i
præstationer
praksis
Common sense

2

1

0

5

0

Anvendt videnskab

2

15

3

4

1

Praktisk tilgang

0

2

0

29

2

Kritisk tilgang

0

0

0

3

0

Tabel 29: Sammenhæng mellem teori/praksis-forståelse og operationalisering af sammenhæng mellem
teori og praksis

Som det ses af tabel 29, samler de forskellige operationaliseringer af sammenhæng mellem
teori og praksis sig i nogle ”klumper” fordelt på Carrs teori/praksis-forståelser. Særligt ses
det, at refleksion er det foretrukne fokus for de studier, der har en praktisk tilgang til teori og
praksis, mens applikation af teori i praksis er det foretrukne fokus for studier med en anvendt
videnskabs tilgang. Studierne med common sense-tilgang og kritisk tilgang er overvejende
orienteret mod refleksion. Kun få af alle studierne fokuserer på mestring af færdigheder og
akademiske præstationer.
Ud af de 16 studier, der fokuserer på applikation af teori i praksis, har 15 en anvendt videnskabs tilgang til teori og praksis. Der kan således ses en meget tydelig sammenhæng mellem en anvendt videnskabs tilgang til teori og praksis og en operationalisering af sammenhæng mellem teori og praksis som applikation af teori i praksis. Dette er ikke overraskende,
da praksis i den anvendte videnskabs forståelse ses som en anvendelse af teori i form af
generelle regler og principper. Forståelsen af sammenhæng mellem teori og praksis som
applikation af teori i praksis afspejler den anvendte videnskabs tilgangs fokus på anvendelsen af midlet, som er teorien, til at opnå et givent mål i praksis. Teorien har forrang for praksis, hvilket i studierne ses ved, at de studerende først undervises i en teori, hvorefter de forventes at applicere den i praksis.
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Anderledes ser det ud for refleksion, som er fokus for resultaterne i studier med forskellige
tilgange til teori og praksis. Som det ses af tabellen, er operationaliseringen af sammenhæng
mellem teori og praksis som refleksion meget udbredt i studierne. Langt de fleste af studierne, der fokuserer på refleksion, har en praktisk tilgang til teori og praksis, men i modsætning
til applikation af teori i praksis er refleksion ikke kun relateret til én forståelse af teori og praksis, idet også studier med common sense-tilgang, anvendt videnskabs tilgang og kritisk tilgang fokuserer på refleksion. Der kan dog ses forskelle i forståelsen af refleksion mellem
tilgangene.
På tværs af studierne med en praktisk tilgang kan det ses, at de fokuserer på refleksion som
en måde, hvorpå studerende kan uddrage teori af praksis, samt som en måde hvorpå studerende kan lære af deres erfaringer fra praksis ved at udforske, stille spørgsmål og analysere
deres egen praksis med inddragelse af teori. Refleksion foregår i denne forståelse som en
spiral, hvor teori og praksis gensidigt indvirker på hinanden og fører til en højere forståelse,
som udmøntes i en professionel viden baseret på både praktisk og teoretisk viden. En viden
som hele tiden er under udvikling, idet den studerende/praktikeren kontinuerligt må anlægge
en reflekterende tilgang til egen praksis. Særligt for studierne med den praktiske tilgang er en
forståelse af, at refleksionen er med til at skabe den forsvarlige beslutning i praksis, dvs. et
fokus på justifikation af beslutninger og handlinger i praksis.
De tre studier med en kritisk tilgang fokuserer alle på refleksion. I lighed med studierne med
den praktiske tilgang tages der i disse studier udgangspunkt i de studerendes refleksion over
egen praksis. Det særlige ved disse studier er, at deres fokus på refleksion særligt er rettet
mod kritisk refleksion. Det indebærer en forståelse af, at de studerende bør reflektere over,
hvordan kontekstuelle faktorer, givne sociale og politiske strukturer og antagelser samt magtforhold får betydning for praksis. Formålet med refleksionen er frigørelse fra de kontekstuelle
faktorer, vaner, traditioner og ideologier, hvilket vil sige, at refleksionen har en transformerende funktion.
Blandt studierne med en common sense-tilgang fokuserer fem på refleksion. Det ene studie
er desuden karakteriseret som havende en kritisk tilgang til teori og praksis. For de fire andre
studier kan det ses, at refleksion beskrives som udvikling af flere perspektiver, dybere forståelse og personlig udvikling særligt baseret på den personlige erfaring i praksis. Forståelsen
af refleksion i common sense-studierne kan således til en vis grad sammenlignes med forståelsen af refleksion i den praktiske tilgang, idet der tages udgangspunkt i den studerendes
praksisoplevelser, men den adskiller sig ved ikke at fokusere på justifikationen af handlinger i
praksis, som er kendetegnende for den praktiske tilgang. I disse studier fokuseres der i mindre grad på inddragelse af teori i refleksionen – ikke fordi teori forstås som irrelevant, men
mere fordi den primære læring antages at finde sted i praksis. Forestillingen om, at der fin271

des forskellige niveauer af refleksion, ses særligt hos studier med en praktisk eller kritisk
tilgang, mens den ikke kan findes hos studier med en common sense-tilgang.
Af de fire studier med en anvendt videnskabs tilgang, som fokuserer på refleksion, er tre studier kodet for både anvendt videnskab og praktisk tilgang, idet de trækker på forståelser fra
begge. Et enkelt studie er udelukkende kodet for anvendt videnskab. Refleksion er således
kun sjældent fokus for resultaterne i studier med en anvendt videnskabs tilgang til teori og
praksis.
Blandt studierne, som fokuserer på mestring af færdigheder, findes to med en common sense-tilgang og to med en anvendt videnskabs tilgang. Studierne med common sense-tilgang
fokuserer på, at de studerende af en erfaren praktiker ledes mod udførelsen af opgaver i
praksis, således at de gradvist opnår et højere kompetenceniveau og dermed en højere grad
af mestring. I studierne med en anvendt videnskabs tilgang fokuseres på, at de studerende
lærer at mestre konkrete praktiske færdigheder, som er foreskrevet af teorien eller af bestemte principper og regler for praksis. Forskellen mellem de to tilganges fokus er, at mens
common sense-studierne fokuserer på den erfarne praktikers rolle i at lede den studerende
mod mestring, så fokuserer studierne med en anvendt videnskabs tilgang i højere grad på, at
de studerende lærer at mestre de færdigheder, de er blevet instrueret i gennem undervisningen på uddannelsesstedet.
Kun få af studierne fokuserer på de studerendes akademiske præstationer. Disse studier har
alle en anvendt videnskabs tilgang, og der kan således her ses en tydelig sammenhæng
mellem den anvendte videnskabs tilgang og et fokus på akademiske præstationer. Dette kan
forstås i sammenhæng med, at teori i den anvendte videnskabs tilgang har forrang for praksis, idet teorien anviser handlingerne i praksis. Kun ét studie fokuserer udelukkende på akademiske præstationer, mens de to andre også fokuserer på applikation af teori i praksis og
mestring af færdigheder.
Den konceptuelle syntese viser, at studierne operationaliserer sammenhæng mellem teori og
praksis på forskellige måder, og at disse måder til en vis grad kan henføres til studiernes
forståelse af teori og praksis. Overordnet viser sig et billede af et stort antal studier med en
praktisk tilgang til teori og praksis og med et fokus på refleksion, samt en del studier med en
anvendt videnskabs tilgang, som fokuserer på applikation af teori i praksis. Det ses dog også, at bestemte forståelser af, hvad der karakteriserer sammenhæng mellem teori og praksis, går igen i studier med forskellige forståelser af teori/praksis-forholdet. Det gælder særligt
for refleksion, som er i fokus i studier med både common sense-tilgangen, den praktiske tilgang og den kritiske tilgang. Operationaliseringen af sammenhæng mellem teori og praksis
som mestring af færdigheder ses i studier med common sense-tilgang og anvendt viden-
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skabs tilgang. En meget tydelig sammenhæng ses i studier, som fokuserer på applikation af
teori i praksis. Disse studier har alle en anvendt videnskabs tilgang. Det samme gælder for
studier, der fokuserer på akademiske præstationer.

Robusthed af den konceptuelle syntese
I modsætning til den narrative syntese af resultaterne afhænger robustheden af den konceptuelle syntese ikke af primærstudiernes kvalitet. Det skyldes, at der ikke er tale om en syntese af studiernes resultater, men derimod en syntese af deres tilgrundliggende teoretiske og
konceptuelle forståelser, som jeg har fortolket dem ved hjælp af det anvendte begrebsapparat. Robustheden af den konceptuelle syntese er således hovedsageligt afhængig af kvaliteten af selve syntesen samt af informationsniveauet. 49
Der er i kapitel 3 og 11 argumenteret for, at Carrs (1986; 1990) opstilling af forskellige forståelser af teori og praksis er velegnet som teoretisk begrebsapparat i forhold til at undersøge
primærstudiernes teoretiske og konceptuelle præmisser. I dataekstraktionen har jeg anvendt
peer-debriefing for at højne validiteten af min fortolkning af primærstudiernes teori/praksisforståelser. Undervejs i forløbet har jeg desuden jævnligt fremlagt og diskuteret projektet i
forskellige sammenhænge og derved fået kritik og nye perspektiver på det teoretiske begrebsapparat og mine analyser.

49

Hvad angår informationsniveau og generaliserbarhed henvises til diskussionen i kapitel 10 om robustheden af den narrative syntese, da de samme forhold gør sig gældende for den konceptuelle syntese. Den konceptuelle syntese er desuden ligesom den narrative syntese baseret på det forudgående
arbejde i reviewprocessen, hvorfor der også henvises til diskussionen om metode ved syntese i kapitel
10 om robustheden af den narrative syntese. I dette kapitel omtales således kun de forhold, der specifikt gælder for den konceptuelle syntese af primærstudiernes teoretiske og begrebsmæssige præmisser.
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Kapitel 13: Afslutning
I dette kapitel diskuteres resultaterne af det systematiske review, og de overordnede indsigter, som projektet har bidraget med, opsummeres. Først diskuteres syntesen og de resultater, den bidrager med. Der er tre nedslagspunkter for diskussionen. Det første omhandler
problematikken vedrørende det at bortreducere primærstudiernes præmisser i form af grundlæggende forståelser af feltet fra deres resultater i den narrative syntese. Dernæst diskuteres
anvendeligheden af Carrs typologi samt resultaterne af den konceptuelle syntese. Endelig
følger en refleksion over nogle metodologiske spørgsmål, som forskningsprocessen rejser,
og som i denne afhandling særligt knytter sig til det at syntetisere forskning, som primært
udgøres af kvalitative studier. Efter diskussionen præsenteres de overordnede konklusioner
af det systematiske review i forhold til projektets formål og forskningsspørgsmål. Først opsummeres indsigterne fra syntesen vedrørende de udforskede strategier, hvorefter indsigterne i relation til de teoretiske forståelser af teori og praksis opsummeres. Kapitlet afrundes
med en kort perspektivering i relation til anvendelsen af resultaterne og fremtidige forskningsområder.

Diskussion
Præmisser og resultater
Syntesen er delt i to dele; en narrativ syntese af primærstudiernes resultater og en konceptuel syntese af primærstudiernes grundlæggende forståelser af teori/praksis-relationen. Primærstudiernes begrebsliggørelser og teoretiske forståelser af teori/praksis-relationen kan
siges at udgøre præmisserne for den forskning, de udfører. De teoretiske forståelser har betydning for, hvilket fokus studierne antager, hvilket forskningsspørgsmål der stilles, samt hvilken metodisk og analytisk tilgang der anlægges. På den måde kan studiernes præmisser
afføde og tone nogle bestemte resultater, og resultaterne af studierne bliver således afhængige af den teoretiske forståelse, studierne antager.
I denne forbindelse kan det diskuteres, hvad der kommer først: strategien eller den teoretiske
forståelse af teori/praksis-relationen, eller med andre ord: studiernes resultater eller deres
præmisser. Strategier og teori/praksis-forståelser kan være relateret til hinanden på den måde, at det er nogle bestemte teori/praksis-forståelser, der ligger til grund for bestemte strategier. Samtidig kan man forestille sig, at en pædagogisk metode vil forstås og anvendes forskelligt afhængigt af den tilgrundliggende forståelse af teori og praksis, eller omvendt at en
bestemt strategi lægger op til en bestemt forståelse af teori/praksis-relationen.
Et eksempel på, at bestemte teori/praksis-forståelser ligger til grund for bestemte strategier,
ses for portfolio og dagbog, som overvejende undersøges i studier, som anlægger en praktisk tilgang til teori/praksis-relationen med fokus på studerendes refleksion. Det kan ikke på
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baggrund af resultaterne af syntesen konkluderes, at portfolio og dagbog ikke også kunne
undersøges med eksempelvis en anvendt videnskabs tilgang, men det kan overvejes, om
karakteren af strategien portfolio/dagbog i særlig grad lægger op til den refleksive proces og i
mindre grad til applikation af teori i praksis. Et lignende billede viser sig for kollaborativ læring
og udforskning af praksis, som også overvejende undersøges af studier med en praktisk
tilgang. For studier med en common sense-tilgang viser det sig, at næsten halvdelen undersøger vejledning, hvor de betragter forholdet mellem vejleder og studerende som et mesterlæreforhold, mens demonstrationslaboratorium udelukkende undersøges af studier med en
anvendt videnskabs tilgang.
Et eksempel på, hvordan studiernes tilgang til teori og praksis kan afføde bestemte resultater, ses i resultaterne af den narrative syntese, hvor betydningen af video undersøges. Her
afspejles forskellene mellem studiernes tilgang til teori og praksis og deres operationalisering
af sammenhæng mellem teori og praksis sig i de konkrete anvendelser af video, som de undersøger. Studierne, der fokuserer på applikation af teori i praksis, undersøger brugen af
video, hvor de studerende ser andre udføre ”eksemplarisk” praksis, dvs. en praksis, som er i
overensstemmelse med teorien. Herved kan de studerende koble den lærte teori til den
praksis, de ser i videoen. Studierne, der fokuserer på refleksion, undersøger derimod videoer, hvor de studerende selv deltager, idet fokus her er på de studerendes refleksion over
egen praksis. Video anvendes således forskelligt afhængigt af, hvilken forståelse af relationen mellem teori og praksis, studierne er baseret på, og det afføder nogle bestemte resultater.
I andre tilfælde ser forskelle i studiernes præmisser ikke ud til at have betydning for deres
resultater. Eksempelvis kan der i studierne, som undersøger samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted, ikke ses nogen forskel hverken mellem studiernes anvendelse af
strategien eller resultaterne af den. Studier med forskellige tilgange til teori og praksis peger
samlet på, at et tæt samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted kan skabe sammenhæng mellem teori og praksis, ligesom studier med forskellige tilgange samlet peger på,
at sammenhængen hindres, når uddannelsessted og praktiksted fungerer som to adskilte
verdener.
Den konceptuelle syntese viser, at studiernes præmisser i form af deres teoretiske grundlag
og begrebsliggørelser af teori/praksis-relationen er forskellige. Når der i reviewet spørges til,
hvilke strategier der har betydning for relationen mellem teori og praksis, vil der således
fremkomme svar, som kan afhænge af de forståelser af teori og praksis, som er forudsat i
primærstudierne. Studiernes præmisser har betydning for de resultater, de søger og finder
frem til. Det er dermed ikke ligegyldigt, hvilke forståelser af teori/praksis-relationen studierne
er baseret på. Det betyder, at det kan være problematisk, når der i den narrative syntese
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udelukkende fokuseres på studiernes resultater uden at inddrage deres præmisser. Der bliver dermed tale om en forenklet syntese, hvor præmisserne bortreduceres, idet der ses bort
fra primærstudiernes grundlæggende forståelser af det felt, de undersøger.
I et review af denne størrelse, hvor der i den narrative syntese indgår 61 primærstudier, som
undersøger forskellige strategier i forskellige uddannelser, og som er baseret på forskellige
metodiske tilgange, er det nødvendigt at søge at forenkle og gruppere resultaterne, så det
bliver muligt i syntesen at sige noget meningsfuldt og overordnet på baggrund af den samlede mængde data. Hvis der inddrages for mange faktorer, kan det forplumre syntesen og gøre den unødigt kompliceret. Jeg har derfor valgt i den narrative syntese at fokusere skarpt på
studiernes resultater, men som det fremgår af ovenstående, er dette valg ikke omkostningsfrit. Forenklingen af syntesen kan udgøre en fejlkilde i reviewet, da en strategi, som konkluderes at være velegnet til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i én forståelse af
teori/praksis-relationen, ikke nødvendigvis er det i en anden forståelse. Det betyder, at der i
syntesen kan fremkomme forskellige svar på reviewspørgsmålet, da spørgsmålet kan betyde
noget forskelligt, alt efter hvilken forståelse af teori/praksis-relationen der forudsættes.
Dette er ikke et problem, der er særligt for netop dette review. Det kan siges at gøre sig gældende for mange systematiske reviews, hvor præmisserne for forskningen bortreduceres.
Der er således tale om et mere generelt problem forbundet med gennemførelsen af systematiske reviews, hvilket skyldes, at reviews behandler forskelligt datamateriale, som er baseret
på forskellige tilgange og forståelser af det undersøgte felt. For at imødegå problemet ser jeg
overordnet to muligheder. Den ene mulighed er at inddrage præmisserne i syntesen. Dette
vil kræve, at syntesen baseres på ganske få studier. Syntesemetoder, der kunne anvendes i
denne forbindelse, er eksempelvis ’realistisk syntese’ som beskrevet af Pawson et al. (2004),
hvor underliggende ideer og teorier inddrages i syntesen, eller metaetnografi, hvor forskningens præmisser, dens grundlæggende antagelser, kan ses som en del af konteksten for studierne. Den anden mulighed er at skærpe inklusionskriterierne i et review, således at de studier, der inddrages, så vidt muligt har lignende præmisser. I et review som nærværende review kunne dette ske ved at definere et skarpt fokus for studiernes resultater og for den undersøgte strategi, således at fx kun studier, der undersøger betydningen af portfolio i læreruddannelsen for studerendes refleksion, blev inddraget. Fælles for de to muligheder, som jeg
her har skitseret, er, at de begge implicerer et væsentligt mindre datasæt. Det kan være vanskeligt og problematisk at gennemføre reviews, der er meget store, da datamaterialet bliver
for uoverskueligt. Det kan som i dette review betyde, at man bliver nødsaget til at reducere
og forenkle syntesen.

276

Forståelser af teori og praksis
Projektet tager udgangspunkt i, at der ikke findes én forståelse af relationen mellem teori og
praksis, men flere forskellige. I projektets konceptuelle syntese undersøges Wilfred Carrs
(1986; 1990) opstilling af fem forskellige forståelser af relationen mellem teori og praksis:
common sense-tilgangen, den filosofiske tilgang, den anvendte videnskabs tilgang, den praktiske tilgang og den kritiske tilgang i relation til primærforskningens forståelser af teori/praksis-relationen.
Anvendelighed af Carrs typologi
Analysen af primærstudiernes teori/praksis-forståelser i den konceptuelle syntese viser, at
det er muligt at karakterisere studiernes grundlæggende antagelser om teori/praksisrelationen ved hjælp af Carrs typologi. Ved at anvende Carrs forståelser af teori og praksis
som begrebsramme i projektet har det systematiske review kunnet bidrage med ny viden om,
hvilke forståelser af teori og praksis der er i spil i professionsforskningsfeltet, og hvordan
disse forståelser kommer til udtryk i forskningen. Carrs opstilling af forskellige forståelser af
teori og praksis har vist sig som en anvendelig og nyttig begrebsramme, som har bidraget til
at begribe væsentlige aspekter ved de grundlæggende antagelser og forståelser om teori/praksis-forholdet, som primærforskningen er baseret på. De forskellige forståelser af teori
og praksis kan ses som analytiske kategorier og dermed konstruktioner, men afhandlingen
viser, at det er muligt at identificere og skelne mellem disse forståelser af teori og praksis i
primærforskningen. Forståelserne af teori og praksis er udtrykt eksplicit i en stor del af forskningen, men i mange tilfælde også implicit, hvor det har været muligt at uddrage forståelsen
ud fra de synspunkter, overbevisninger og antagelser, der er udtrykt i studierne. Samtidig er
det vigtigt at bevare in mente, at en begrebsramme netop er en ramme, hvilket indebærer, at
den sætter rammerne for, hvad der kan begribes. Det kan medføre en risiko for, at analysen
til en vis grad bliver cirkulær eller selvopfyldende, da begrebsrammen udstikker grænser for,
hvad det bliver muligt at se i datamaterialet. Begrebsrammen tilbyder nogle bestemte positioner og kategorier, som datamaterialet kan forstås ud fra. Derved kan der lukkes for andre
måder at fortolke data på. Hvis der i afhandlingen var anvendt en anden teoretisk begrebsramme kunne afhandlingen have resulteret i andre indsigter.
I lighed med andre studier, som har undersøgt forståelser af teori/praksis-relationen i professionel uddannelse (Fealy, 1997; Fealy, 1999; Wong, 2011), bekræfter den konceptuelle syntese i dette review Carrs typologi. De fire forståelser af teori/praksis-relationen, som Carr
beskriver, kan findes i den empiriske forskning. Også i lighed med de tidligere tilsvarende
undersøgelser, var det ikke muligt at frembringe nye kategorier. Dette er i sig selv et interessant resultat, for betyder det, at der ikke findes andre måder at forstå teori/praksis-relationen
på i professionel uddannelse? Et muligt svar kunne være, at Carr på baggrund af sin gen-
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nemgang af den eksisterende litteratur, forskning og debatter har opstillet en dækkende og
præcis redegørelse for og karakteristik af de forståelser, der hidtil har været at finde inden for
det pædagogiske felt. Det er vanskeligt at udfordre en sådan teori. Denne mulighed understøttes af, at andre undersøgelser heller ikke har kunnet identificere nye kategorier.
Samtidigt kan det undre, at der ikke skulle være sket en udvikling på feltet, siden Carr opstillede forståelserne af teori/praksis-relationen for snart 30 år siden. Undervejs i analyseprocessen undrede jeg mig over, at studiernes teori/praksis-forståelser passede så godt ind i
Carrs typologi. Det var næsten som om, primærstudiernes forfattere selv havde taget udgangspunkt i Carrs teori/praksis-forståelser. De brugte de samme begreber og rationaler,
som Carr havde beskrevet. Dette kan bekræfte ovenstående forklaring, nemlig at Carrs beskrivelse af forskellige teori/praksis-forståelser er præcis og dækkende. En anden forklaring,
som udfordrer denne forklaring, kan være, at dette reviews egne forståelser og grundlæggende antagelser ligesom hos primærstudierne også afføder og toner bestemte resultater.
På samme vis som primærstudiernes forfattere er jeg selv trådt ind i feltet med mine forforståelser, som har været af både videnskabelig og teoretisk karakter samt har trukket på
common sense-forståelser af, hvad der konstituerer teori/praksis-relationen i professionel
uddannelse. Samtidig har projektet været vinklet i en bestemt retning, idet det er indgået i
Brobygningsprojektet. Det har haft betydning for udarbejdelsen af reviewspørgsmål, opstilling
af inklusionskriterier og udarbejdelse af søgeprofiler, herunder valg af søgetermer. Som beskrevet i kapitel 5 kan fagtermer forstås som konstruerede og forhandlede betydninger, som
kategoriserer verden ud fra en interesse eller en teori. Allerede ved den systematiske litteratursøgning, som i et systematisk review udgør dataindsamlingen, foregår der således en
selektion af primærstudier, ud fra hvilke teoretiske forståelser og begrebsliggørelser de bærer med sig, og ud fra hvordan disse begreber betydningssættes i de databaser, hvori der
søges. Det betyder, at de anvendte søgetermer får betydning for karakteren af de primærstudier, der indgår i reviewet. Det samme gælder for reviewspørgsmålet og inklusionskriterierne. En anden forklaring på, hvorfor der ikke i datamaterialet kunne findes forståelser af
teori/praksis-relationen, som udfordrer Carrs typologi, kan derfor være, at forskning med andre forståelser findes, men ikke er blevet identificeret eller inkluderet i dette review. Enten
fordi der anvendes andre termer og konceptualiseringer af teori/praksis-forholdet, eller fordi
der anlægges et andet fokus end i dette review, som søger svar på, hvilke strategier der har
betydning for sammenhængen mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne.
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Carrs teori/praksis-forståelser i primærforskningen
De forståelser af teori og praksis, der ses i primærforskningen, er common sense-tilgangen,
den anvendte videnskabs tilgang, den praktiske tilgang og den kritiske tilgang. Den filosofiske tilgang ses ikke i primærstudierne. 50 Common sense-tilgangen repræsenterer tilgange,
som har en forståelse af, at teori udspringer af praksis og kan udledes af den erfarne praktikers indsigter. I den anvendte videnskabs tilgang forstås teori som en abstrakt, principiel og
generel viden, som kan anvendes i praksis. Den praktiske tilgang udtrykker et syn på praksis
som problematisk og kompleks, og teori og praksis relaterer sig i denne forståelse til hinanden i en gensidig vekselvirkning, hvor praktikeren ved hjælp af teori reflekterer over og begrunder sin praksis. I den kritiske tilgang til teori og praksis forstås praksis som en social
praksis, der er kulturelt og historisk indlejret, og som praktikeren ved hjælp af teori bør reflektere over i relation til kontekstuelle faktorer, vaner og ideologier for derved at blive bevidstgjort og frigjort.
Til trods for at alle fire tilgange til teori og praksis er repræsenteret i primærforskningen, viser
afhandlingen, at der særligt er to overordnede forståelser af teori og praksis, der dominerer,
nemlig den anvendte videnskabs tilgang og den praktiske tilgang. Disse to tilgange relaterer
sig til bestemte forståelser af, hvordan sammenhæng mellem teori og praksis kan karakteriseres, nemlig som applikation af teori i praksis og som refleksion. I afhandlingens kapitel 2
om teori og praksis blev det beskrevet, at der findes to tendenser i den pædagogiske litteratur om teori og praksis. Den ene omhandler teorier, der fokuserer på anvendelsen af teori i
praksis, og den anden omhandler teorier, der fokuserer på refleksion over praksis (jf. Rasmussen, 1999; Saugstad, 2004; Wahlgren & Aarkrog, 2007). Disse tendenser er blevet bekræftet af det systematiske review, som viser, at langt den overvejende del af primærforskningen er baseret på disse to forståelser af teori og praksis.
Derudover blev det i kapitel 2 beskrevet, hvordan teorierne om læring i praksis er kommet til
og nu udgør en af de overordnede teoretiske retninger, som bidrager til forståelsen af teori/praksis-problemet. Denne tendens kan derimod ikke ses i det systematiske review, idet
teorier om læring i praksis ikke viser sig helt så tydeligt i primærforskningen, hvor primærstudier med en common sense-tilgang kun er svagt repræsenteret. Dette resultat adskiller sig
ligeledes fra resultaterne af Fealys (1997) undersøgelse af sygeplejelitteraturen, hvor det
blev fundet, at særligt common sense-tilgangen er bredt reflekteret i sygeplejelitteraturen,
mens den anvendte videnskabs tilgang har haft og stadig har betragtelig indflydelse. Den
praktiske tilgang viser sig i Fealys undersøgelse at være underudforsket og underudtrykt,
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Som beskrevet tidligere er der usikkerhed om, hvorvidt den filosofiske tilgang kan betragtes som en
tilgang til teori/praksis-relationen på lige fod med de fire øvrige tilgange.
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men alligevel ses sygepleje som en åben, ikke-deterministisk og etisk aktivitet. Der ses i undersøgelsen desuden er en stigende anerkendelse af værdien af selvrefleksion som en epistemologisk basis for sygeplejepraksis, og der er en fremspirende litteratur, i hvilken sygepleje fortolkes som en problematisk, social praksis, hvilket peger på evidens for den kritiske tilgang. Fealys undersøgelse er foretaget i 1997, mens nærværende review er baseret på empirisk forskning fra 1995-2010. Her kan det ses, at særligt den praktiske tilgang til teori og
praksis har udviklet sig og nu udgør den dominerende position blandt både lærer- og sygeplejerskestudier. At common sense-tilgangen i dette review ikke er så stærkt repræsenteret,
kan skyldes, at der er sket en udvikling siden midten af 90´erne, men det kan muligvis også
skyldes, at empirisk professionsforskning med en forståelse af teori/praksis-forholdet, som
kan karakteriseres som common sense-tilgangen, har et andet fokus end dette review. Enten
ved at den type studier ikke fokuserer på konkrete strategier til at fremme sammenhæng
mellem teori og praksis, eller ved at de ikke fokuserer på relationen mellem teori og praksis,
men i højere grad på læring i praksis. Når det i dette review konkluderes, at den praktiske
tilgang og den anvendte videnskabs tilgang er dominerende, skal det således forstås inden
for rammerne af reviewet, hvilket betyder, at de to forståelser dominerer i netop de studier,
som lever op til inklusionskriterierne i reviewet, og altså ikke nødvendigvis på hele professionsforskningsfeltet. Det skal desuden tages i betragtning, at afhandlingen bidrager med viden om, hvilke forståelser af teori og praksis der gør sig gældende i den empiriske forskning,
hvorimod den ikke bidrager med viden om, hvilke forståelser der gør sig gældende blandt
andre aktører i professionsfeltet såsom professionsundervisere og mere teoretisk og filosofisk orienterede forskere. Det kan i denne forbindelse overvejes, om der er forskel på de forståelser af teori og praksis, som gør sig gældende blandt henholdsvis empiriske professionsforskere og disse andre aktører.
I afhandlingens kapitel 2 blev det vist, at det er gennemgående for professionsteorierne, at
den viden, professionerne trækker på, kan beskrives som to forskellige felter eller systemer
af viden; en abstrakt, teoretisk viden, som er ekspliciteret og systematisk, og en konkret,
praktisk viden, som er erfaringsbaseret og personlig. I denne forbindelse bidrager afhandlingen med indsigter i, hvordan de to felter af viden vægtes i forskellige forståelser af teori og
praksis.
Den anvendte videnskabs tilgang kan betragtes som en forståelse, hvor viden fra det teoretiske felt, ’knowing’, vægtes højest. I den anvendte videnskabs tilgang kan den abstrakte, teoretiske viden siges at have forrang for den praktiske viden, idet den abstrakte teori her opfattes som handlingsforeskrivende for praksis. I common sense-tilgangen derimod vægtes viden fra det praktiske felt, ’doing’, højest, idet det antages, at teorien er indlejret i praksis, og
at den vigtige læring finder sted i praksiskonteksten. For disse to tilgange viser afhandlingen,
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at studier med en anvendt videnskabs tilgang vægter den teoretiske læring på uddannelsesstedet højest, idet det antages, at teorien lært på uddannelsesstedet er den vigtige og rigtige
viden, som efterfølgende skal appliceres i praksis, mens studierne med en common sensetilgang vægter læringen på praktikstedet højest, idet det antages, at man ikke på uddannelsesstedet kan lære, hvordan man skal handle i praksis.
Hvor common sense-tilgangen og den anvendte videnskabs tilgang således kan ses som
positioner, der tydeligt vægter viden fra enten henholdsvis det praktiske og det teoretiske felt
frem for den anden, forholder det sig anderledes for den praktiske tilgang og den kritiske
tilgang, som begge vægter både den teoretiske viden og den praktiske viden. I disse to tilgange har viden fra enten det teoretiske felt eller det praktiske felt således ikke forrang for
den anden, ligesom det heller ikke diskuteres, hvilken viden der er til stede først. I stedet ses
teori og praksis som indgående i et dialektisk forhold til hinanden. Den praktiske tilgang taler
således om en professionel viden, som er baseret på både teori, forskning og praktisk erfaring. Den kritiske tilgang anvender indsigterne fra både den anvendte videnskabs tilgang og
den praktiske tilgang og vægter dermed både den abstrakte, teoretiske viden og den konkrete, praktiske viden.
Med indførelsen af professionsbacheloruddannelserne stilles professionerne ifølge Hjort
(2008) i disse år overfor forskellige udfordringer og problemstillinger med hensyn til, hvilke
vidensformer der kan anerkendes som relevante for professionens udførelse. En af problemstillingerne vedrører akademiseringen af professionsbacheloruddannelserne, som rejser
spørgsmålet om, hvilket forhold der skal være mellem de vidensformer, der har været dominerende på henholdsvis de mellemlange videregående uddannelser og universiteterne. Hjort
peger på, at hvor universiteterne traditionelt har beskæftiget sig med, hvad der er sandt eller
falsk, har professionshøjskolerne i højere grad beskæftiget sig med, hvad der er godt eller
dårligt. Det skyldes, at professionsuddannelserne har været underlagt handletvang, som har
forpligtet dem på at frembringe svar i form af forståelsesrammer, der kan afstikke handlemuligheder for den professionelle praksis. I modsætning hertil har universiteterne været forpligtet til at stille spørgsmål og analysere problemstillinger. Der kan således ses en modstilling
mellem det deskriptive og analytiske overfor det præskriptive og normative (Hjort, 2008).
Fælles for de fire uddannelser er, at der er sket en udvikling i retning af en højere grad af
akademisering i modsætning til tidligere, hvor uddannelserne var præget af praktisk mesterlære. Der er sket en forskydning, så den akademiske viden har fået en mere fremtrædende
position i forhold til den praktiske viden, hvor det tidligere var omvendt. Dette kan ses som en
del af professionaliseringsbestræbelserne, hvor uddannelserne forsøger at afgrænse deres
viden og ekspertise i forhold til andre professioner for at opnå status og anerkendelse.
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Spørgsmålet om, hvorvidt akademiseringen af professionsbacheloruddannelserne har betydning for forholdet mellem teoretisk og praktisk viden, besvarer afhandlingen ikke, idet der
er tale om en undersøgelse af forskningen på området og ikke selve professionsuddannelsespraksissen eller policy i Danmark. Dog kan afhandlingens indsigter vedrørende dominansen af særligt den anvendte videnskabs tilgang og den praktiske tilgang i forskningen bidrage til refleksion og overvejelser omkring, hvorvidt samme billede gør sig gældende i praksis
og policy, samt hvilken betydning det kan have for vægtningen af akademisk og praktisk læring i professionsbacheloruddannelserne.
Metodologiske refleksioner
Syntesen er præget af, at den er baseret på en høj andel af kvalitative studier. Det betyder,
at den fremviser nogle af de processer, der kan være forbundet med anvendelsen af bestemte strategier, mens den i mindre grad peger på konkrete virkninger af strategierne. Derfor
skal resultaterne ikke forstås ud fra en kausal logik, hvor anvendelsen af strategierne altid
fører til netop det resultat, som studierne viser. I stedet kan syntesen pege på, hvordan bestemte strategier kan skabe bestemte muligheder for læring, og hvilke barrierer og facilitatorer der kan være forbundet hermed.
At syntesen er baseret på forskellige typer af forskning har bidraget til afhandlingens indsigter ved at give forskellige perspektiver og viden om de undersøgte strategier. Et eksempel er,
at flere kvalitative studier har vist, at det kan være problematisk, når uddannelsesstedet og
praktikstedet fungerer som to adskilte verdener med hver deres idealer og prioriteringer af
viden, mens kvantitative studier har bidraget med viden om, at der er en sammenhæng mellem samarbejde mellem praktiksted og uddannelsessted og de studerendes oplevelse af
kohærens i uddannelsen. Et andet eksempel er anvendelsen af diskussionsgrupper, hvor
kvantitative studier viser, at de studerende opnår et højere refleksionsniveau, når de arbejder
i grupper, mens kvalitative studier viser, at dette sker ved, at de studerende i fællesskab undersøger praksis, diskuterer, sammenligner, deler og konstruerer deres teorier om praksis på
basis af erfaringer, oplevelser og teorier. De kvalitative studier har desuden spillet en særlig
rolle ved at kunne pege på forskellige forhold, som kan udgøre barrierer og facilitatorer ved
anvendelsen af strategierne. Et eksempel på dette er, at de studerende oplever arbejdet med
portfolio som tidskrævende og forvirrende, hvilket har betydning for deres holdning til metoden, mens de bliver mere positivt stemt overfor metoden, når de får støtte og feedback fra en
underviser.
Anvendelsen af kvalitativ forskning i systematiske reviews er et omdiskuteret emne. Nogle
mener, at den kvalitative forskning ikke har en berettigelse i systematiske reviews, da den
ikke kan bidrage med viden om effekter, og da den ikke er generaliserbar i absolut eller repræsentativ forstand. Andre mener, at det er problematisk at udelukke den kvalitative forsk282

ning, da den særligt i den pædagogiske forskning kan bidrage med forståelse af læreprocesser, der finder sted i bestemte kontekster. Atter andre mener, at det er problematisk at inddrage kvalitativ forskning i systematiske reviews, da det ikke er muligt at oversætte studiernes begreber og resultater til et samlet resultat, netop fordi den er så kontekstspecifik og
kompleks, og fordi den er baseret på en anden logik end kvantitative studier, som har et mål
om at være repræsentativ og pege på årsagssammenhænge og korrelationer.
I afhandlingens kapitel 4 om evidens blev det beskrevet, hvordan kritikere af ”hvad virker”tankegangen fremhæver, at læring ikke er en kausal proces, men at pædagogisk praksis
derimod er en kompleks praksis, som er knyttet til indhold, kultur og kontekst og kendetegnet
ved komplekse og foranderlige processer. Ved at inddrage kvalitativ forskning og ved at anvende den narrative tilgang og den tematiske analyse af primærstudierne har det været muligt at frembringe resultater, som i højere grad anerkender forståelsen af læring som kompleks. Som beskrevet viser det systematiske review ikke, hvad der virker baseret på en kausal logik. Afhandlingen bidrager i stedet med viden om forskellige strategier, som kan skabe
muligheder for frugtbare læringsmiljøer og erfaringsrum. Når reviewet således peger på, at
der er en sammenhæng mellem fx case-baseret undervisning og de studerendes refleksion
over teori og praksis, skal det ikke forstås som, at hvis man anvender cases i undervisningen, så vil det altid føre til de studerendes kobling af teori og praksis gennem refleksion. Det
skal i stedet forstås som, at cases i undervisningen kan være medvirkende til at skabe et
læringsrum, hvor det bliver muligt at reflektere. I denne forbindelse bidrager afhandlingen
også med viden om, hvilke forhold der kan hindre eller fremme denne refleksion.
I afhandlingens kapitel 4 blev det beskrevet, at læring kan forstås som en symbolsk medieret
interaktion, hvor de studerende fortolker og søger at skabe mening i det, de undervises i (jf.
Biesta, 2007). I en uddannelsespraksis indgår de studerende sammen med undervisere og
praktikere som subjekter, der forholder sig til undervisningen, som har deres egen oplevelse
og fortolkning af det, der sker, deres egne mål, ønsker, tanker og forestillinger. Det betyder,
at den enkelte metode eller strategi ikke kan anskues som en isoleret faktor, der enten virker
eller ikke virker. Anvendelsen af metoden og det læringsmæssige udbytte af den er forbundet med de studerendes oplevelse af metoden og deres holdning til den, samt med de særlige forhold der gør sig gældende i den konkrete uddannelseskontekst.
Hvis man tager udgangspunkt i, at de studerende har deres egne oplevelser, meninger og
holdninger til læreprocessen, bliver det således svært med en kausal logik at forudsige,
hvordan de vil reagere på en bestemt strategi eller undervisningsmetode. Når der i reviewet
ikke kan generaliseres i absolut eller repræsentativ forstand, indebærer det, at man ikke kan
være sikker på, at det, der fungerede godt i én kontekst, vil fungere godt i alle andre tilsvarende kontekster. Samtidig mener jeg, at der, når en bestemt strategi i flere primærstudier
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viser sig at have en positiv betydning for sammenhængen mellem teori og praksis for de studerende, er belæg for i afhandlingen at konkludere, at anvendelsen af denne strategi kan
tilbyde et konstruktivt læringsmiljø for koblingen af teori og praksis – afhængigt af hvordan
strategien anvendes, de særlige kontekstuelle forhold i den pågældende uddannelsespraksis, og hvordan strategien opleves af de studerende.
Selvom anvendelsen af kvalitativ forskning i reviewet således bidrager til en mere kompleks
forståelse af problemstillingen, er den også forbundet med metodologiske problematikker,
idet forskningen oftest er baseret på mange forskellige metoder og tilgange, ligesom der anvendes forskellige teoretiske begreber. Metoderne til syntetisering af kvalitativ forskning er
ikke så udviklede som for systematiske reviews baseret udelukkende på RCT-studier eller
andre typer af kvantitativ forskning, og der er færre systematiske reviews at lære fra. 51 Det
har været en udfordring i denne forskningsproces. I syntesen har jeg anvendt tematisk analyse, som af Thomas & Harden (2007) beskrives som en metode, der både bevarer og respekterer det enkelte studies kontekst og kompleksitet og samtidig ikke er bundet af det. I
kapitel 10 om syntesens robusthed blev det beskrevet, hvordan det for kvalitativ forskning er
forskerens opgave at tilvejebringe tilstrækkelig information om den kontekst, forskningen er
foretaget i. Dette har været en udfordring i et systematisk review som dette, som er baseret
på et omfattende datamateriale i form af et stort antal empiriske studier, som alle er foretaget
i hver deres kontekst. På denne baggrund mener jeg, at det er mere oplagt at inddrage den
kvalitative forskning i mindre reviews baseret på et begrænset antal studier, hvis den kvalitative forskning skal komme til sin fulde ret og bidrage med sine særlige kvaliteter og indsigter i
systematiske reviews. Til trods for disse problematikker og udfordringer mener jeg, at inddragelsen af studier med forskellige designs og metodologiske udgangspunkter har bidraget
til at give relevante og væsentlige indsigter i de forskningsspørgsmål, som afhandlingen har
søgt at besvare.

Konklusion
Formålet med projektet har primært været at udforske betydningen af forskellige strategier,
som har til hensigt at skabe sammenhæng mellem teori og praksis for studerende på professionsbacheloruddannelserne til ingeniør, lærer, pædagog og sygeplejerske. Endvidere har
projektet undersøgt, om Wilfred Carrs (1986; 1990) karakteristik af forskellige forståelser og
tilgange til teori og praksis kan genfindes i de teoretiske forståelser og begrebsliggørelser af
teori/praksis-relationen, som ligger til grund for primærstudiernes udforskning af strategierne.
Formål, problemstilling og forskningsspørgsmål er søgt belyst gennem et systematisk review

51

De systematiske reviews, der findes, er desuden som oftest formidlet som rapporter, hvor de videnskabsteoretiske og metodologiske overvejelser i forbindelse med forskningsprocessen ikke fremgår.
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bestående af en forskningskortlægning og en syntese af den internationale forskning fra
1995-2010, som belyser betydningen af en række strategier for relationen mellem teori og
praksis i professionsbacheloruddannelserne.
Det systematiske review bidrager med indsigter fra den empiriske forskning vedrørende betydningen af forskellige strategier for sammenhængen mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Et systematisk review af tilsvarende karakter er ikke tidligere gennemført. Indsigterne, som det systematiske review bidrager til, er fremkommet gennem udførelsen af en narrativ syntese, som besvarer spørgsmålet om, hvilke strategier der har betydning for sammenhængen mellem teori og praksis set i forhold til forskellige forståelser af teori
og praksis. I den narrative syntese er der analyseret og konkluderet på tværs af primærforskningens resultater, hvorved der er fremkommet nye konklusioner. Desuden er gennemført en konceptuel syntese, hvor primærforskningens grundlæggende antagelser om teori/praksis-relationen er analyseret ved hjælp af Carrs typologi over forskellige tilgange til teori/praksis-relationen. Afhandlingen bidrager til at skabe overblik over den eksisterende forskningsmæssige viden på feltet. Den eksisterende viden er i det systematiske review sat i spil
på en ny måde, idet den i syntesen fortolkes og transformeres til et sammenhængende hele.
Herved bidrager afhandlingen til at generere ny viden på basis af den eksisterende viden i
primærforskningen.
Indsigter fra primærforskningen
Det overordnede reviewspørgsmål, som er søgt besvaret gennem afhandlingen, lyder: ”Hvilke strategier i uddannelsen har betydning for relationen mellem teori og praksis i uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og ingeniør samt i professionsuddannelser af bachelorlængde inden for sundhed, pædagogik og teknik, og hvordan?”. Dette reviewspørgsmål
har styret det systematiske review i den systematiske litteratursøgning, opstilling af inklusions- og eksklusionskriterier, screening, dataekstraktion samt vurdering af relevans og kvalitet. Grundet datamaterialets karakter blev spørgsmålet undervejs modificeret og præciseret
på baggrund af de karakteristika ved primærforskningen, som viste sig i forskningskortlægningen. Forskningsspørgsmålene er igennem afhandlingen besvaret gennem delkonklusioner af henholdsvis forskningskortlægning, narrativ syntese og konceptuel syntese.
Karakteristika ved primærforskningen
Den systematiske forskningskortlægning bidrager med indsigter vedrørende primærforskningens karakteristika. Forskningsspørgsmålene, der guidede forskningskortlægningen lyder:
•

Hvordan kan forskningen på feltet karakteriseres med hensyn til geografisk kontekst,
metode og forskningsdesign, uddannelseskontekst og aktører?
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•

Hvilke strategier, forstået som pædagogiske og didaktiske metoder og tiltag, som anvendes med henblik på at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne lærer, pædagog, sygeplejerske og ingeniør, beskrives i
forskningen?

•

Hvordan vurderes relevansen og kvaliteten af forskningen?

Forskningskortlægningen identificerede 92 studier publiceret i perioden 1995-2010 omhandlende strategier, der har til formål at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Af disse blev 19 vurderet til at have høj evidens for det systematiske review, mens 42 blev vurderet til at have medium evidens og 31 lav evidens. Forskningskortlægningen viser, at en stor del af forskningen er gennemført i USA, mens en del er
udført i Australien, Canada, New Zealand, Storbritannien og Skandinavien. Feltet er præget
af mange små studier og kun få større studier. En stor del af forskningen anvender kvalitative
metoder, mens en del har et mixed-methods-design. Kun ganske få anvender udelukkende
kvantitative metoder. De fleste af studierne undersøger lærer- og sygeplejerskeuddannelsen,
mens der findes meget lidt forskning om teori/praksis-relationen i ingeniøruddannelsen og
ingen om teori/praksis-relationen i pædagoguddannelsen, som den kendes i Danmark. Primært studerende indgår som aktører i undersøgelserne, men også praktikere og undervisere
indgår i en del studier. I forskningen undersøges en række forskellige strategier, som har til
formål at skabe sammenhæng mellem teori og praksis for de studerende. De mest undersøgte strategier er teknologianvendelse, kollaborativ læring samt portfolio og dagbog. En del
studier omhandler vejledning, case-baseret læring, samarbejde mellem uddannelsessted og
praktiksted samt organisering af praktik. Et mindre antal studier beskæftiger sig med narrativer, udforskning af praksis, demonstrationslaboratorium og undervisning i refleksion.
Strategier, der har betydning for relationen mellem teori og praksis
Afhandlingen viser, hvordan en række forskellige strategier har betydning for sammenhængen mellem teori og praksis for studerende på professionsbacheloruddannelserne. Dette er
undersøgt i den narrative syntese af studiernes resultater ud fra forskningsspørgsmålene:
•

Hvad karakteriserer de strategier, forstået som pædagogiske og didaktiske metoder
og tiltag, som anvendes med henblik på at skabe sammenhæng mellem teori og
praksis i professionsbacheloruddannelserne lærer, pædagog, sygeplejerske og ingeniør, som beskrives i forskningen?

•

Hvilken betydning har de beskrevne strategier for sammenhængen mellem teori og
praksis i professionsbacheloruddannelserne?
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•

Hvilke forhold ved de pædagogiske og didaktiske metoder og tiltag hindrer og faciliterer sammenhængen mellem teori og praksis for de studerende i professionsbacheloruddannelserne?

Det kan ikke på baggrund af den narrative syntese konkluderes, at én strategi er bedre end
en anden til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, men afhandlingen viser, at de
undersøgte strategier kan medvirke til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis på
forskellige måder, ligesom det vises, hvad der fungerer som henholdsvis barrierer og faciliterer for sammenhængen mellem teori og praksis. Strategierne, der undersøges i reviewet, er:
Teknologianvendelse, kollaborativ læring, portfolio og dagbog, vejledning, samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted, organisering af praktik, case-baseret læring, udforskning af praksis, narrativer, demonstrationslaboratorium og undervisning i refleksiv tænkning.
Mange af de undersøgte strategier fungerer i samspil med andre strategier. Det gælder eksempelvis anvendelsen af teknologi, som ofte anvendes som en måde at facilitere anvendelsen af portfolio, dagbog, kollaborativ læring, cases, narrativer og udforskning af praksis på.
Det samme gælder for kollaborativ læring, som ofte er et aspekt ved andre metoder som fx
case-baseret læring og organisering af praktik. I syntesen er strategierne delt ind som analytiske kategorier med henblik på at kunne skelne imellem dem, men syntesen peger på, at
man med fordel ville kunne anvende flere strategier samtidig. Dette billede understøttes af
Darling-Hammonds (2006) studie, som finder, at det er kendetegnende for de eksemplariske
uddannelsessteder, at de bruger mange forskellige strategier for at skabe sammenhæng
mellem teori og praksis.
Afhandlingen viser, at der på tværs af de undersøgte strategier kan findes nogle overordnede forhold og tematikker, som gør sig gældende i forhold til professionsuddannelsernes bestræbelser på at skabe sammenhæng mellem teori og praksis:
•

Praksis ind i den teoretiske undervisning og teori ind i praktikken

•

Refleksiv praksis

•

Forskellige forståelser af teori og praksis

•

Tryghed i læreprocessen

Praksis ind i den teoretiske undervisning og teori ind i praktikken
For at skabe sammenhæng mellem teori og praksis kan der med fordel anvendes strategier,
som bringer praksis ind i undervisningen på uddannelsesstedet. Dette kan ske på forskellige
måder, som giver de studerende mulighed for i undervisningen at analysere og reflektere
over både praksiseksempler og egne praksisoplevelser, som video af egen og andres praksis, videokonferencer, interaktive multimediemiljøer, seminar med udgangspunkt i praksisop-
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levelser, diskussionsgrupper, praktiker ind i undervisningen, case-baseret undervisning og
narrativer.
Samtidig med at praksis bringes ind i den teoretiske undervisning, bør teorien også følge
med ind i de studerendes praktik. I denne forbindelse spiller praktikvejlederen en vigtig rolle,
som indebærer, at hun bør give feedback, stille spørgsmål, inddrage teoretisk viden og henvise til relevant litteratur. Andre strategier, der kan medvirke til at bringe teorien ind i praktikken, er dagbog, portfolio, studerendes udforskning af praksis, teoretiske opgaver der skal
løses i praksis, professionshøjskoleunderviser på praktikstedet og samarbejde mellem praktiksted og uddannelsessted.
Refleksiv praksis
Når praksis bringes ind i undervisningen på uddannelsesstedet, får de studerende mulighed
for at reflektere over praksis uden at være underlagt handletvang. Det giver dem mulighed
for at få nye perspektiver på praksis og blive bevidste om deres egne handlinger i praksis. I
refleksionsprocessen inddrages både teoretisk viden og praktiske erfaringer, og på denne
måde sættes de studerendes egne praktiske erfaringer i relation til mere overordnede og
generelle principper og teorier. En række af de undersøgte strategier faciliterer de studerendes refleksive praksis: video, cases, narrativer, seminar, diskussionsgrupper, onlinefora,
dagbog, portfolio, vejledningssamtalen, aktionsforskningsprojekter, forskningsbaseret tilgang
til opgaver og specialer samt diskussion af praksis i den teoretiske undervisning.
Disse strategier har det til fælles, at de både bringer praksis tæt på, ind i undervisningen, og
at de samtidig også distancerer sig til praksis med hensyn til tid og afstand, hvilket tilvejebringer muligheder for de studerende for at reflektere over praksis. For yderligere at facilitere
studerendes refleksive praksis kan refleksionen med fordel foregå som kollaborativ refleksion, hvor de studerende forholder sig refleksivt til hinandens praksisser. Når de studerende
reflekterer og diskuterer med hinanden, foregår det ofte mere uformelt og frit, men samtidig
er der en tendens til, at de hovedsageligt orienterer sig mod konkrete praksisproblematikker
uden at inddrage teoretiske komponenter. Undervisere og vejledere kan i denne forbindelse
spille en vigtig rolle i at styre refleksionen i en retning, så teori inddrages i refleksionen.
Forskellige forståelser af teori og praksis
Det kan være problematisk, at uddannelsesstedet og praktikstedet betragtes og fungerer
som to forskellige og adskilte læringsrum, som har forskellige normer, kulturer, sprog og idealer samt forskellige forståelser og prioriteringer af, hvad der er relevant og vigtig viden. De
studerende kan opleve modstridende krav fra uddannelsesstedet, som søger udforskning,
kritisk tilgang og refleksion, og praktikstedet, som kræver en mere praktisk orientering rettet
mod en teknisk ekspertise.
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For at skabe større sammenhæng mellem professionsbacheloruddannelsernes teoretiske og
praktiske dele er samarbejde mellem professionshøjskoler og praktiksteder vigtigt og nødvendigt. Afhandlingen viser, at kommunikation, samarbejde og vidensdeling mellem uddannelsessted og praktiksted kan skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Det kan ske
gennem fælles planlægning, møder, seminarer, hvor både undervisere, praktikvejledere og
studerende deltager, tætte relationer og en høj grad af samarbejde mellem undervisere og
vejledere. Der findes forskellige forståelser af, hvad teori og praksis er, og hvordan teori og
praksis kan og bør relatere sig til hinanden. Alle forståelserne kan være relevante og vigtige i
relation til forskellige formål, men for at undervisere, praktikere og studerende kan opnå et
fælles sprog, er det vigtigt at tematisere og diskutere forståelserne af forholdet mellem teori
og praksis.
Tryghed i læreprocessen
Tryghed i læreprocessen er af afgørende betydning for de studerendes læringsmæssige
udbytte. Når studerende oplever usikkerhed, frustration og pres, har det en negativ betydning
for muligheden for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Dette ses for strategierne
portfolio, dagbog, aktionsforskning, praksisbaseret læring og kollaborativ læring. Når de studerende ikke forstår, hvad der kræves af dem, eller når de finder opgaven for krævende,
bliver de negativt stemt over for anvendelsen af metoderne. Samme problematik ses, når de
studerendes præstationer skal bedømmes. Eksamen og vurderinger udgør krav, som de
studerende skal leve op til her og nu, og det har betydning for deres fokus, som flyttes væk
fra deres læringsproces og rettes mod at forsøge at leve op til de stillede krav.
For at afhjælpe disse problematikker kan der arbejdes med at skabe større tryghed i læreprocessen for de studerende. I denne forbindelse er støtte, guidning og feedback fra undervisere og praktikvejledere af afgørende betydning. Kontinuerlig adgang til vejledning samt
støtte og accept giver de studerende en følelse af tryghed og sikkerhed, som giver dem mere
mod på at reflektere og forholde sig kritisk til praksis. På samme tid får de studerende en
mere positiv oplevelse af metoderne og et større læringsudbytte. For at skabe tryghed i læreprocessen bør der desuden arbejdes med en indlagt progression i uddannelsen, så de
krav, der stilles til de studerende, matcher det niveau, de befinder sig på. Dette gælder særligt for refleksion. De studerende kan ikke forventes at reflektere på højere niveauer, hvis de
ikke først har lært at reflektere på lavere niveauer. Også tid og erfaring er vigtige faktorer. Jo
længere fremme i uddannelsen, de studerende er, jo større sikkerhed opnår de i læreprocessen. De får en bedre forståelse for, hvordan teoretisk viden og praksis kan hænge sammen. Strategierne, som bringer praksis ind i undervisningen ved at illustrere og eksemplificere praksis, kan i denne forbindelse medvirke til at kompensere for nyere studerendes manglende praksiserfaring.
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Primærforskningens grundlæggende antagelser om teori/praksis-relationen
Det overordnede teoretiske perspektiv i afhandlingen udgøres af Carrs (1986; 1990) opstilling af forskellige forståelser af forholdet mellem teori og praksis. Dette teoretiske perspektiv
har bidraget med indsigter vedrørende de antagelser om og forståelser af forholdet mellem
teori og praksis, som primærforskningen er baseret på. I den konceptuelle syntese er primærstudiernes teoretiske og begrebsmæssige præmisser undersøgt ud fra forskningsspørgsmålet:
•

Kan de af Carr beskrevne forståelser af teori/praksis-relationen genfindes i de teoretiske og konceptuelle forståelser og antagelser om teori/praksis-relationen, som den
empiriske forskning om strategier, der har betydning for sammenhængen mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne, er baseret på, og hvordan kommer
de i så fald til udtryk?

På baggrund af den konceptuelle syntese kan det konkluderes, at der er empirisk belæg for
Carrs teoretiske model af forståelser af teori/praksis-forholdet. Afhandlingen viser, at forståelserne af teori/praksis-relationen, som Carr har beskrevet, afspejler sig i primærforskningens grundlæggende antagelser og begrebsliggørelser af teori/praksis-forholdet. Carrs fremstilling af relationen mellem teori og praksis tilbyder således en ramme, inden for hvilken det
er muligt at beskrive og analysere relationen mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne, som den er undersøgt og beskrevet i forskningen.
Udforskningen af teori/praksis-forståelserne i primærforskningen ved hjælp af Carrs typologi
viser, at forholdet mellem teori og praksis forstås på flere forskellige måder, og at den nuværende tænkning om forholdet mellem teori og praksis således er præget af eklekticisme og
pluralisme. Den konceptuelle syntese har afdækket begrebsliggørelser af teori/praksisrelationen, som bekræfter tilstedeværelsen af de fire forståelser af teori og praksis, som Carr
har beskrevet: Common sense-tilgangen, den anvendte videnskabs tilgang, den praktiske
tilgang og den kritiske tilgang. Den filosofiske tilgang kunne ikke genfindes i studierne. Den
praktiske tilgang og den anvendte videnskabs tilgang er de to mest udbredte forståelser af
teori og praksis i primærstudierne, mens et mindre antal studier antager en common sensetilgang og kun ganske få en kritisk tilgang til teori og praksis. Common sense-tilgangen viser
sig i primærforskningen ved en forestilling om, at teori ligger implicit i den erfarne praktikers
praksis. Den anvendte videnskab tilgang viser sig i tendenser til at se teori og praksis som to
adskilte bestræbelser, hvorved en teori/praksis-dualisme opretholdes. Den praktiske tilgang
viser sig i forskningen ved en forståelse af relationen mellem teori og praksis som reciprok,
hvor refleksion spiller en central rolle i at skabe en samlet professionel viden, som hele tiden
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udvikler sig. Den kritiske tilgang viser sig i studierne i et fokus på kritisk refleksion med henblik på bevidstgørelse om kontekstuelle faktorer for derved at kunne frigøre sig fra dem.
Afhandlingen viser desuden, at der i primærforskningen anvendes forskellige mål for, hvornår der kan siges at være sammenhæng mellem teori og praksis. Langt de fleste studier fokuserer på refleksion og applikation af teori i praksis, mens et mindre antal studier fokuserer
på mestring af færdigheder og akademiske præstationer. Disse måder kan til en vis grad –
men ikke udelukkende – henføres til studiernes grundlæggende forståelser af teori/praksisrelationen. På den måde afføder og toner studiernes præmisser i form af deres begrebsliggørelser af teori/praksis-relationen nogle bestemte resultater. På denne baggrund peger afhandlingen på, at det kan være problematisk i et systematisk review at bortreducere primærforskningens præmisser i form af dens grundlæggende antagelser om og forståelser af det
undersøgte felt.

Perspektivering
Det oprindelige udgangspunkt for Brobygningsprojektet var en problematik omhandlende
stigende frafald og faldende søgning til de danske professionsbacheloruddannelser. Siden
projektets start har denne situation ændret sig, idet der i de seneste år igen er set en stigende søgning til professionsbacheloruddannelserne. Dette ændrer dog ikke på, at sammenhængen mellem teori og praksis stadig er et aktuelt spørgsmål, idet et grundlæggende træk
ved de undersøgte uddannelser er deres vekslen mellem teoretisk og praktisk undervisning.
Forskningen, som præsenteres i denne afhandling, kan ses som et bidrag til den fortsatte
diskussion om, hvordan teori og praksis kan relatere sig til hinanden, og hvordan man på
professionsbacheloruddannelserne kan arbejde med at skabe et læringsmiljø, som skaber
rammerne for på forskellige måder at koble teori og praksis for de studerende.
Afhandlingens vigtigste bidrag udgøres af udforskningen af en række forskellige strategier,
som har betydning for relationen mellem teori og praksis. Desuden udforskes de forskellige
forståelser og antagelser om teori og praksis, som udgør præmisserne for den undersøgte
primærforskning. Denne udforskning er sket gennem et systematisk review, og det betyder,
at afhandlingen giver et samlet overblik over den internationale viden, som i perioden 19952010 er produceret vedrørende strategier, der har betydning for sammenhængen mellem
teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne til ingeniør, lærer, pædagog og sygeplejerske.
Afhandlingens resultater, som vedrører de forskellige strategier, kan anvendes direkte af
undervisere på professionshøjskoler, som planlægger undervisningen med henblik på at
skabe sammenhæng mellem teori og praksis for studerende på professionsbacheloruddan-
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nelserne. Analysen af de forskellige forståelser af teori og praksis kan forstås og anvendes
som stimulation til refleksion for professionsbachelorundervisere og andre aktører på feltet
over egne teori/praksis-forståelser, og over hvilke(n) form(er) for relationer mellem teori og
praksis der anses for hensigtsmæssige i den konkrete uddannelsesmæssige sammenhæng.
I afhandlingen er det blevet undersøgt, hvilke forståelser af teori og praksis der er til stede i
den empiriske forskning på feltet. Det er muligt, at politikere, praktikere, undervisere og studerende mener noget forskelligt, når de taler om sammenhængen mellem teori og praksis.
Som en ide til fremtidig forskning kan der peges på, at undersøgelser af, hvilke forståelser af
teori og praksis der gør sig gældende blandt disse aktører i feltet, kunne udgøre væsentlige
bidrag til at belyse problemstillingen.
Afhandlingen viser, at mens der findes en del forskning på feltet om lærer- og sygeplejerskeuddannelsen, findes der kun få studier om ingeniøruddannelsen og ingen om pædagoguddannelsen, som den kendes i Danmark. Der kan derfor peges på, at sammenhængen mellem teori og praksis i disse uddannelser ville være væsentlige forskningstemaer for fremtidig
forskning. Forskningskortlægningen, som præsenteres i denne afhandling, viser, at forskningsfeltet er præget af mange små studier, som ofte er af kvalitativ art. For at opnå en højere grad af diversitet i forskningen ville større undersøgelser, som går på tværs af uddannelsesinstitutioner, og som anvender forskellige metodiske tilgange, kunne bidrage med væsentlig viden på området.
Afhandlingen viser, at den foreliggende forskning på feltet ikke tager højde for de studerendes individuelle baggrunde som fx akademisk baggrund, socioøkonomisk baggrund og praktiske erfaringer. Resultaterne viser således ikke, om der er nogle strategier, der er mere relevante for bestemte grupper af studerende. Fokus for fremtidig forskning kunne derfor med
fordel rettes mod dette spørgsmål.
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Resumé
Titel
Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne – et systematisk review
Formål
Projektets forskningsinteresse er at udforske, hvilke strategier der kan tages i brug i professionsbacheloruddannelserne til ingeniør, lærer, pædagog og sygeplejerske for at skabe et
konstruktivt læringsmiljø med sammenhæng mellem teori og praksis. Formålet er endvidere
at undersøge, hvordan den foreliggende forsknings præmisser i form af dens grundlæggende teoretiske og konceptuelle forståelser af teori og praksis kan beskrives. Dette gøres gennem et systematisk review bestående af en forskningskortlægning og en syntese af den empiriske forskning fra 1995 – 2010 på feltet. Syntesen er delt i to: en narrativ syntese af primærforskningens resultater vedrørende strategier, der kan skabe sammenhæng mellem teori og praksis, og en konceptuel syntese af primærforskningens grundlæggende forståelser af
teori/praksis-relationen. I den konceptuelle syntese anvendes Wilfred Carrs (1986; 1990)
typologi, hvor forskellige forståelser af relationen mellem teori og praksis karakteriseres, og
det undersøges, om denne typologi er anvendelig i forhold til at begribe de forståelser af teori
og praksis, som kan findes på feltet.
Metode
Udførelsen af det systematiske review er gennemført i flere trin: systematisk litteratursøgning, screening af referencer i forhold til opstillede inklusions- og eksklusionskriterier, dataekstraktion, kritisk vurdering af referencer, forskningskortlægning og syntese. Til dette blev
anvendt EPPI-Reviewer, et software udviklet til at gennemføre systematiske reviews. En litteratursøgning blev foretaget i 13 databaser om pædagogisk, sociologisk og psykologisk
forskning. Den systematiske litteratursøgning resulterede i 4522 referencer. Disse referencer
blev screenet ud fra deres abstract med henblik på at afgøre, om de levede op til kriterierne
for inklusion i det systematiske review. 320 referencer blev inkluderet i denne fase, og disse
studier blev dernæst screenet baseret på den fulde tekst, hvilket resulterede i, at 92 unikke
primærstudier blev inkluderet i det systematiske review. De inkluderede studier blev kodet og
analyseret i EPPI-Reviewer ved at ekstrahere data fra de publicerede tekster om forskningen. Dataekstraktionen fokuserede på informationer om formål med studiet, fokus, kontekst,
sample, dataindsamlingsmetoder, analysemetoder, resultater og konklusioner. Studierne
blev analyseret med henblik på at karakterisere deres forståelse af relationen mellem teori
og praksis med udgangspunkt i Carrs opstilling af teori/praksis-forståelser. På basis af en
vurdering af studiernes kvalitet indgik 61 af de 92 studier i syntesen. Syntesen blev gennem-
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ført som en narrativ syntese med anvendelse af en række metoder: gruppering, tabuleringer,
tekstuelle deskriptioner, kvalitative case-beskrivelser og tematisk analyse.
Forskningens indsigter og konklusioner
Afhandlingen viser, at en række strategier har betydning for sammenhængen mellem teori og
praksis for studerende på professionsbacheloruddannelserne: Teknologianvendelse, kollaborativ læring, portfolio og dagbog, vejledning, samarbejde mellem uddannelsessted og praktiksted, organisering af praktik, case-baseret læring, udforskning af praksis, narrativer, demonstrationslaboratorium og undervisning i refleksiv tænkning. Mange af strategierne fungerer i samspil med hinanden. På tværs af de undersøgte strategier findes nogle overordnede
forhold og tematikker, som gør sig gældende i forhold til bestræbelserne på at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.
Praksis ind i den teoretiske undervisning og teori ind i praktikken
For at skabe sammenhæng mellem teori og praksis kan der med fordel anvendes strategier,
som bringer praksis ind i undervisningen på uddannelsesstedet ved at give de studerende
mulighed for at analysere og reflektere over praksiseksempler og praksisoplevelser, som
video af egen og andres praksis, videokonferencer, interaktive multimediemiljøer, seminar,
diskussionsgrupper, praktiker ind i undervisningen, case-baseret undervisning og narrativer.
Teorien bør også følge med ind i de studerendes praktik. Praktikvejlederen bør give feedback, stille spørgsmål, inddrage teoretisk viden og henvise til relevant litteratur. Andre strategier, der kan medvirke til at bringe teorien ind i praktikken, er dagbog, portfolio, studerendes
udforskning af praksis, teoretiske opgaver der løses i praksis, underviser på praktikstedet
samt samarbejde mellem praktik- og uddannelsessted.
Refleksiv praksis
Når praksis bringes ind i undervisningen på uddannelsesstedet, får de studerende mulighed
for at reflektere over praksis uden at være underlagt handletvang. Det giver dem mulighed
for at få nye perspektiver på praksis og blive bevidste om deres egne handlinger i praksis. I
refleksionsprocessen inddrages både teoretisk viden og praktiske erfaringer, og på denne
måde sættes de studerendes egne praktiske erfaringer i relation til mere overordnede og
generelle principper og teorier. En række af de undersøgte strategier faciliterer de studerendes refleksive praksis: video, cases, narrativer, seminar, diskussionsgrupper, onlinefora,
dagbog, portfolio, vejledningssamtalen, aktionsforskningsprojekter, forskningsbaseret tilgang
til opgaver og specialer samt diskussion af praksis i den teoretiske undervisning.
Forskellige forståelser af teori og praksis
Det kan være problematisk, at uddannelsesstedet og praktikstedet betragtes og fungerer
som to forskellige og adskilte læringsrum, som har forskellige normer, kulturer, sprog og ide-
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aler samt forskellige forståelser og prioriteringer af, hvad der er relevant og vigtig viden. For
at skabe større sammenhæng mellem uddannelsernes teoretiske og praktiske dele er samarbejde mellem professionshøjskoler og praktiksteder vigtigt. Kommunikation, samarbejde og
vidensdeling mellem uddannelsessted og praktiksted kan skabe sammenhæng mellem teori
og praksis. Det kan ske gennem fælles planlægning, møder, seminarer, tætte relationer og
en høj grad af samarbejde mellem undervisere og vejledere. For at opnå et fælles sprog er
det vigtigt at tematisere og diskutere forståelserne af forholdet mellem teori og praksis.
Tryghed i læreprocessen
Tryghed i læreprocessen er af afgørende betydning for de studerendes læringsmæssige
udbytte. Når studerende oplever usikkerhed, frustration og pres, har det en negativ betydning
for muligheden for at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. For at afhjælpe disse
problematikker kan der arbejdes med at skabe større tryghed i læreprocessen for de studerende. I denne forbindelse er støtte, guidning og feedback fra undervisere og praktikvejledere af afgørende betydning. For at skabe tryghed i læreprocessen kan der arbejdes med en
indlagt progression i uddannelsen, så de krav, der stilles til de studerende, matcher deres
niveau. Også tid og erfaring er vigtige faktorer. Jo længere fremme i uddannelsen, de studerende er, jo større sikkerhed opnår de i læreprocessen. Strategierne, som bringer praksis ind
i undervisningen ved at illustrere og eksemplificere praksis, kan medvirke til at kompensere
for nyere studerendes manglende praksiserfaring.
Primærforskningens grundlæggende antagelser om teori/praksis-relationen
De fire forståelser af teori/praksis-relationen, common sense-tilgangen, den anvendte videnskabs tilgang, den praktiske tilgang og den kritiske tilgang, som Carr har beskrevet, afspejler
sig i primærforskningens grundlæggende antagelser og begrebsliggørelser. Common sensetilgangen repræsenterer tilgange, som har en forståelse af, at teori udspringer af praksis og
kan udledes af den erfarne praktikers indsigter. I den anvendte videnskabs tilgang forstås
teori som en abstrakt, principiel og generel viden, som kan anvendes i praksis. Den praktiske
tilgang udtrykker et syn på praksis som problematisk og kompleks, og teori og praksis relaterer sig i denne forståelse til hinanden i en gensidig vekselvirkning, hvor praktikeren ved hjælp
af teori reflekterer over og begrunder sin praksis. I den kritiske tilgang til teori og praksis forstås praksis som en social praksis, der er kulturelt og historisk indlejret, og som praktikeren
ved hjælp af teori bør reflektere over i relation til kontekstuelle faktorer, vaner og ideologier
for derved at blive bevidstgjort og frigjort. Udforskningen af teori/praksis-forståelserne i primærforskningen ved hjælp af Carrs typologi viser, at forholdet mellem teori og praksis forstås
på flere forskellige måder, og at den nuværende tænkning om forholdet mellem teori og
praksis er præget af eklekticisme og pluralisme.

295

English Summary
Title
Theory and practice in professional education – a systematic review.
Purpose of the study
The research interest of the study is to investigate which didactic and pedagogical methods
that can be utilized in professional education programs in engineering, nursing, teaching and
social work in order to create a constructive learning environment with a strong connection
between theory and practice. Furthermore, the aim of the study is to investigate how the
premises of the primary research in the shape of its underpinning theoretical and conceptual
understandings can be described. This is investigated through conducting a systematic review consisting of a research mapping and a synthesis of the empirical research published in
the period 1995-2010 in the research field. The synthesis consists of two separated parts: a
narrative synthesis of the results from the primary research regarding strategies that influence the theory/practice-relationship and a conceptual synthesis of the underpinning understandings of the theory/practice-relationship. In the conceptual synthesis, Wilfred Carr’s
(1986; 1990) typology of different understandings of the theory-practice relationship is employed and it is investigated whether this typology is adequate for grasping the understandings of theory and practice that can be found in the research.
Methodology
The systematic review was conducted through the following steps: systematic literature
search, screening of references according to criteria for inclusion and exclusion of the systematic review, data extraction, critical assessment of references, research mapping, and
synthesis. The systematic review was conducted in the EPPI-Reviewer, a web based tool
developed for the conduction of all phases of a systematic review. A literature search was
conducted in 13 databases within educational, sociological and psychological research. The
literature search generated 4522 hits. The references were screened based on their abstract
in other to determine whether they met inclusion criteria for the systematic review. In this
phase, 320 references were included, and these references were then screened based on
full text. This left a number of 92 unique primary studies to be included in the systematic review. Included studies were coded and analyzed in the EPPI-Reviewer by extracting data
from the published research. The data extraction focused on information about study aims,
focus, context, sample, methods for data collection, methods for data analysis, findings, and
conclusions. The primary studies were analyzed in order to characterize their understanding
of the theory practice relationship according to the five understandings of the theory-practice
relationship as described by Carr. Based on a critical assessment of the quality of the stud-
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ies, 61 of the 92 studies were included in the synthesis. A narrative synthesis approach was
taken, utilizing a number of techniques for synthesizing primary research: grouping, tabulations, textual descriptions, qualitative case descriptions, and thematic analysis.
Study findings
The results show that a number of strategies can influence the connection between theory
and practice for students: Didactic use of technology, portfolio and journal, partnership between university and field experience site, organization of field experiences, supervision,
case based learning, collaborative learning, students´ practice research, narratives, demonstration lab, and learning how to reflect. Many of the strategies work together with other
strategies. Across the investigated strategies, some overall themes in relation to the efforts to
relate theory and practice were identified.
Practice into the theoretical lessons and theory into field experiences
In order to make stronger connections between theory and practice, it is important to bring
practice into the lessons that take place at the educational site, i.e. the university or college.
This can be done by providing opportunities for students to analyze and reflect on examples
from practice and their own practice experiences. Strategies useful for this purpose are video
cases, video recordings from students´ field experiences, interactive multimedia learning
environment, seminars based on students´ experiences from practice, discussion groups,
practitioner lecturer, case based learning and narratives. Also, it is important to bring theory
into students´ field experience. The supervisor must give feedback, ask questions, draw theory into conversations, and provide the student with information about relevant literature.
Other useful strategies include journal writing, portfolio, student action research, theoretical
assignments to be solved during field experiences, university lecturer taking part in field experiences, and cooperation between university and the practice site.
Reflective practice
Bringing practice into the theoretical lessons provides the students with opportunities to reflect without having to act immediately. This way they can achieve new perspectives on practice and become more conscious about their own actions. In the process of reflection, both
theoretical knowledge and practical experience are involved and this way the students´ own
practical experiences are related to more general principals and theories. A number of strategies facilitate the students´ reflective practice: Video, case-based learning, narratives, seminar, discussion groups, online discussion boards, journal, portfolio, supervision, action research projects, research based approach in assignments, and discussion of practice in the
theoretical lessons.
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Different understandings of theory and practice
It is problematic when the educational site and the practical site are viewed and function as
to different and separate learning environments with different values, culture, language and
ideals, and different understandings and priorities of what is to be understood as relevant
and important knowledge. In order to create stronger connections between the theoretical
and practical parts of professional education programs, cooperation between the faculty and
practitioners is important. Communication, collaboration and knowledge sharing are essential
and can be realized through co-planning, seminars, meetings, close relationships and a high
degree of collaboration between university teachers and practitioners. In order to gain a
common language, it is important to continually thematize and discuss the understandings of
the theory practice relationship.
A sense of security in the learning process
A sense of security in the learning process is significant for students to profit from the educational efforts to link theory and practice. Students feeling insecure frustrated and under pressure have a negative influence on the possibilities to create stronger connections between
theory and practice. To create a greater sense of security, support, guiding and feedback
from teachers and supervisors are crucial. Also, it is important to operate with a progression
in the education so the demands match the students´ current level. Time and experience are
important factors and experiences students generally feel more secure than new and unexperienced students. To compensate for new students´ lack of experience from practice,
strategies that illustrate and exemplify practice can be employed.
The underpinning theory/practice understandings of the primary research
The four understandings of the theory/practice-relation described by Carr are reflected in the
underpinning assumptions and conceptualizations of the primary research. The common
sense approach represents an understanding of theory as something that can be derived
from practice and from the insights of the experienced practitioner. In the applied science
approach, theory is understood as an abstract, principal and general knowledge that can be
applied in practice. Studies with a practical approach express a view on practice as complex
and theory and practice in this approach relate to each other in a dialectic relationship where
the practitioner with the help of theory reflects on and justifies his or her practice. In the critical approach, practice is understood as a social practice which is culturally and historically
embedded and the practitioner must use theory to reflect over practice in relation to contextual factors, habits and ideologies. The analysis of the understandings of the theory practice
relationship according to Carr´s typology shows that the theory/practice relationship is understood in various ways, and that the current thinking about theory and practice is characterized by eclecticism and pluralism.
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Appendiks 1: Litteratursøgning og søgeprofiler
Pilotsøgning
For at få et indtryk af omfanget af forskning i teori/praksis-relationen i uddannelse har jeg
foretaget en første meget bred søgning i ERIC med søgeordene ”theory practice relationship” and ”education”. Denne søgning giver 10.999 hits, hvilket viser, at der findes en stor
mængde af litteratur på feltet. Ved en gennemgang af de første referencer stod det klart, at
en stor del af referencerne er tekster, som ikke omhandler empirisk forskning. Jeg har derfor
foretaget en ny søgning, hvor jeg har filtreret alle referencer, som ikke er forsknings- eller
evalueringsrapporter fra: (((PT=143 reports research) or (PT=142 reports: evaluative)) and
(DE= "theory practice relationship") and (DE= education*)). Denne søgning indskrænker antallet af hits til 2908.
For at begrænse antallet af hits har jeg derfor valgt i de efterfølgende søgninger at søge efter
publikationer af typen forskningsrapporter, doktorafhandlinger og evalueringsrapporter i de
databaser, hvor en filtrering efter publikationstype er mulig. I databaser som fx ERIC er det
muligt at begrænse søgningen til bestemte typer af publikationer. I andre databaser findes
denne funktion ikke, og her må referencer fra andre typer af tekster frasorteres i den efterfølgende screening. Jeg har endvidere gennemgået referencerne fra pilotsøgningen for at undersøge, hvilke termer relevante referencer er kodet med. Disse termer har jeg efterfølgende
kunnet bruge ved udarbejdelsen af søgestrenge.
Stjernesøgning
En måde at lokalisere standardiserede termer om et givent fænomen i en specifik database
er ved at finde et studie, som er ”ideelt” i forhold til at svare på reviewspørgsmålet og som
lever op til inklusionskriterierne. Herved bliver det muligt at se, hvilke søgetermer og deskriptorer studiet er indekseret med i pågældende database. Disse termer kan dernæst guide
den videre søgning (Lefebvre et al., 2010). I denne forbindelse var jeg på forhånd bekendt
med et centralt studie om teori og praksis af Tigchelaar & Korthagen (2004), som jeg vidste,
ville være relevant for det systematiske review. I ERIC er dette studie ikke tagget med termer
vedrørende teori/praksis-forholdet, men i stedet med termen ”student teaching”. På denne
baggrund har jeg valgt at lave alternative søgninger, såkaldte ”stjernesøgninger”, med denne
søgeterm. Det betyder, at søgningerne med stor sandsynlighed vil generere et antal af hits
omhandlende ”student teaching”, som ikke er relevante for reviewet, men det betyder også,
at der er større sandsynlighed for at leve op til kravet om at lokalisere al relevant forskning.
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Søgestrenge
ERIC
Søgningen i ERIC blev foretaget i tidsrammen ”Earliest to current”, og søgningen var begrænset til videnskabelige tekster: Publication Type is PT=(142 reports: evaluative) or
PT=(143 reports: research) or PT=(041 dissertations/theses: doctoral dissertations). Der er
desuden filtreret for uddannelsesniveau: Education Level is Higher Education or Postsecondary Education or Two Year Colleges.
Jeg lavede en første søgning på relationen mellem teori og praksis. (DE="theory practice
relationship") or (DE="transfer of training"). Denne søgning gav 1819 resultater.
Denne søgning kombinerede jeg derefter med de 4 professioner, så søgestrengen kom til at
se således ud:
((DE="theory practice relationship") or (DE="transfer of training")) and(teacher* or nurse* or
preschool teacher* or engineer*). Dette indskrænkede antallet af resultater til 873 hits.
I denne søgning var det imidlertid muligt, at der var resultater med, som ikke omhandlede
teori-praksis forholdet i uddannelse, men i professionerne generelt, mens der kunne være
studier vedrørende uddannelserne, som faldt uden for søgningen. Desuden blev studier, som
omhandler teori-praksis forholdet i andre professionsuddannelser af bachelorniveau indenfor
sundhed, pædagogik og teknik, ikke indfanget. Jeg lavede derfor en alternativ søgning specifikt rettet mod uddannelserne:
(((DE="theory practice relationship") or(DE="transfer of training")) and((DE=("medical education" or "nursing education" or "clinical experience" or "clinical teaching health professions" or
"problem based learning")) or(DE=("professional education" or "administrator education" or
"architectural education" or "business administration education" or "engineering education" or
"home economics education" or "information science education" or "computer science education" or "library education" or "legal education professions" or "medical education" or
"graduate medical education" or "veterinary medical education" or "nursing education" or
"pharmaceutical education" or "professional continuing education" or "public administration
education" or "teacher education" or "competency based teacher education" or "english
teacher education" or "inservice teacher education" or "preservice teacher education" or
"student teaching" or "teacher educator education" or "theological education" or "english
teacher education" or "preservice teacher education" or "student teaching"))
or(DE="engineering education")))
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Denne søgning gav 448 hits. Jeg antog, at der ville være et overlap mellem de to søgninger,
og jeg lavede derfor en ny søgning, hvor jeg kombinerede dem med OR. Dette blev den endelige søgestreng, som så således ud:
(((DE="theory practice relationship") or(DE="transfer of training")) and(teacher* or nurse* or
preschool teacher* or engineer*)) or(((DE="theory practice relationship") or(DE="transfer of
training")) and((DE=("medical education" or "nursing education" or "clinical experience" or
"clinical teaching health professions" or "problem based learning")) or(DE=("professional education" or "administrator education" or "architectural education" or "business administration
education" or "engineering education" or "home economics education" or "information science education" or "computer science education" or "library education" or "legal education
professions" or "medical education" or "graduate medical education" or "veterinary medical
education" or "nursing education" or "pharmaceutical education" or "professional continuing
education" or "public administration education" or "teacher education" or "competency based
teacher education" or "english teacher education" or "inservice teacher education" or "preservice teacher education" or "student teaching" or "teacher educator education" or "theological education" or "english teacher education" or "preservice teacher education" or "student
teaching")) or(DE="engineering education")))
Denne søgning gav 1025 hits.
På baggrund af studiet af Tigchelaar & Korthagen (2004) lavede jeg endvidere en stjernesøgning, hvor jeg indsatte ”student teaching” i søgestrengen i stedet for ”theory practice relationship” og ”transfer of training”. Denne kombinerede jeg så med uddannelserne og professionerne på samme måde som den første søgning. Denne søgning gav 967 hits:
(((DE="student teaching") and(teacher* or nurse* or preschool teacher* or engineer*))
or(((DE="theory practice relationship") or(DE="transfer of training")) and((DE=("medical education" or "nursing education" or "clinical experience" or "clinical teaching health professions"
or "problem based learning")) or(DE=("professional education" or "administrator education"
or "architectural education" or "business administration education" or "engineering education"
or "home economics education" or "information science education" or "computer science
education" or "library education" or "legal education professions" or "medical education" or
"graduate medical education" or "veterinary medical education" or "nursing education" or
"pharmaceutical education" or "professional continuing education" or "public administration
education" or "teacher education" or "competency based teacher education" or "english
teacher education" or "inservice teacher education" or "preservice teacher education" or
"student teaching" or "teacher educator education" or "theological education" or "english
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teacher education" or "preservice teacher education" or "student teaching"))
or(DE="engineering education")))) and(DE=(student teaching))
De to søgninger resulterede samlet i 1992 hits. Søgningerne uploadede jeg og importerede i
EPPI-Reviewer. Dernæst foretog jeg kontrol for dubletter, hvilket resulterede i, at 65 referencer blev flyttet til dubletdatabasen. Overlappet mellem de to søgninger var således lille. Efterfølgende resterede 1927 referencer.
De første søgninger i ERIC blev udført 4 måneder før søgningerne i de andre databaser. For
at sikre at søgningen var opdateret, foretog jeg den samme søgning igen samtidig med søgningerne i de andre databaser. I denne update-søgning søgte jeg kun efter referencer fra
2010. Denne søgning gav 87 hits, hvoraf 50 var dubletter. Det samlede antal referencer fra
ERIC var således 1927 plus 37, i alt 1964.
Sociological Abstracts
I Sociological Abstracts findes termen ”transfer of training” i modsætning til “theory practice
relationship” ikke i tesaurussen. I denne database kan der ikke vælges publikationstype.
En første søgning på ”theory practice relationship” gav 1398 hits. Denne søgning kombinerede jeg med fritekstsøgninger på ”transfer of learning”, ”transfer of training” og ”student teaching”:
((DE="theory practice relationship") or (transfer of training) or (transfer of learning) or (student teaching))
Denne søgning kombinerede jeg dernæst med alle de termer, der fandtes i databasens tesaurus for de valgte professioner og professionsuddannelser.
((DE=("higher education" or "adult education" or "polytechnic schools" or "professional training" or "universities")) or(DE=("health education" or "health professions" or "nurses"))
or(DE=("engineers" or "professional workers" or "engineering" or "health professions" or
"nurses")) or(DE=("teachers" or "teacher education")))
Til slut kombinerede jeg de to søgninger, hvilket reducerede antallet af hits væsentligt, så det
blev 103. Jeg indsnævrede søgningen, så der kun blev medtaget referencer fra tidsrummet
1990 til 2010. Dette reducerede antallet af hits til 90. Den endelige søgestreng så således
ud:
((DE="theory practice relationship") or(transfer of training) or(transfer of learning) or(student
teaching)) and((DE=("higher education" or "adult education" or "polytechnic schools" or "professional training" or "universities")) or(DE=("health education" or "health professions" or
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"nurses")) or(DE=("engineers" or "professional workers" or "engineering" or "health professions" or "nurses")) or(DE=("teachers" or "teacher education")))
De 90 referencer blev uploadet og importeret i EPPI-Reviewer. En kontrol for dubletter viste
ingen interne dubletter, men 6 eksterne, hvilket vil sige, at 84 referencer resterede.
PsycINFO
I PsycINFOs tesaurus findes ingen termer for teori/praksis-relationen udover ”transfer learning”. Denne standardiserede term kombinerede jeg med en fritekstsøgning for ”theory practice relationship”. Jeg søgte efter referencer fra perioden 1990-2010.
(DE=("higher education" or "nursing education" or "social work education" or "teacher education")) and((DE="transfer learning") or(theory practice relationship))
Denne søgning gav 31 hits.
Desuden lavede jeg på baggrund af Tigchelaar & Korthagens (2004) studie en stjernesøgning, som gav 327 hits:
(DE=("higher education" or "nursing education" or "social work education" or "teacher education")) and(student teaching)
De to søgninger kombinerede jeg ved hjælp af OR, hvilket resulterede i 356 hits i alt. Den
endelige søgestreng så således ud:
((DE=("higher education" or "nursing education" or "social work education" or "teacher education")) and((DE="transfer learning") or(theory practice relationship))) or((DE=("higher education" or "nursing education" or "social work education" or "teacher education")) and(student
teaching))
Referencerne blev uploadet og importeret i EPPI og tjekket for dubletter. Ved kontrol for dubletter blev ingen interne dubletter fundet, men 24 eksterne dubletter blev flyttet til dubletdatabasen. Det resterende antal referencer var således 332.
FIS Bildung
I FIS Bildung anvendte jeg søgetermer fra databasens indeks (”schlagwörter”). Søgestrengen så således ud:
(Schlagwörter: THEORIE-PRAXIS-BEZIEHUNG oder TRANSFER) und (Schlagwörter:
LEHRERAUSBILDUNG oder INGENIEURAUSBILDUNG oder KRANKENSCHWESTER
oder KRANKENPFLEGER oder KRANKENPFLEGESCHULE oder KINDERGAERTNER
oder KINDERGAERTNERIN oder PAEDAGOGE oder PAEDAGOGIN)
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Denne søgning resulterede i 63 hits. Referencerne blev uploadet og importeret til EPPIReviewer. Ved kontrol for dubletter blev ingen dubletter fundet.
Dansk Pædagogisk Base
I Dansk Pædagogisk Base foretog jeg først en søgning udelukkende på ”teori-praksis forholdet”. Denne søgning resulterede i 45 hits. For at gøre søgningen bredere anvendte jeg dernæst flere søgetermer som ”praktik”, ”praksis” og ”teori”, samtidig med at jeg indsatte termer
for uddannelserne. Dette resulterede i denne søgestreng:
teori-praksis forholdet eller teori-praksis problem? eller transfer? eller praktik? eller praksis?
eller teori?) og (uddannelse) og (lærer? eller pædagog? eller sygeplejerske? eller ingeniør?
eller professionsbachelor? eller professionsuddannelse?)
Denne søgning gav 297 poster. Søgningerne blev uploadet og importeret i EPPI-Reviewer,
og 6 interne dubletter blev flyttet til dubletdatabasen, således at 291 referencer resterede.
Evidensbasen
Da Evidensbasen indeholder et begrænset antal systematiske reviews søgte jeg her med et
søgeord af gangen for at se om søgeresultaterne kunne bruges. Ved første søgning anvendte jeg danske søgetermer: ”praktik”, ”praksis”, ”transfer”, ”teori”, ”sygeplejerske”, ”pædagog”,
”ingeniør” og ”lærer”. Dette gav ingen relevante resultater. Derefter søgte jeg med engelske
søgetermer. Først søgte jeg med en hel søgestreng:
(student teaching OR practice OR theory practice relationship OR theory OR transfer) AND
(nurse OR teacher OR social worker OR engineer).
Denne søgeprofil gav ingen resultater. Jeg foretog dernæst søgningen med de samme søgetermer en ad gangen. Det resulterede i 133 poster, som jeg gennemgik manuelt for at vurdere deres relevans. Af de 133 poster vurderede jeg 5 systematiske reviews som værende relevante, og disse blev uploadet og importeret i EPPI-Reviewer.
NORBOK
I NORBOK søgte jeg med en kombination af fritekstsøgning på de relevante begreber udtrykt
på norsk og relevante emnetal fra Deweys decimalklassifikationssystem. Dette resulterede i
følgende søgestreng:
(transfer? OR praktikk? OR praksis? OR teori?) AND ((professionsutdanning? OR lærerutdan? OR førskolelærerutdan? OR pedagogutdan? OR ingeniørutdan? OR sykepleierutdan?)
OR D=(370.733? OR 371.102? OR 361.3? OR 372.21? OR 620? OR 361?))
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Denne søgning gav 58 hits. Det var ikke muligt at uploade referencerne fra NORBOK. Jeg
screenede dem derfor manuelt, og de studier, der blev inkluderet efter abstractscreeningen,
uploadede jeg derefter manuelt i EPPI-Reviewer. Der blev ikke fundet dubletter.
Jykdok
I Jykdok søgte jeg med denne søgeprofil:
Search Request: Builder Search = (theory practice transfer)
[ in Kaikki sanat/All fields ]AND(education)[ in Kaikki sanat/All fields ]AND(nurse health teach
er engineer social profession preschool teacher)[ in Kaikki sanat/All fields ]
Denne søgning resulterede i 446 hits, som alle blev uploadet og importeret i EPPI-Reviewer.
Der blev dernæst kontrolleret for dubletter og fjernet 24 interne dubletter. Det samlede antal
referencer fra Jykdok var således 422.
Libris
Til søgningen i Libris anvendte jeg ”svenska ämnesord”, SAO, som er et emneordssystem
med emneord indenfor hovedsageligt det humanistiske og samfundsvidenskabelige område.
Emneordene har en klassifikationskode fra det svenske SAB-system (Klassifikationssystem
för svenska bibliotek). I min søgestreng anvendte jeg klassifikationskoderne til at udtrykke
uddannelsen for de konkrete uddannelser, mens jeg anvendte fritekst til at udtrykke teori/praksis-relationen, da der ikke fandtes dækkende emneord i SAB. Teori/praksis-delen af
søgningen blev af samme grund temmelig bred for ikke at overse relevante referencer, mens
uddannelsesdelen blev mere specifik. Jeg søgte med følgende søgestreng:
(kl:Em-c.04 OR kl: Em.04 OR kl:Em.06v OR kl:Em-c.06v OR kl:Ep.06v OR kl:Ep-c.06v OR
kl:Em.06p OR kl: Em-c.06p OR kl:Ep.06p OR kl:Ep-c.06p OR kl:Ep-c.04 OR sjuksköterskeutbildning OR folkskollärare-utbildning OR folkskoleseminarier OR vårdutbildningar OR teknisk utbildning OR förskollärarutbildning) AND (kl:Eab OR teori OR praktik OR praxis OR
transfer)
Denne søgning resulterede i 169 hits, som blev uploadet og importeret i EPPI-Reviewer. En
kontrol for dubletter medførte, at 13 interne dubletter blev fjernet, således at 156 referencer
resterede.
AEI
Ved søgningen i AEI anvendte jeg søgetermerne fra AEIs thesaurus: “Theory-practicerelationship”, ”Transfer-of-training” og ”Professional education”. De standardiserede termer
kombinerede jeg med friteksttermer, og søgningen blev udført for perioden 1990-2010.
Søgestrengen så således ud:
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(theory-practice-relationship OR transfer-of-training OR teaching ADJ practice).DE. AND
(professional-education OR engineering-education OR nursing-education OR teachingeducation).DE.
Denne søgning resulterede i 111 hits, som alle blev uploadet og importeret i EPPI. Der blev
ikke fundet nogen dubletter.
BEI
BEI er opbygget på samme måde som AEI, og jeg anvendte derfor samme søgestreng:
(theory-practice-relationship OR transfer-of-training OR teaching ADJ practice).DE. AND
(professional-education OR engineering-education OR nursing-education OR teachingeducation).DE.
I BEI resulterede denne søgning i 603 hits. Referencerne blev uploadet og importeret i EPPI.
Ved kontrol for dubletter blev der fundet 4 interne dubletter og yderligere 64 eksterne dubletter. Det betød, at det samlede antal referencer fra BEI var 535.
CBCA Education
I CBCA Education søgte jeg med søgetermer og synonymer fundet i CBCAs tesaurus. Termen ”theory practice relationship” findes ikke i CBCA, og jeg valgte derfor at foretage en
bred søgning, hvor jeg i stedet anvendte søgetermerne ”theory” og ”practice”. Søgningen
blev desuden begrænset til tidsperioden fra 1990-2010. Det resulterede i følgende søgestreng:
SU(theory OR practice OR student teaching OR Transfer of learning OR Reflective teaching)
AND SU(nursing education OR teacher education OR engineering schools OR social work )
AND PDN(>12/31/1989)
Denne søgning resulterede i 60 referencer, som blev uploadet og importeret til EPPIReviewer. Ved kontrol for interne dubletter blev fundet 2 dubletter, mens der ved kontrol for
eksterne dubletter blev fundet yderligere 2. Det betød, at 56 referencer resterede.
Cedefop VET-Bib
Ved søgningen i Cedefop VET-Bib anvendte jeg søgetermer fundet i databasens tesaurus
”European Training Thesaurus”. I denne database findes ingen term for teori/praksisrelationen, og jeg valgte derfor også her at foretage en bred søgning, hvor jeg i stedet benyttede søgetermerne ”theory” og ”practice”. Der blev søgt med følgende søgeprofil:
(Theory OR practice OR practical training OR transfer of learning) AND (higher education
institute OR university OR educational institution OR non university higher education OR
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college of education) AND (polytechnic education OR engineer OR civil engineering OR
technological sciences OR electrical engineering OR mechanical engineering OR computer
engineering OR social services worker OR teacher training OR nurse OR paramedical personnel)
Denne søgning resulterede i 189 hits, som blev uploadet og importeret i EPPI-Reviewer. 3
interne dubletter blev flyttet til dubletdatabasen. 186 referencer resterede således.
Google Scholar
Jeg foretog en søgning i Google Scholar med følgende søgestreng for at lokalisere studier,
som var udgivet i 2010, men som ikke havde nået at blive registreret i de elektroniske databaser ved tidspunktet for søgningen. Der blev søgt i tidsrummet 2010-2010.
"theory practice relationship" education AND nurse OR teacher OR engineer OR social OR
worker
Denne søgning gav 117 resultater, som jeg screenede for at se, om der var referencer af
relevans for det systematiske review. I alt 2 studier blev vurderet relevante og uploadet i EPPI-Reviewer.
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Appendiks 2: Reliabilitetstest
I nedenstående skema ses resultatet af testpersonernes screening sammenholdt med min
(testleders) screening:

Testleder

Person 1

Person 2

Person 3

1

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

2

Wrong scope

Wrong institution

Wrong scope

Wrong scope

3

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

4

Wrong institution

Wrong institution

Wrong institution

Wrong scope

5

Wrong scope

Wrong institution

Wrong paper

Wrong scope

6

Wrong paper

Wrong paper

Wrong scope

Wrong scope

7

Inclusion

Inclusion

Inclusion

Wrong scope

8

Wrong study

Wrong institution

Wrong scope

Wrong scope

design
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9

Wrong scope

Wrong paper

Wrong scope

Wrong scope

10

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

11

Wrong scope

Wrong institution

Wrong scope

Wrong scope

12

Wrong scope

Wrong scope

Inclusion

Inclusion

13

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

14

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

15

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

16

Wrong scope

Wrong paper

Wrong scope

Wrong scope

17

Wrong paper

Wrong scope

Wrong paper

Wrong scope

18

Wrong scope

Wrong scope

Wrong time

Wrong scope

19

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

20

Wrong scope

Wrong scope

Wrong time

Wrong scope

21

Wrong scope

Inclusion

Inclusion

Wrong scope

22

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

23

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

24

Inclusion

Inclusion

Inclusion

Inclusion

25

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

26

Wrong scope

Wrong scope

Wrong paper

Wrong research

27

Wrong time

Wrong time

Wrong time

Wrong scope

28

Inclusion

Inclusion

Inclusion

Inclusion

29

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

Wrong scope

30

Wrong institution

Wrong institution

Wrong scope

Wrong scope

Appendiks 3: Detaljer om redigering af EPPI spørgeramme
Sektion A indeholder spørgsmål om administrative detaljer ved primærstudiet og genbeskrivelsen heraf. Sektionen består oprindeligt af 6 spørgsmål, som omhandler navn på revieweren, oplysninger om primærstudiets titel og forfatter(e), oplysninger om hvorvidt der er flere
tekster tilknyttet samme studie, samt sprog. Ét spørgsmål omhandler hvorvidt fokus for dataekstraktionen er hele studiet eller kun dele heraf. I denne sektion er tilføjet et enkelt spørgsmål vedrørende datoen for dataekstraktionen.
I sektion B er spørgsmålet ”Which of the following groups were consulted in working out the
aims of the study, or issues to be addressed in the study?” slettet, da spørgsmålet ikke relevant for hverken kortlægningen eller syntesen.
I sektion D er svarmulighederne ”Non-teaching staff”, ”Government”, ”Local education authority officers”, ”Parents” og ”Governors” fjernet, da disse grupper ikke ville være relevante som
sample i dette systematiske review. Spørgsmålene D.4 og D.7, som omhandlede deltagernes alder og eventuelle særlige behov, er fjernet, da disse spørgsmål var særligt rettet mod
systematiske reviews, der omhandler grundskolen.
Det andet spørgsmål i sektion E omhandler studiets ”Theory of change”. Her redegøres for
forfatterens beskrivelse og forståelse af det undersøgte fænomen/strategi. Spørgsmålet i
spørgerammen findes i EPPI-Revieweren sektion E, som i den oprindelige version hed ”Programme or Intervention description”. Denne er omdøbt til ”Phenomena or strategies in education addressed in the study”, og en del af de oprindelige spørgsmål er fjernet, da de hovedsageligt rettede sig mod interventionsstudier i modsætning til primærstudierne i dette
systematiske review, som overvejende udgøres af kvalitative studier, samt af et mindre antal
kvantitative studier, hvoraf kun nogle betegnes som interventionsstudier.
Af de 4 oprindelige spørgsmål i sektion F er spørgsmålet “How are the results of the study
presented?” fjernet, da svaret på dette spørgsmål kan rummes i det næste spørgsmål: ”What
are the results of the study as reported by the authors?”. Det første spørgsmål: ”When were
the measurements of the variable(s) used as outcome measures made, in relation to the
intervention?”, da dette spørgsmål er særligt rettet mod interventionsstudier, som der sandsynligvis kun er få af i dette systematiske review. Spørgsmålet ville være relevant, hvis syntesen skulle udgøres af en statistisk metaanalyse, hvilket imidlertid ikke er tilfældet grundet
den høje andel af kvalitative studier blandt de inkluderede studier, samt karakteren af de
kvantitative studier.
Efter sektion G om ”Study Method” følger sektion H, som beskæftiger sig med “Methods –
Groups”. I denne sektion antallet af spørgsmål reduceret fra 7 til 3, da spørgsmålene overve-
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jende er rettet mod RCT-undersøgelser. Tre spørgsmål, som er relevante for studier, som
sammenligner to eller flere grupper, er beholdt. Det drejer sig om spørgsmål om antallet af
grupper, samt om hvordan grupperne er opdelt, og hvad der adskiller dem.
Sektion I omhandler ”Methods – Sampling strategy”. Mens sektion D beskæftiger sig med
hvilken gruppe af personer, der udgør studiets sample, beskæftiger denne sektion sig med
selve metoden til udvælgelse af sample. I denne sektion er 7 ud af 8 spørgsmål beholdt i
uredigeret form. Ét spørgsmål er fjernet, da svarene rummes i andre af spørgerammens
spørgsmål vedrørende metode. Det drejer sig om spørgsmålet: ”Planned sample size”, som
besvares i D.2 og D.3.
Efter sektion I er slettet en hel sektion, som omhandler ”Methods – recruitment and content”.
Denne sektion omhandler rekruttering af personer til undersøgelsen og er slettet, da
spørgsmålene ikke bidrager til det systematiske review på relevant vis. Denne sektion hedder J i den oprindelige version, men da den er slettet, betyder det, at de følgende sektioner
rykker et bogstav op i den reviderede udgave af spørgerammen.
Fokus i sektion J (oprindeligt K) er ”Methods – Data Collection”. Også i denne sektion er antallet af spørgsmål reduceret. Spørgsmålet: ”Which variables or concepts, if any, does the
study aim to measure or examine?” er slettet, da det besvares i spørgsmål E.1 om, hvilke
strategier og fænomener, der undersøges. Endvidere er spørgsmålet ”Details of data collection instrument or tool(s)” slettet, og i stedet er svaret på spørgsmål J.1: ”Which methods
were used to collect data?” uddybet. Endelig er spørgsmålet: ”Was there a concealment of
which group that subjects were assigned to (i.e. the intervention or control) or other key factors from those carrying out measurement of outcome – if relevant?” slettet, da dette
spørgsmål kun retter sig mod interventionsstudier.
Sektion K (tidligere sektion L) omhandler metoden til analyse af data. I afsnit K er fjernet 3
spørgsmål, som ikke bidrager til forskningskortlægningen og syntesen. Det drejer sig om
spørgsmålene: ”What rationale do the authors give for the methods of analysis for the
study?”, “Did the study address multiplicity by reporting ancillary analyses, including subgroup analyses and adjusted analyses, and do the authors report on whether these were
pre-specified or exploratory?” og “For evaluation studies that use prospective allocation,
please specify the basis on which data analysis were carried out”. De resterende spørgsmål
er beholdt i deres oprindelige form.
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Appendiks 4: Redigeret spørgeramme i EPPI-Reviewer

EPPI-Centre data extraction and coding tool
for education studies V2.0 - TKN
Section A: Administrative details

Use of these guidelines should be cited as: EPPI-Centre (2007) Review Guidelines for
Extracting Data and Quality Assessing Primary Studies in Educational Research. Version
2.0 London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit.

A.1 Name of the reviewer
A.2 Date of the review

A.1.1 Details

Please write the start date of the data extraction.

A.2.1 Details

A.3 Please enter the details of
each paper which reports on
this item/study and which is
used to complete this data extraction.

A.3.1 Paper (1)

(1): A paper can be a journal article, a
book, or chapter in a book, or an unpublished report.

Fill in a separate entry for further papers
as required.

A.3.2 Unique Identifier:
A.3.3 Authors:
A.3.4 Title:
A.3.5 Paper (2)
A.3.6 Unique Identifier:
A.3.7 Authors:
A.3.8 Title:

A.4 Main paper. Please classify
one of the above papers as the
'main' report of the study and
enter its unique identifier here.

NB(1): When only one paper reports on the
study, this will be the 'main' report.NB(2):
In some cases the 'main' paper will be the
one which provides the fullest or the latest
report of the study. In other cases the decision about which is the 'main' report will
have to be made on an arbitrary basis.

A.4.1 Unique Identifier:

A.5 Please enter the details of
each paper which reports on
this study but is NOT being
used to complete this data extraction.

A.5.1 Paper (1)

NB A paper can be a journal article, a
book, or chapter in a book, or an un-

Fill in a separate entry for further papers
as required.

A.5.2 Unique Identifier:
A.5.3 Authors:
A.5.4 Title:
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published report.

A.5.5 Paper (2)
A.5.6 Unique Identifier:
A.5.7 Authors:
A.5.8 Title:

A.6 If the study has a broad focus and this data extraction focuses on just one component of
the study, please specify this
here.
A.7 Language (please specify)

A.6.1 Not applicable (whole study
is focus of data extraction)
A.6.2 Specific focus of this data
extraction (please specify)
A.7.1 English
A.7.2 German
A.7.3 French
A.7.4 Danish
A.7.5 Norwegian
A.7.6 Swedish
A.7.7 Other language (please
specify)

Section B: Study Aims and Rationale
B.1 What are the broad aims of
the study?

Please write in authors’ description if there
is one. Elaborate if necessary, but indicate
which aspects are reviewers’ interpretation. Other, more specific questions about
the research questions and hypotheses are
asked later.

B.2 What is the purpose of the
study?

N.B. This question refers only to the purpose of a study, not to the design or methods used.
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B.1.1 Explicitly stated (please
specify)
B.1.2 Implicit (please specify)
B.1.3 Not stated/unclear (please
specify)
B.2.1 Description

Description: Please use this code for studies in which the aim is to produce a description of a state of affairs or a particular phenomenon, and/or to document its
characteristics. In these types of studies
there is no attempt to evaluate a particular intervention programme (according to
either the processes involved in its implementation or its effects on outcomes),
or to examine the associations between
one or more variables. These types of
studies are usually, but not always, conducted at one point in time (i.e. cross
sectional). They can include studies such

as an interview of head teachers to count
how many have explicit policies on continuing professional development for
teachers; a study documenting student
attitudes to national examinations using
focus groups; a survey of the felt needs of
parents using self-completion questionnaires, about whether they want a school
bus service.

B.2.2 Exploration of relationships

Exploration of relationships: Please use
this code for a study type which examines
relationships and/or statistical associations between variables in order to build
theories and develop hypotheses. These
studies may describe a process or processes (what goes on) in order to explore
how a particular state of affairs might be
produced, maintained and changed.These
relationships may be discovered using
qualitative techniques, and/or statistical
analyses. For instance, observations of
children at play may elucidate the process
of gender stereotyping, and suggest the
kinds of interventions which may be appropriate to reduce any negative effects
in the classroom. Complex statistical
analysis may be helpful in modelling the
relationships between parents' social class
and language in the home. These may
lead to the development of theories about
the mechanisms of language acquisition,
and possible policies to intervene in a
causal pathway.These studies often consider variables such as social class and
gender which are not interventions, although these studies may aid understanding, and may suggest possible interventions, as well as ways in which a programme design and implementation could
be improved. These studies do not directly evaluate the effects of policies and
practices.

B.2.3 What works?

What works: A study will only fall within
this category if it measures effectiveness
- i.e. the impact of a specific intervention
or programme on a defined sample of
recipients or subjects of the programme
or intervention.

B.2.4 Reviewing/synthesising research

Reviewing/Synthesising research: Studies
which summarise and synthesise primary
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research studies.

B.3 Was the study informed by,
or linked to, an existing body of B.3.1 Explicitly stated (please
empirical and/or theoretical re- specify)
B.3.2 Implicit (please specify)
search?

Please write in authors’ description if there
is one. Elaborate if necessary, but indicate
which aspects are reviewers’ interpretations.

B.3.3 Not stated/unclear (please
specify)

B.4 What is the understanding
of the theory practice relationship?

B.4.1 Common sense

Please describe the understanding of the
theory practice relationship according to
the positions characterised by Wilfred Carr
upon which the study is based.

Please use this code if the understanding
of the theory practice relationship is in
accordance with the common sense view:
Theory is driven by practice and can be
derived from the understandings and insights of the practitioner.
Practice can be seen as the expression of
the practitioners’ beliefs, concepts and
understandings.
The theory that is derived from good
practice is used to guide practice.
P→T
The practioner master skills from the already existing body of practical
knowledge.

B.4.2 Philosophical approach

Please use this code if the understanding
of the theory practice relationship is in
accordance with the philosophical approach:
Theory consists of a philosophical understanding of the meaning and purpose of
practice in the form of concepts and insights articulated by the theorist.
Practice is a reflexive practice based on
educational ideals articulated as a theory
or a philosophy.
Theory provides the practitioner with concepts and insights which can be used to
formulate an understanding of the practitioners’ role and the purpose of practice.
T
↓
P
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The practitioner can defend moral principles about practice. The practitioner
makes choices in practice which are in
accordance with theoretical principals,
values and ideas.

B.4.3 Applied science

Please use this code if the understanding
of the theory practice relationship is in
accordance with the applied science view:
Theory concists of abstract principals and
generalisations based on empirical research.
Practice is a technical activity where predetermined goals must be acquired.
Theory is used in practice as objective
evidence from empirical research and its
derived abstract principals, which guide
and regulate practice.
T→P
The practitioner applies the scientifically
accredited technical rules in practice. The
given end of practice is fulfilled by applying the mean.

B.4.4 Practical approach

Please use this code if the understanding
of the theory practice relationship is in
accordance with the practical approach:
Theory is a form of knowledge which is
derived from a complex social practice. It
is a practical knowledge which is never
complete and always insecure.
Practice is a complex social activity.
Theory informs the practitioners understanding of good practice and offers ways
of action in practice which are right and
righteous.
T↔P
P1→T1→P2→T2→
”Defensible decisions”. The practitioner
can defend his decisions in practice morally.
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B.4.5 Critical approach

Please use this code if the understanding
of the theory practice relationship is in
accordance with the critical approach:
Theory is understood as ideology critical
self reflexion. Insights and understands of
contextual and ideological factors which
influence practice.
Practice is a moral and social practice
which is culturally and historically embedded. Practice is problematic.
The theory practice relation is about ideology critique where the practitioners engage in critical self reflexion and
strengthen their conscience and their rational autonomy.
P1(unfree) →T1→P2(free)
The practitioner uses theory to reflections
over practice in relation to contextual factors, habit, traditioners and ideologies
and becomes conscious and deliberated.

B.4.6 Other (please specify)

Use this code if the understanding of the
theory practice relationship cannot be
described by any of the above categories
by Wilfred Carr.

B.5 Do authors report how the
study was funded?

B.5.1 Explicitly stated (please
specify)
B.5.2 Implicit (please specify)
B.5.3 Not stated/unclear (please
specify)

B.6 When was the study carried
B.6.1 Explicitly stated (please
out?
If the authors give a year or range of
years, then put that in. If not, give a date
not later than date by looking for a date of
first submission to the journal, or for clues
like the publication dates of other reports
from the study.

B.7 What are the study research questions and/or hypotheses?

Research questions or hypotheses operationalise the aims of the study. Please write
in authors'description if there is one.
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specify )

B.6.2 Implicit (please specify)
B.6.3 Not stated/unclear (please
specify)
B.7.1 Explicitly stated (please
specify)
B.7.2 Implicit (please specify)
B.7.3 Not stated/ unclear (please

Elaborate if necessary, but indicate which
aspects are reviewers’ interpretations.

specify)

Section C: Study Policy or Practice Focus
C.1 In which country or countries was the study carried out?
Provide further details where relevant e.g.
region or city.

C.1.1 USA
C.1.2 Great Britain and Isles

This includes Scotland, Wales, Northern
Ireland and England.

C.1.3 Denmark
C.1.4 Norway
C.1.5 Sweden
C.1.6 Iceland
C.1.7 Finland
C.1.8 Germany
C.1.9 Netherlands
C.1.10 France
C.1.11 Australia
C.1.12 New Zealand

C.2 What is/are the ecucational
setting(s) of the study?
It is possible to select more than one educational setting.

C.2.1 Engineering education
C.2.2 Nurse education
C.2.3 Social work education
C.2.4 Social educator education

The Danish education which prepares students for work within daycare, special
needs institutions, fosterhomes, and other
institutions for both children and adults.

C.2.5 Preschool teacher education
C.2.6 Teacher education
C.2.7 Other (please specify)

Other professional bachelor education
programs regarding health, education or
technology.

Section D: Actual sample

If there are several samples or levels of sample, please complete for each level

D.1 Who or what is/ are the
sample in the study?

Please use AS MANY codes AS APPLY to
describe the nature of the sample of the

D.1.1 Students

Please use this code if a population focus
of the study is on students, apprentices,
or other kinds of learners attending the
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report. Only indicate a code if the report
specifically characterises the sample focus
in terms of the categories indicated below

professional education program in focus.

D.1.2 Senior management

Please use this code if a sample focus of
the study is on those with responsibility in
any educational institution for the strategic leadership and management of a
whole organisation. This will include the
person with ultimate responsibility for the
educational institution under study. The
term 'principal' is often used in a college
setting, the term 'vice-chancellor' in a
university setting.

D.1.3 Educators

Please use this code if a sample focus of
the study is on staff that teach (or lecture) in a classroom/lecture-hall setting at
the site of the education program, i.e.
university or college.

D.1.4 Practitioners

Please use this code if the sample focus of
the study includes educators from the
practice field, such as mentors, supervisors and other practitioners the students
meet in their field experiences.

D.1.5 Users

Please use this code if the sample focus of
the study is on e.g. pupils, patients, or
clients.

D.1.6 Other sample focus (please
specify)

D.2 What was the total number
of participants in the study (the
actual sample)?
if more than one group is being compared,
please give numbers for each group

D.2.1 Not applicable (e.g. systematic review)
D.2.2 Explicitly stated (please
specify)
D.2.3 Implicit (please specify)
D.2.4 Not stated/ unclear (please
specify)

D.3 What is the proportion of
those selected for the study
who actually participated in the
study?

Please specify numbers and percentages if
possible.

D.4 What is the socio-economic
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D.3.1 Not applicable (e.g. review)
D.3.2 Explicitly stated (please
specify)
D.3.3 Implicit (please specify)
D.3.4 Not stated/unclear (please
specify)
D.4.1 Not applicable (e.g. study of

status of the individuals within
the actual sample?

If more than one group is being compared,
please describe for each group.

policies, documents etc)
D.4.2 Explicitly stated (please
specify)
D.4.3 Implicit (please specify)
D.4.4 Not stated/unclear (please
specify)

D.5 What is the ethnicity of the
individuals within the actual
sample?

If more than one group is being compared,
please describe for each group.

D.5.1 Not applicable (e.g. study of
policies, documents etc)
D.5.2 Explicitly stated (please
specify)
D.5.3 Implicit (please specify)
D.5.4 Not stated/unclear (please
specify)

D.6 Please specify any other
useful information about the
study participants.

D.6.1 Details

Section E: Phenomena or strategies in education addressed
in the study
E.1 Which phenomena or strategies are addressed in the
study?
Please specify below chosen phenomena/strategy.

E.1.1 Technology

The study deals with technology in education such as electronic or webbased tools
for learning and/or reflection, video cases,
multimedia, IT etc.

E.1.2 Portfolio or journal

The study deals with portfolio and/or
journal writing.

E.1.3 Organization of field experiences

The study deals with the organization of
students´ experiences and training in
practice, E.g. block scheduling or continuing placements, paired placement, study
unit.

E.1.4 Supervision/mentoring

The study deals with supervision and/or
mentoring, both in university and practice
settings.

E.1.5 Case based learning

The study deals with the use of cases for
learning.
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E.1.6 Collaborative learning

The study deals with collaborative learning, e.g. group work, study groups, seminars.

E.1.7 Action research

The study deals with the students´ research or investigation in a practice setting. E.g. in connection with their field
placement or thesis.

E.1.8 Narratives

The study deals with the use of narratives
for learning, e.g. life stories, patient stories, letter writing.

E.1.9 Skill lab

The study deals with skill labs as a room
for learning.

E.1.10 Partnership

The study deals with partnership between
university and workplace, e.g. collaboration between educators and practioners.

E.1.11 Other (please specify)

Please use this code if the study deals
with a phenomenon or strategy not described above.

E.2 Theory of change

Describe the intervention in detail, whenever possible copying the authors' description from the report word for word. If specified in the report, also describe in detail
what the control/ comparison group(s)
were exposed to.

E.2.1 Details

Section F: Results and conclusions

In future this section is likely to incorporate material from EPPI reviewer to facilitate reporting numberical results

F.1 What is the student result
focus?

Please describe which outcome the study
considers an indicator of a good relationship between theory and practice.

F.1.1 Use of skills
F.1.2 Academic achievement
F.1.3 Level of reflection
F.1.4 Purpose of practice fulfilled
F.1.5 Practical choices in accordance with theory
F.1.6 Other (please specify)

F.2 What are the results of the
study as reported by the authors?
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F.2.1 Details

Before completing data extraction you will
need to consider what type of synthesis
will be undertaken and what kind of 'results' data is required for the synthesisWarning! Failure to provide sufficient
data here will hamper the synthesis stage
of the review.Please give details and refer
to page numbers in the report(s) of the
study, where necessary (e.g. for key tables)

F.3 What do the author(s) conclude about the findings of the
study?

Please give details and refer to page numbers in the report of the study, where necessary

F.4 Which answer(s) does the
study offer to the review question?

F.3.1 Details

F.4.1 Details

Section G: Study Method
G.1 What is the method used in G.1.1 Random experiment with
random allocation to groups
the study?
NB: Studies may use more than one method please code each method used for
which data extraction is being completed
and the respective outcomes for each
method.

Please use this code if the outcome evaluation employed the design of a randomised controlled trial. To be classified as an
RCT, the evaluation must:
i) Compare two or more groups which
receive different interventions or different
intensities/levels of an intervention with
each other; and/or with a group which
does not receive any intervention at all
AND
ii) Allocate participants (individuals,
groups, classes, schools, LEAs etc) or sequences to the different groups based on
a fully random schedule (e.g a random
numbers table is used). If the report
states that random allocation was used
and no further information is given then
please keyword as RCT. If the allocation is
NOT fully randomised (e.g allocation by
alternate numbers by date of birth) then
please keyword as a non-randomised controlled trial.

G.1.2 Experiment with non-
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random allocation to groups

Please use this code if the study compared two or more groups which receive
different interventions, or different intensities/levels of an intervention to each
other and/or with a group which does not
receive any intervention at all BUT DOES
NOT allocate participants (individuals,
groups, classes, schools, LEAs etc) or sequences in a fully random manner. This
keyword should be used for studies which
describe groups being allocated using a
quasi-random method (e.g allocation by
alternate numbers or by date of birth) or
other non- random method.

G.1.3 One group pre-post test

Please use this code where a group of
subjects, e.g. a class of students is tested
on an outcome of interest before being
given an intervention which is being studied. After receiving the intervention the
same test is administered again to the
same subjects. The outcome is the difference between the pre and post test
scores.

G.1.4 One group post test only

Please use this code where one group of
subjects is tested on outcome of interest
after receiving the intervention which is
being evaluated

G.1.5 Case control study

Please use this code where researchers
compare two or more groups of individuals on the basis of their current situation
(e.g 16 year old pupils with high current
educational performance compared to
those with average educational performance), and look back in time to examine
the statistical association with different
policies or practices which they have experienced (e.g class size; attendance at
single sex or mixed sex schools; non
school activities etc).

G.1.6 Cross sectional study

A cross-sectional study produces a snapshot of a population at a particular point
in time. Cross-sectional studies catch a
frozen moment in time. A cross-sectional
study tells about a population and hence
provides aggregated data.
If different respondents are studied at
different points in time, the study is also a
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cross-sectional study. This is called a repeated or regular cross-sectional study.
They can be characterized as descriptive
survey research that look at individuals,
groups or institutions in order to describe,
compare, contrast, classify, analyze and
interpret the entities and the events that
constitute their various fields of inquiry.
Surveys can be descriptive or analytic.
Surveys in education often use test results, self completion questionnaires, attendance rates and attitude scales.
A researcher using this model will typically be seeking to gather large-scale data
from as representative a sample population as possible.
Source: Cohen et al. (2007:205-225)

G.1.7 Longitudinal study

The term ‘longitudinal’ is used to describe
a variety of studies that are conducted
over a period of time. They enable researchers to highlight similarities, differences and change over time in respect of
one or more variables or participants,
identify long-term effects and explain
changes in terms of stable characteristics.
Longitudinal studies can use repeated
cross-sectional studies. Longitudinal studies can also provide individual level data,
by focusing on the same individuals over
time. A longitudinal study can be prospective like a cohort study, which is ongoing
in collection of information about individuals, or it can be retrospective, focusing
upon individuals who have reached some
defined end-point or state.
Longitudinal studies can combine quantitative and qualitative data.
Source: Cohen et al. (2007:205-225).

G.1.8 Cohort study

A cohort is a group of people who share
some common characteristics.
A cohort study is a longitudinal study
where successive measures are taken at
different points in time from the same
respondents. It is sometimes also called a
follow-up study or a panel study.
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Please use this code where researchers
prospectively study a cohort (e.g. learners
with some common characteristics), collect data on the different aspects of policies or practices experienced by members
of the cohort (e.g. teaching methods,
class sizes), look forward in time to
measure their later outcomes (e.g.
achievement) and relate the experiences
to the outcomes achieved. The purpose is
to assess the effect of the different experiences on outcomes.
Source: Cohen et al. (2007:205-225).

G.1.9 Phenomenological study

In phenomenology, the life world view of
the participants is investigated. Phenomenological studies study phenomena: appearances of things or things as they appear in our experience, or the meaning
things have in our experience. Things can
be objects, events, tools, the flow of time,
the self, and others, as they are experienced and interpreted in the participants´
life world. Meanings are accorded to phenomena by both the researcher and the
participants. The process of research is
hermeneutic, uncovering meanings.
Use this code where researchers try to
understand a phenomenon from the point
of the "world view" for a particular group,
culture or society. In these studies attention is directed towards subjective meaning, perspectives and experience.
Source: Cohen et al. (2007:22-25, 167170), Smith (2011).

G.1.10 Ethnographic study

Ethnographic studies present a qualitative
description and analysis of human social
and cultural phenomena, based on fieldwork. Ethnographic inquiry provides a
portrayal and explanation of social groups
and situations in their real-life contexts.
In ethnographic research, empirical data
are gathered in their naturalistic settings.
Observational techniques are used extensively to acquire data on real-life settings.
Interviews, documentary analysis and
other methods for data collection are also
used. The research aims to move from
description and data to inference, expla-
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nation, suggestions of causation, and theory generation.
Ethnography differs from phenomenology
by focusing on culture and cultural phenomena. It seeks to understand the social
meaning of activities, rituals and events in
culture.
Source: Cohen et al. (2007:22-25, 167190).

G.1.11 Case study

A case study is an empirical inquiry which
investigates a case or phenomenon in its
real-life context, especially when the
boundaries between phenomenon and
context are not clearly evident. It is usually employing many types of data and it
benefits from prior development of theoretical propositions to guide data collection and analysis.
A definition of case studies can be: “Case
studies are analyses of persons, events,
decisions, periods, projects, policies, institutions, or other systems that are studied
holistically by one or more methods. The
case that is the subject of the inquiry
will be an instance of a class of phenomena that provides an analytical frame—an
object—within which the study is conducted and which the case illuminates and
explicates.” (Thomas, 2011:513).
Source: Cohen et al. (2007:253-263),
Thomas (2011), Yin (1994).

G.1.12 Action research

Action research is a combination of action
and research and is focused towards
change of individuals, groups, institutions
or cultures. It is a systematic study that
combines action and reflection with the
intention of improving practice. It is a
process where practitioners study problems scientifically so that they can evaluate, improve and steer decision-making
and practice. Action research can also be
a critical praxis where participants engage
in self-reflective inquiry in order to improve their understanding of their practices in context with a view to maximizing
social justice.
Please use this code where practitioners
or institutions (with or without the help of
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researchers) have used research as part
of a process of development and/or
change.
Source: Carr & Kemmis (1986), Cohen et
al. (2007:297-313).

G.1.13 Systematic review

Please use this code if the review is explicit in its reporting of a systematic strategy used for
(i) searching for studies (i.e it reports
which databases have been searched and
the keywords used to search the database, the list of journals hand searched,
and describes attempts to find unpublished or 'grey' literature;
(ii) the criteria for including and excluding
studies in the review and,
(iii) methods used for assessing the quality and collating the findings of included
studies.

G.1.14 Secondary data analysis

Please use this code where researchers
have used data from a pre-existing dataset e.g The British Household Panel
Survey to answer their 'new' research
question.

G.2 Does the study use qualita- G.2.1 Qualitative methods
Please use this code for studies which
tive or quantitative methods?
employ qualitative methods.

G.2.2 Quantitative methods

Use this code for studies which employ
quantitative methods.

G.2.3 Mixed methods

Studies employing both quantitative and
qualitative methods.

G.3 Study design summary

In addition to answering the questions in
this section, describe the study design in
your own words. You may want to draw
upon and elaborate on the answers already
given.

G.3.1 Details

Section H: Methods- Groups
H.1 If Comparisons are being
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H.1.1 Not applicable (not more

made between two or more
groups*, please specify the basis of any divisions made for
making these comparisons
Please give further details where possible
*If no comparisons are being made between groups please continue to next section

than one group)
H.1.2 Prospective allocation into
more than one group

E.g allocation to different interventions, or
allocation to intervention and control
groups

H.1.3 No prospective allocation but
use of pre-existing differences to
create comparison groups
E.g. receiving different interventions or
characterised by different levels of a variable such as social class. Or the study
does not create new groups to test the
impact of a specific intervention. Instead
the study uses groups which already exist, e.g. by comparing two school classes
where on is the intervention group and
one is the control group.

H.1.4 Other (please specify)
H.1.5 Not stated/ unclear (please
specify)

H.2 How do the groups differ?

H.2.1 Not applicable (not in more
than one group)
H.2.2 Explicitly stated (please
specify)
H.2.3 Implicit (please specify)
H.2.4 Not stated/ unclear (please
specify)

H.3 Number of groups

For instance, in studies in which comparisons are made between group, this may be
the number of groups into which the dataset is divided for analysis (e.g social
class, or form size), or the number of
groups allocated to, or receiving, an intervention.

H.3.1 Not applicable (not more
than one group)
H.3.2 One
H.3.3 Two
H.3.4 Three
H.3.5 Four or more (please specify)
H.3.6 Other/ unclear (please specify)

Section I: Methods - Sampling strategy
I.1 Are the authors trying to

I.1.1 Explicitly stated (please spec-
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produce findings that are repre- ify)
sentative of a given population? I.1.2 Implicit (please specify)
Please write authors´ description. If authors do not specify, please indicate reviewer´s interpretation. This question
should be answered in light of the answers
given above.

I.2 What is the sampling frame
(if any) from which the partipants are chosen?

E.g. a school class, an institution, telephone directory, electoral register, postcode, school listings etc. There may be two
stages - e.g. first sampling education institutions and then classes or students within
them.
For qualitative studies use the code "Not
applicable".

I.3 Which method does the
study use to select people, or
groups of people (from the
sampling frame)?

I.1.3 Not stated/unclear (please
specify)

I.2.1 Not applicable (please specify)
I.2.2 Explicitly stated (please specify)
I.2.3 Implicit (please specify)
I.2.4 Not stated/unclear (please
specify)

I.3.1 Not applicable (no sampling
frame)

I.3.2 Explicitly stated (please specE.g. selecting people at random, systemat- ify)
ically - selecting, for example, every 5th
I.3.3 Implicit (please specify)
person, purposively, in order to reach a
quota for a given characteristic. Please use
the code "Not applicable (no sampling
frame)" if it is a qualitative study.

I.4 How representative was the
achieved sample (as recruited
at the start of the study) in relation to the aims of the sampling frame?

Please specify basis for your decision.
Please use the code "Not applicable - no
sampling frame" for qualitative studies. For
quantitative studies the drop-out rate
should be less than 20%.

I.5 If the study involves studying samples prospectively over
time, what proportion of the
sample dropped out over the
course of the study?

If the study involves more than one group,
please give drop-out rates for each group
separately, as stated by the author. If nec-
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I.3.4 Not stated/unclear (please
specify)
I.4.1 Not applicable (e.g. study of
policies, documents, etc.)
I.4.2 Not applicable (no sampling
frame)
I.4.3 High (please specify)
I.4.4 Medium (please specify)
I.4.5 Low (please specify)
I.4.6 Unclear (please specify)
I.5.1 Not applicable (e.g. study of
policies, documents, etc.)
I.5.2 Not applicable (not following
samples prospectively over time)
I.5.3 Explicitly stated (please specify)
I.5.4 Implicit (please specify)

essary, refer to a page number in the report (e.g. for a useful table).

I.5.5 Not stated/unclear (please
specify)

I.6 For studies that involve following samples prospectively
over time, do the authors provide any information on whether, and/or how, those who
dropped out of the study differ
from those who remained in the
study?

I.6.1 Not applicable (e.g. study of
policies, documents, etc.)

I.7 If the study involves following samples prospectively over
time, do the authors provide
any information on whether,
and/or how, those who dropped
out of the study differ from
those who remained in the
study?

I.6.2 Not applicable (not following
samples prospectively over time)
I.6.3 Not applicable (no drop outs)
I.6.4 Yes (please specify)
I.6.5 No

I.7.1 Not applicable (not following
samples prospectively over time)
I.7.2 Yes (please specify)
I.7.3 No

Section J: Methods - Data Collection
J.1 Which methods were used
to collect the data?

Please indicate all that apply and give further detail where possible

J.1.1 Curriculum-based assessment
J.1.2 Focus group interview
J.1.3 One-to-one interview (face to
face or by phone)
J.1.4 Observation
J.1.5 Self-completion questionnaire
J.1.6 self-completion report or diary
J.1.7 Examinations
J.1.8 Clinical test
J.1.9 Practical test
J.1.10 Psychological test (e.g I.Q
test)
J.1.11 Hypothetical scenario including vignettes
J.1.12 School/ college records (e.g
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attendance records etc)
J.1.13 Secondary data such as
publicly available statistics
J.1.14 Other documentation
J.1.15 Not stated/ unclear (please
specify)
J.1.16 Please specify any other
important features of data collection
J.1.17 Coding is based on: Author's description
J.1.18 Coding is based on: Reviewers' interpretation

J.2 Do the authors' describe any
ways they addressed the repeatability or reliability of their
J.2.1 Details
data collection tools/methods?
E.g test-re-test methods(where more than
one tool was employed, please provide
details for each)

J.3 Do the authors describe any
ways they have addressed the
validity or trustworthiness of
their data collection
tools/methods?
J.3.1 Details
E.g mention previous piloting or validation
of tools, published version of tools, involvement of target population in development of tools.(Where more than one tool
was employed, please provide details for
each)

Section K: Methods - Data analysis
K.1 Which methods were used
to analyse the data?

Please give details (e.g., for in-depth interviews, how were the data handled?) Details
of statistical analyses can be given next.

K.1.1 Explicitly stated (please
specify)
K.1.2 Implicit (please specify)
K.1.3 Not stated/unclear (please
specify)
K.1.4 Please specify any important
analytic or statistical issues
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K.2 Which statistical methods, if
K.2.1 Details
any, were used in the analysis?
K.3 Do the authors describe
strategies used in the analysis
to control for bias from confounding variables?

Confounding variables means variables
that could bias the study results. E.g. if the
study has not taken into account the age,
gender, SAT, SES.

K.3.1 Yes (please specify)
K.3.2 No
K.3.3 Not applicable

K.4 Do the authors describe any
ways they have addressed the
repeatability or reliability of da- K.4.1 Details
ta analysis?
E.g. using more than one researcher to
analyse data, looking for negative cases.

K.5 Do the authors describe any
ways that they have addressed
the validity or trustworthiness
K.5.1 Details
of data analysis?
E.g. internal or external consistency,
checking results with participants. Have
any statistical assumptions necessary for
analysis been met?

Section L: Quality of study - reporting
L.1 Is the context of the study
adequately described?

Consider your previous answers to these
questions (see Section B): why was this
study done at this point in time, in those
contexts and with those people or institutions? Was the study informed by, or linked
to an existing body of empirical and/or
theoretical research? Which groups were
consulted in working out the aims to be
addressed in this study? Do the authors
report how the study was funded? When
was the study carried out?

L.2 Are the aims of the study
clearly reported?

Consider your previous answers to these
questions (See module B): What are the
broad aims of the study? What are the
study research questions and/or hypothesis?

L.1.1 Yes (please specify)
L.1.2 No (please specify)

L.2.1 Yes (please specify)
L.2.2 No (please specify)
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L.3 Is there an adequate description of the sample used in
the study and how the sample
was identified and recruited?
Consider your answer to all questions in
sections D (Actual Sample), I (Sampling
Strategy)

L.4 Is there an adequate description of the methods used in
the study to collect data?

Consider your answers to the following
questions (see section J) What methods
were used to collect the data? Details of
data collection instruments and tools? Who
collected the data? Where were the data
collected?

L.3.1 Yes (please specify)
L.3.2 No (please specify)

L.4.1 Yes (please specify)
L.4.2 No (please specify)

L.5 Is there an adequate description of the methods of data
analysis?

Consider your answers to previous questions (see section K) Which methods were
used to analysis the data? What statistical
method, if any, was used in the analysis?
Did the study address multiplicity by reporting ancillary analyses (including subgroup analyses and adjusted analyses),
and do the authors report on whether these were pre-specified or exploratory? Do
the authors describe strategies used in the
analysis to control for bias from counfounding variables?

L.6 Is the study replicable from
this report?
L.7 Do the authors state where
the full, original data are
stored?

L.5.1 Yes (please specify)
L.5.2 No (please specify)

L.6.1 Yes (please specify)
L.6.2 No (please specify)
L.7.1 Yes (please specify)
L.7.2 No (please specify)

L.8 Do the authors avoid selective reporting bias? (E.g. do
L.8.1 Yes (please specify)
they report on all variables they
L.8.2 No (please specify)
aimed to study, as specified in
their aims/research questions?)
Section M: Quality of the study - Weight of evidence
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M.1 Are there ethical concerns
about the way the study was
done?
Consider consent, funding, privacy, etc.

M.2 Were users / relatives of
users appropriately involved in
the design or conduct of the
study?
Consider your answer to the appropriate
question in module B.

M.1.1 Yes, some concerns (please
specify)
M.1.2 No (please specify)
M.2.1 Yes, a lot (please specify)
M.2.2 Yes, a little (please specify)
M.2.3 No (please specify)

M.3 Is there sufficient justification for why the study was done M.3.1 Yes (please specify)
M.3.2 No (please specify)
the way it was?
Consider answers in section B.

M.4 Was the choice of research
design appropriate for addressing the research question(s)
posed?
M.5 Have sufficient attempts
been made to establish the repeatability or reliability of data
collection methods or tools?

Consider your answers to previous questions: Do the authors describe any ways
they have addressed the reliability or repeatability of their data collection tools and
methods?

M.6 Have sufficient attempts
been made to establish the validity or trustworthiness of data
collection tools and methods?
Consider your answers to previous questions:Do the authors describe any ways
they have addressed the validity or trustworthiness of their data collection tools/
methods?

M.7 Have sufficient attempts
been made to establish the repeatability or reliability of data
analysis?

Consider your answer to the previous
question: Do the authors describe any
ways they have addressed the repeatability
or reliability of data analysis?

M.4.1 yes, completely (please
specify)
M.4.2 No (please specify)

M.5.1 Yes, good (please specify)
M.5.2 Yes, some attempt (please
specify)
M.5.3 No, none (please specify)

M.6.1 Yes, good (please specify)
M.6.2 Yes, some attempt (please
specify)
M.6.3 No, none (please specify)

M.7.1 Yes (please specify)
M.7.2 No (please specify)
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M.8 Have sufficient attempts
been made to establish the validity or trustworthiness of data
analysis?

Consider your answer to the previous
question: Do the authors describe any
ways they have addressed the validity or
trustworthiness of data analysis?

M.9 To what extent are the research design and methods
employed able to rule out any
other sources of error/bias
which would lead to alternative
explanations for the findings of
the study?

e.g. (1) In an evaluation, was the process
by which participants were allocated to, or
otherwise received the factor being evaluated, concealed and not predictable in advance? If not, were sufficient substitute
procedures employed with adequate rigour
to rule out any alternative explanations of
the findings which arise as a result? E.g.
(2) Was the attrition rate low and, if applicable, similar between different groups?

M.8.1 Yes, good (please specify)
M.8.2 Yes, some attempt (please
specify)
M.8.3 No, none (please specify)

M.9.1 A lot (please specify)
M.9.2 A little (please specify)
M.9.3 Not at all (please specify)

M.10 How generalisable are the
study results?

M.10.1 Details

M.11 In light of the above, do
the reviewers differ from the
authors over the findings or
conclusions of the study?

M.11.1 Not applicable (no difference in conclusions)
M.11.2 Yes (please specify)

Please state what any difference is.

M.12 Have sufficient attempts
been made to justify the conclusions drawn from the findings, so that the conclusions are
trustworthy?

M.12.1 Not applicable (results and
conclusions inseparable)

M.13 What is the study type?

M.13.1 Not applicable (not a qualitative study)

Only for qualitative studies. What is the
type of the study according to the 4 study
types characterised by Daly et al. (2007)?
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M.12.2 High trustworthiness
M.12.3 Medium trustworthiness
M.12.4 Low trustworthiness

M.13.2 Single case study

Provides rich data on the views or experiences of one person. Can provide insights
in unexplored contexts.

Does not analyze applicability to other
contexts.
Alerts practitioners to the existence of an
unusual phenomenon.

M.13.3 Descriptive study

Sample selected to illustrate practical rather than theoretical issues. Record a
range of illustrative quotes including
themes from the accounts of "many",
"most", or "some" study participants.
Do not report full range of responses.
Sample not diversified to analyze how or
why differences occur.
Demonstrates that a phenomenon exists
in a defined group. Identify practice issues for further consideration.

M.13.4 Conceptual study

Theoretical concepts guide sample selection, based on analysis of literature. May
be limited to one group about which little
is known or a number of subgroups. Conceptual analysis recognizes diversity in
participants´ views.
Theoretical concepts and minority or divergent views that emerge during analysis do not lead to further sampling. Categories for analysis may not be saturated.
Weaker designs identify the need for further research on other groups, or urge
caution in practice. Well-developed studies can provide good evidence if residual
uncertainties are clearly identified.

M.13.5 Generalizable study

Sampling focused by theory and the literature, extended as a result of analysis to
capture diversity of experience. Analytic
procedures comprehensive and clear. Located in the literature to assess relevance
to other settings.
Main limitations are in reporting when the
word length of articles does not allow a
comprehensive account of complex procedures.
Clear indications for practice or policy
may offer support for current practice, or
critique with indicated direction for
change.
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M.14 Weight of evidence A:
Taking account of all quality assessment issues, can the study
M.14.1 High trustworthiness
findings be trusted in answering
M.14.2 Medium trustworthiness
the study question(s)?
In some studies it is difficult to distinguish
between the findings of the study and the
conclusions. In those cases, please code
the trustworthiness of these combined results/conclusions.

M.14.3 Low trustworthiness

M.15 Weight of evidence B: Appropriateness of research deM.15.1 High
sign and analysis for addressing
M.15.2 Medium
the question, or sub-questions,
M.15.3 Low
of this specific systematic review.
M.16 Weight of evidence C:
Relevance of particular focus of
the study (including conceptual
focus, context, sample and
measures) for addressing the
question, or sub-questions, of
this specific systematic review
M.17 Weight of evidence D:
Overall weight of evidence

Taking into account quality of execution,
appropriateness of design and relevance of
focus, what is the overall weight of evidence this study provides to answer the
question of this specific systematic review?
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M.16.1 High
M.16.2 Medium
M.16.3 Low

M.17.1 High
M.17.2 Medium
M.17.3 Low

Appendiks 5: Redigering af forskningsdesign i EPPI-Reviewer
I nedenstående skema vises en oversigt over de ændringer, jeg har foretaget i spørgerammen vedrørende forskningsdesign, herunder mine begrundelser for ændringerne.
Ved besvarelsen af spørgsmålet er det muligt at kode for mere end én svarmulighed, da et
studie kan kategoriseres indenfor flere metoder. Fx kan et longitudinelt studie også være et
kohortestudie, og et casestudie kan anvende etnografisk metode.

Metode

Oprindelig beskrivelse i EP-

Ny, præciseret beskrivelse

PI-Reviewer
Cross sectional study

Please use this code when the re-

A cross-sectional study produces a

searchers have used a questionnaire

snapshot of a population at a particu-

to collect quantitative information

lar point in time. Cross-sectional stud-

about items in a sample or population

ies catch a frozen moment in time. A

e.g. parents´ view on education.

cross-sectional study tells about a

Denne beskrivelse fandt jeg misvisen-

population and hence provides ag-

de af flere grunde. For det første re-

gregated data.

degøres der ikke for det særlige ved

If different respondents are studied at

en tværsnitsundersøgelse. Desuden

different points in time, the study is

kan en tværsnitsundersøgelse anven-

also a cross-sectional study. This is

de andre dataindsamlingsmetoder end

called a repeated or regular cross-

spørgeskema, fx tests og observatio-

sectional study.

ner. Endeligt er der andre metoder,

They can be characterized as de-

som også anvender spørgeskemaer,

scriptive survey research that look at

men som ikke kan karakteriseres som

individuals, groups or institutions in

tværsnitsundersøgelser. Jeg valgte

order to describe, compare, contrast,

derfor at lave en helt ny beskrivelse af

classify, analyze and interpret the

denne svarmulighed i spørgerammen.

entities and the events that constitute
their various fields of inquiry. Surveys
can be descriptive or analytic.
Surveys in education often use test
results, self completion questionnaires, attendance rates and attitude
scales.
A researcher using this model will
typically be seeking to gather largescale data from as representative a
sample population as possible.
Kilde: Cohen et al. (2007:205-225)

Longitudinal study

Please use this code for studies that

The term ‘longitudinal’ is used to

gathers data over an extended period

describe a variety of studies that are

of time to study the development of a

conducted over a period of time. They
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specific social phenomenon; from

enable researchers to highlight simi-

several months to many years.

larities, differences and change over

Jeg valgte at præcisere og uddybe

time in respect of one or more varia-

den oprindelige beskrivelse af longitu-

bles or participants, identify long-term

dinelle studer, da jeg ikke syntes, den

effects and explain changes in terms

var tilstrækkeligt udførlig.

of stable characteristics.
Longitudinal studies can use repeated
cross-sectional studies. Longitudinal
studies can also provide individual
level data, by focusing on the same
individuals over time. A longitudinal
study can be prospective like a cohort
study, which is ongoing in collection
of information about individuals, or it
can be retrospective, focusing upon
individuals who have reached some
defined end-point or state.
Longitudinal studies can combine
quantitative and qualitative data.
Kilde: Cohen et al. (2007:205-225).

Cohort study

Views study
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Please use this code where research-

A cohort is a group of people who

ers prospectively study a cohort (e.g.

share some common characteristics.

learners with some common charac-

A cohort study is a longitudinal study

teristics), collect data on the different

where successive measures are

aspects of policies or practices expe-

taken at different points in time from

rienced by members of the cohort (e.g

the same respondents. It is some-

teaching methods, class sizes), look

times also called a follow-up study or

forward in time to measure their later

a panel study.

outcomes (e.g. achievement) and

Please use this code where re-

relate the experiences to the out-

searchers prospectively study a co-

comes achieved. The purpose is to

hort (e.g. learners with some common

assess the effect of the different expe-

characteristics), collect data on the

riences on outcomes.

different aspects of policies or prac-

Et kohortestudie er også et longitudi-

tices experienced by members of the

nelt studie, men jeg valgte at beholde

cohort (e.g. teaching methods, class

denne svarmulighed, da det er inte-

sizes), look forward in time to meas-

ressant i forskningskortlægningen at

ure their later outcomes (e.g.

kunne differentiere kohortestudier fra

achievement) and relate the experi-

andre longitudinelle studier. Beskrivel-

ences to the outcomes achieved. The

sen af kohortestudier i den oprindelige

purpose is to assess the effect of the

spørgeramme valgte jeg at beholde,

different experiences on outcomes.

dog med en kort tilføjelse.

Kilde: Cohen et al. (2007:205-225).

Please use this code where research-

In phenomenology, the life world view

ers try to understand a phenomenon

of the participants is investigated.

from the point of the "world view" f a

Phenomenological studies study

Ny betegnelse: Phe-

particular group, culture or society. In

phenomena: appearances of things or

nomenological study

these studies attention is directed

things as they appear in our experi-

towards subjective meaning, perspec-

ence, or the meaning things have in

tives and experience.

our experience. Things can be ob-

Harden et al. (2004; 2006) fra EPPI-

jects, events, tools, the flow of time,

Centre beskriver ”views studies”, som

the self, and others, as they are expe-

studier, der undersøger menneskers

rienced and interpreted in the partici-

perspektiver og oplevelser i relation til

pants´ life world. Meanings are ac-

en intervention (som oftest indenfor

corded to phenomena by both the

sundhedsforskning). ”Views studies”

researcher and the participants. The

defineres her som kvalitative under-

process of research is hermeneutic,

søgelser samt ikke-eksperimentelle

uncovering meanings.

kvantitative undersøgelser, fx en

Use this code where researchers try

spørgeskemaundersøgelse om delta-

to understand a phenomenon from

gernes oplevelse af en intervention.

the point of the "world view" for a

Som jeg opfatter ”views studies” ud fra

particular group, culture or society. In

denne beskrivelse er betegnelsen et

these studies attention is directed

levn fra den tid, hvor systematiske

towards subjective meaning, perspec-

reviews hovedsageligt omhandlede

tives and experience.

eksperimentelle studier i sundheds-

Kilder: Cohen et al. (2007:22-25, 167-

forskningen. Jeg mener ikke, at kate-

170), Smith (2011).

gorien er relevant, da et ”views study”
i henhold til ovenstående definition
kan findes i alle de svarmuligheder,
der findes i dette skema. Som ”views
study” defineres i spørgerammen,
tolker jeg det i stedet som fænomenologisk metode, hvor fænomener undersøges ud fra deltagernes livsverden, som den subjektivt opleves og
fortolkes af deltagerne (Cohen et al.,
2007:22-25, 167-170; Smith, 2011).
Jeg omdøbte derfor denne svarmulighed til ”Phenomenological study” og
uddybede samtidig beskrivelsen af
metoden.

Ethnography

Ny betegnelse:
Ethnographic study

Please use this code when the re-

Ethnographic studies present a quali-

searchers present a qualitative de-

tative description and analysis of

scription of a human social phenome-

human social and cultural phenome-

non, based on fieldwork.

na, based on fieldwork. Ethnographic

Denne beskrivelse af etnografisk

inquiry provides a portrayal and ex-

metode fandt jeg meget overordnet,

planation of social groups and situa-

hvorfor jeg valgte at uddybe den. Jeg

tions in their real-life contexts.

valgte desuden at ændre betegnelsen

In ethnographic research, empirical

fra ”Ethnography” til ”Ethnographic

data are gathered in their naturalistic
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study” for at indikere, at der i overens-

settings. Observational techniques

stemmelse med de øvrige svarmulig-

are used extensively to acquire data

heder til spørgsmålet er tale om en

on real-life settings. Interviews, doc-

metode, ikke en metodologi. Ifølge

umentary analysis and other methods

Van Manen (1990) kan en metodologi

for data collection are also used. The

defineres som den filosofiske ramme

research aims to move from descrip-

og de fundamentale antagelser, som

tion and data to inference, explana-

forskningen baserer sig på, mens

tion, suggestions of causation, and

metoder er selve teknikkerne til data-

theory generation.

indsamling og analyse. Jeg forstår på

Ethnography differs from phenome-

denne baggrund metodologi som

nology by focusing on culture and

læren om metoden og dens viden-

cultural phenomena. It seeks to un-

skabsteoretiske forudsætninger.

derstand the social meaning of activi-

Spørgsmålet om ”Study method” om-

ties, rituals and events in culture.

handler den konkrete metode, dvs.

Kilde: Cohen et al. (2007:22-25, 167-

hvilken fremgangsmåde der anvendes

190).

i primærstudiet, hvorfor jeg mener, at
”Ethnographic study” er en mere præcis formulering i relation hertil. Min
forståelse af etnografiske studier i det
systematiske review udtrykkes i den
redigerede svarmulighed.

Case study

Please use this code when research-

A case study is an empirical inquiry

ers refer explicitly to their de-

which investigates a case or phe-

sign/approach as a case study. Where

nomenon in its real-life context, espe-

possible further information about the

cially when the boundaries between

methods used in the case study

phenomenon and context are not

should be coded.

clearly evident. It is usually employing

Denne oprindelige beskrivelse af

many types of data and it benefits

casestudier fandt jeg mangelfuld, da

from prior development of theoretical

den ikke redegør for de særlige karak-

propositions to guide data collection

teristika ved casestudier, og jeg valgte

and analysis.

derfor at uddybe og præcisere den.

A definition of case studies can be:

Jeg udarbejdede en ny og mere præ-

“Case studies are analyses of per-

cis beskrivelse og definition af case-

sons, events, decisions, periods,

studier.

projects, policies, institutions, or other
systems that are studied holistically
by one or more methods. The case
that is the subject of the inquiry will be
an instance of a class of phenomena
that provides an analytical frame—an
object—within which the study is
conducted and which the case illuminates and explicates.” (Thomas,
2011:513).
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Kilder: Cohen et al. (2007:253-263),
Thomas (2011), Yin (1994).

Action research

Please use this code where practition-

Action research is defined as inten-

ers or institutions (with or without the

tional, systematic inquiry by practi-

help of researchers) have used re-

tioners into their own practice. The

search as part of a process of devel-

goal of this research methodology is

opment and/or change. Where possi-

to improve educational practices by

ble, further information about the re-

critically examining the actions of

search methods used should be cod-

educators and the resultant behaviors

ed.

of individual group members.

Beskrivelsen af aktionsstudier i spørgerammen fandt jeg præcis, men jeg

Action research is a combination of

valgte alligevel at uddybe den for

action and research and is focused

yderligere at tydeliggøre hvornår der

towards change of individuals,

skulle kodes for svarmuligheden “Ac-

groups, institutions or cultures. It is a

tion research”. Min forståelse af akti-

systematic study that combines action

onsforskning ved kodningen af pri-

and reflection with the intention of

mærstudierne definerede jeg i en ny

improving practice. It is a process

svarmulighed i spørgerammen.

where practitioners study problems
scientifically so that they can evaluate, improve and steer decisionmaking and practice. Action research
can also be a critical praxis where
participants engage in self-reflective
inquiry in order to improve their understanding of their practices in context with a view to maximizing social
justice.
Please use this code where practitioners or institutions (with or without
the help of researchers) have used
research as part of a process of development and/or change.
Kilde: Carr & Kemmis (1986), Cohen
et al. (2007:297-313), Kemmis &
McTaggart (1982).
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Appendiks 6: Eksempel på dataekstraktion

Item: Allsopp, David H.; DeMarie, Darlene;
Alvarez-McHatton, Patricia; Doone, Elizabeth (Win 2006) Bridging the Gap between
Theory and Practice: Connecting Courses
with Field Experiences
EPPI-Centre data extraction and coding tool
for education studies V2.0 - TKN
Section A: Administrative details
A.1 Name of the reviewer

Details

A.2 Date of the review

Details

A.3 Please enter the details
of each paper which reports
on this item/study and
which is used to complete
this data extraction.

Paper (1)

Trine Kløveager Nielsen

The 2nd of January 2012

Journal article

Unique Identifier:
2568177 Allsopp

Authors:

David H. Allsopp; Darlene DeMarie; Patricia Alvarez-McHatton; Elizabeth Doone.

Title:

Bridging the Gap between Theory and
Practice: Connecting Courses with Field
Experiences.

A.4 Main paper. Please classify one of the above papers
as the 'main' report of the
study and enter its unique
identifier here.

Unique Identifier:
2568177 Allsopp

A.5 Please enter the details
of each paper which reports
on this study but is NOT being used to complete this
data extraction.
A.6 If the study has a broad
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Not applicable (whole study is fo-

focus and this data extraction focuses on just one
component of the study,
please specify this here.
A.7 Language (please specify)

cus of data extraction)

English

Section B: Study Aims and Rationale
B.1 What are the broad aims Explicitly stated (please specify)
This project was a pilot study for the purof the study?
pose of informing the program at the Department of Special Education at the authors´ university about the efficacy of an
enhanced model of partnership between
university and school.

B.2 What is the purpose of
the study?

Exploration of relationships

B.3 Was the study informed
by, or linked to, an existing
body of empirical and/or
theoretical research?

Explicitly stated (please specify)

The study explores the relationship between an enhanced model of partnership
in which school and university work closer
together and the students´ meaning linkages between the content they learn in
their courses and their early practicum
practicum field experiences.

Yes.
The study is linked to literature regarding
school-university partnerships, such as
professional development schools (PDS).
The authors state that the PDS movement
has not resulted in data collection efforts
that evaluate specific partnership goals
and objectives. Yet increasingly, state
legislators and others are requesting data
to support the claims that partnership
efforts result in enhanced teacher preparation and K-16 student outcomes. The
study is also linked to literature regarding
linking theory to practice for teacher candidates through close university-school
partnerships.

B.4 What is the understand- Applied science
ing of the theory practice reAnalysis:
lationship?
A good relationship between theory and
practice is characterized as course con-
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tent reflecting practicum experiences,
which makes the students being able to
make linkages. The students do not reflect over the ends of the practice, the
question is whether the means are being
used in practice. Linkages are explained
as "seeing a particular instructional practice used by their supervising teacher that
they learned in class".
Theory consists of abstract generalizations. An example of theory in this study
is Piaget´s theory about childrens cognitive development through stages. The
theory from the course should be applied
in practice.
The relationship between theory and
practice is thus a relationship where theory guides and regulates practice, and
practice is an activity with predefined
ends.
Examples from the text:
A long-standing goal for many teacher
preparation programs is to link theory to
practice for teacher candidates through
close university-school partnerships. Essentially, the PDS models were established to bridge this gap of theory and
practice and to provide an environment in
which the collaboration between university faculty and teachers can foster shared
knowledge, professional growth, and progressive methods of instruction. A primary goal of the PDS model is to engage the
teacher candidate in professional activities
within schools in order to develop the
skills of inquiry, reflection, problem solving and collaboration.
According to Merrill, learning is promoted
when knowledge is applied and integrated
in the real world. “Most instructional design theories advocate application of
knowledge and skill as a necessary condition for effective learning”. Learning is
enhanced when teacher candidates are
provided with multiple opportunities to
apply what they have learned in meaningful contexts. The site-based experience
provides teacher candidates with more
opportunities to successfully apply what
they are learning within the context of the
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classroom.
From description of model: Just outside
the door of the classroom was an actual
school context for the application of
course content. The students observed
two kindergarten and fifth grade teachers´ practice and returned to class to discuss critically the practices they observed.
Students learned about characteristics of
Piaget´s preoperational and operational
stages of development in the first part of
the class and then were able to transition
to a pre-K classroom, where they interacted with children to assess their level of
development and to experience what these stages of development looked and
sounded like.
The close proximity of the college courses
to real classrooms allowed teacher candidates to move from theory to practice in
real-time rather than abstractly. Two specific questions asked teacher candidates
to evaluate the extent to which they observed specific instructional practices in
their practicum setting that were discussed in their courses. They were asked
if their supervising teachers were modeling the practices that were being discussed in their courses.

B.5 Do authors report the
context of the study and
how the study was funded?

Explicitly stated (please specify)
The study takes place at the university
where the authors work as teacher educators.
The Department of Special Education at
the authors´ university has been involved
in formal partnership development with
surrounding school districts for the past
12 years. Now they are developing an
enhanced course-practica delivery model.

B.6 When was the study car- Not stated/unclear (please specify)
It is not stated when the study was carried out?
ried out. The article is published in 2006.

B.7 What are the study reExplicitly stated (please specify)
search questions and/or hyThe primary research question that guidpotheses?
ed data collection during the first semester of the partnership was:
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To what extent do teacher candidates
make linkages between courses taught
on-site and their practicum?

Section C: Study Policy or Practice Focus
C.1 In which country or
USA
countries was the study car- University of South Florida, College of
Education, Department of Special Educaried out?
tion.
C.2 What is/are the ecucational setting(s) of the
study?

Preschool teacher education
Teacher students.

Teacher education
Teacher education.

Section D: Actual sample
D.1 Who or what is/ are the
sample in the study?

Students

D.2 What was the total
number of participants in
the study (the actual sample)?

Explicitly stated (please specify)

D.3 What is the proportion
of those selected for the
study who actually participated in the study?
D.4 What is the socioeconomic status of the individuals within the actual
sample?
D.5 What is the ethnicity of
the individuals within the
actual sample?

The 19 participants were all secondsemester juniors.

19 participants.

Explicitly stated (please specify)

All the selected 19 students participated
in the study.

Not stated/unclear (please specify)

The socio-economic status of the students
is not stated.

Not stated/unclear (please specify)

The ethnicity of the students is not stated.

D.6 Please specify any other Details
useful information about the
Of the 19 participants, 16 were females
study participants.
and 3 were males.

15 were part of a cohort that had been
together the previous semester, when
they began course work for their major in
special education. The remaining four
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teacher candidates were out of sync with
their original cohort and were participating only in one or two of the semester´s
three courses. However, all of the students participated in the practicum.
Only four of the teacher candidates could
be considered non-traditional students,
i.e., they were over 23 years of age.
Participants were registered for no fewer
than 15 credit hours and no more than 21
credit hours.

Section E: Phenomena or strategies in education addressed
in the study
E.1 Which phenomena or
strategies are addressed in
the study?

Organization of field experiences
The model for enhanced partnership involves that teacher candidates both take
their courses and complete their practica
experience in an actual school-based setting (site-based). Three university courses
and an entire cohort of students are
moved to an inner-city elementary school.
A steering committee was developed to
explore how the partnership could reduce
the disconnect between the university and
the school and instead address mutual
needs. The steering committee was composed of school administration and teachers, and university administration and
faculty.
For the new model, the course instructors
developed strong collaborative relationships and ongoing communication among
each other and school faculty to ensure
that linkages among courses and between
courses and field experiences were clearly
evident. Faculty agreed to teach three of
the students´ required courses on site,
and committed to spending additional
time on site to facilitate students´ applied
experiences.
Three courses were taught at the school
site: two special education courses and
one foundations course. Just outside the
door of the classroom was an actual
school context for the application of
course content. For example, the students
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observed teachers´ practices and returned to class to discuss critically the
practices they observed. Students learned
about characteristics of Piaget´s stages of
development in the first part of the class
and then were able to transition to a preK classroom, where they interacted with
children to assess their level of development, and to experience what these stages of development looked and sounded
like. After the experience, the course instructor and students returned to their
own classroom to debrief what they observed and learned.
Teacher candidates were assigned to one
or more practicum placements (i.e.
teacher and classroom setting). Monday
through Wednesday they attended one of
the college courses for part of the day and
participated in their practicum sesttings
for the other part of the day.
The partner elementary school is a diverse urban school with a large special
education student population (approximately 25%).

Partnership
The model for enhanced partnership involves that teacher candidates both take
their courses and complete their practica
experience in an actual school-based setting (site-based). Three university courses
and an entire cohort of students are
moved to an inner-city elementary school.
A steering committee was developed to
explore how the partnership could reduce
the disconnect between the university and
the school and instead address mutual
needs. The steering committee was composed of school administration and teachers, and university administration and
faculty.
For the new model, the course instructors
developed strong collaborative relationships and ongoing communication among
each other and school faculty to ensure
that linkages among courses and between
courses and field experiences were clearly
evident. Faculty agreed to teach three of
the students´ required courses on site,
and committed to spending additional
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time on site to facilitate students´ applied
experiences.
Three courses were taught at the school
site: two special education courses and
one foundations course. Just outside the
door of the classroom was an actual
school context for the application of
course content. For example, the students
observed teachers´ practices and returned to class to discuss critically the
practices they observed. Students learned
about characteristics of Piaget´s stages of
development in the first part of the class
and then were able to transition to a preK classroom, where they interacted with
children to assess their level of development, and to experience what these stages of development looked and sounded
like. After the experience, the course instructor and students returned to their
own classroom to debrief what they observed and learned.
Teacher candidates were assigned to one
or more practicum placements (i.e.
teacher and classroom setting). Monday
through Wednesday they attended one of
the college courses for part of the day and
participated in their practicum sesttings
for the other part of the day.
The partner elementary school is a diverse urban school with a large special
education student population (approximately 25%).

E.2 Theory of change

Details
The purpose of the partnership is: 1) to
develop a partnership where more meaningful linkages can be made by students
between the content they learn in their
courses and their early practicum field
experience, 2) to systematically collect
data for the purpose of evaluating goal
number one.
A model where teacher candidates both
take their courses and complete their
practica experience in an actual school
setting provides teacher candidates with
multiple opportunities to apply what they
have learned in a meaningful context. The
site-based experience can be described as
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being instrumental in developing an understanding of the day-to-day life of
schools and in providing a medium for
increased linkage between course content
and practice.
The close proximity of the college courses
to real classrooms allows teacher candidates to move from theory to practice in
real-time rather than abstractly, as is
usually the case with traditional courses.

Section F: Results and conclusions
F.1 What is the student result focus?

Application of theory in practice

F.2 What are the results of
the study as reported by the
authors?

Details

Linkages: A direct connection made between course related material, topics, or
experiences and one or more practicum
experiences. Are the students able to
make meaningful linkages between their
course content and field experiences? Do
they observe specific instructional practices in their practicum setting that were
discussed in their courses? Were their
supervising teachers modeling the practices that were being discussed in their
courses? (Applied science: The practitioner uses the rules from theory in the practical setting).

Teacher candidate perspectives of linkages reported at the end of the semester:
When responding to questions that asked
how strong the linkage was between their
courses and practicum, 13% of teacher
candidates said there was a very strong
linkage, 31% said there was a strong
linkage, and 50% said that a noticeable
linkage existed. 56% of the teacher candidates thought that the behavior management practices they witnessed were
very reflective or reflective of what they
were learning in classes. Forty-four percent of the teacher candidates believed
the academic instructional practices they
witnessed were very reflective or reflective.
When asked whether they were able to
make more linkages with this model compared to their previous practicum experience, nearly 70% responded that they
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were able to make more linkages. No
teacher candidate responded that they
made fewer linkages. When analyzing all
free response comments made by students, researchers found that 40% of all
comments concernes linkages.
Development of linkage-making across
the semester:
At the beginning of the semester, teacher
candidates´ comments involving linkage
centered on their expectation that the
model provide them an avenue for connecting course and practicum experiences. Most of their comments refer to the
role others would play in making linkages
occur. They do not consider the active
role they would need to play in making
linkages occur.
At the middle of the semester, teacher
candidates expressed that they were not
making linkages. At this point in term, it
appears teacher candidates were primarily concerned with how program demands
were impacting them, from the workload
to a perceived lack of cohesion across all
courses they were taking (inside and outside the partnership pilot project).
At the end of the semester, a dramatic
change occured in how teacher candidates
characterized their linkage experience.
Linkage was the theme around which
teacher candidates made the most free
response comments (40%). These comments reflected a qualitative change and
conveyed tacher candidates´ ability to
compare what they were learning in their
classes to what they were seeing and experiencing in their practicum setting.
Factors that impacted linkage-making:
Two additional themes emerged during
data analyses that highlight issues important to this group of teacher candidates: empowerment and logistics.
Empowerment refers to feelings of having
or not having autonomy, voice or control.
Teacher candidates expressed overwhelming concerns about a lack of empowerment during the middle of the se-
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mester; acclimation to a structured school
schedule, a perception of not being listened to by university faculty, a perception of not being accepted by the school
and teachers, and feelings of being controlled by university faculty. Interestingly,
while empowerment concerns increased
at mid-semester, the expression of making linkages decreased significantly. However, at the end of the semester, the opposite was true.
Logistics refers to the structure of the
new program, e.g. scheduling, organization, placements etc. Over one third of
the comments by both groups were related to logistics, and concerns centered on
how their schedules and prcticum procedures impeded their ability to make linkages. These concerns were most prevalent at mid-semester. Logistics continued
to be an important issue for students at
the end of the semester, but the nature of
the comments changed from describing
how logical concerns impeded linkagemaking to providing suggestions for how
scheduling and practicum procedures
could be changed to enhance linkagemaking. At the end of the semester, the
students seemed to be more able to objectively reflect about their experience in
a constructive manner.

F.3 What do the author(s)
conclude about the findings
of the study?

Details
The authors conclude that the new model
provided teacher candidates a context in
which they were able to make substantial
linkages between courses and practicum.
Moreover, responses from students indicate that they made more linkages in the
new model compared to the previous semester.
The majority of teacher candidates (94%)
responded that noticeable linkages existed between courses and practica. Nearly
70% of teacher candidates reported they
experienced greater linkages than in past
semesters. Findings also point to the need
for additional data collection that identifies specific components of the enhanced
model that strengthen linkage making.
The close collaboration among the course
instructors provided a learning environ-
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ment that allowed for a smooth transition
for students as they moved from the university classroom to an experiential environment in which they applied their learning. The fact that these opportunities
were deliberately planned supported the
generalization of the skills and knowledge
by teacher candidates.
Having university classes on-site allowed
for "teachable moments" which occurred
during times that typically would be considered "down time", i.e. breaks, in the
traditional course format. Learning occurred during all times and in many different places at the practicum site, ensuring that the context for learning was
broadened.
From the qualitative change of teacher
candidates´ comments across the course
of the semester, it is evident that the
teacher candidates made the transition
from college student to professional. Findings suggest that teacher candidates may
benefit from practica that emphasize
structured experiences where they are
able to apply course content.

F.4 Which answer(s) does
Details
the study offer to the review A partnership model with site-based
courses seems to enhance linkages bequestion?
tween course content and practicum experiences. The model provided teacher
candidates a context in which they were
able to make substantial linkages between courses and practicum.

Section G: Study Method
G.1 What is the method used Longitudinal study
in the study?
Cohort study
Action research
The study is conducted by educators who
have developed a model which they use in
their own courses.

G.2 Does the study use qualitative or quantitative meth- Mixed methods
ods?
G.3 Study design summary

Details
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A cohort of second-semester juniors in
pre-service teacher education participated
in a pilotstudy which investigated the research question: To what extent do
teacher candidates make linkages between courses taught on-site and their
practicum?

Section H: Methods- Groups
H.1 If Comparisons are being made between two or
more groups*, please specify the basis of any divisions
made for making these
comparisons

Not applicable (not more than one
group)

H.2 How do the groups differ?

Not applicable (not in more than
one group)

H.3 Number of groups

Not applicable (not more than one
group)

Section I: Methods - Sampling strategy
I.1 Are the authors trying to
produce findings that are
representative of a given
population?

Not stated/unclear (please specify)
Not stated. The study is a pilotstudy.

I.2 What is the sampling
frame (if any) from which
the partipants are chosen?

Explicitly stated (please specify)

I.3 Which method does the
study use to select people,
or groups of people (from
the sampling frame)?

Implicit (please specify)

I.4 How representative was
the achieved sample (as recruited at the start of the
study) in relation to the
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The sample consists of the cohort of second-semester juniors at the Department
of Special Education, College of Education
at the University of South Florida who all
were moved to an inner-city elementary
school.

The sample consists of the cohort of second-semester juniors at the Department
of Special Education, College of Education
at the University of South Florida who all
were moved to an inner-city elementary
school.

High (please specify)

All the selected students participated in
the study.

aims of the sampling frame?
I.5 If the study involves
studying samples prospectively over time, what proportion of the sample
dropped out over the course
of the study?

Implicit (please specify)

It is not mentioned that any of the 19
students dropped out over the course of
the study.

I.6 For studies that involve
following samples prospectively over time, do the authors provide any inforNot applicable (no drop outs)
mation on whether, and/or
how, those who dropped out
of the study differ from
those who remained in the
study?
Section J: Methods - Data Collection
J.1 Which methods were
used to collect the data?

Focus group interview
Initial design included group interviews at
three points: beginning, middle, and end,
across the semester.
Group interview questions were developed to engage students in discussions
regarding their experiences with the model. In order to encourage dialogue during
the group interviews, the cohort was subdivided into two smaller groups. Individuals who were not connected with the
course, the practicum, or the teacher
candidates in any supervisory capacity
facilitated all of the group interviews. The
group interviews were conducted at a
separate location from the practicum site.
After analyzing the responses from the
group interviews conducted at the beginning and the middle of the semester, the
researchers recognized the necessity of
allowing all individuals to voice their perspectives. Therefore, it was decided that
the most beneficial data-collection approach to use at the end of semester
would be individual questionnaires based
on the data collected via the first two
group interviews.
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Self-completion questionnaire
During the last week of the semester, the
questionnaires were distributed to the
teacher candidates. Administering the
questionnaire during class time facilitated
a 100% return rate. However, all three
professors left the room, and questionnaires were collected by a student and
were placed in an envelope.
The format of the questionnaire consisted
of 10 rated responses on and ordinal scale
(i.e., 1-5). Groups of items had different
response alternatives; that is, possible
response choices to items differed. For
example, one question was, "Overall my
practicum experience was...” The response choices were, "5-very valuable, 4valuable, 3-somewhat valuable, 2minimally valuable, 1-not valuable". Another question was, "Overall, the number
circled below describes the link between
the information and assignments in three
courses taught in conjunction with your
practicum...” The response choices were,
"5-a very strong link between courses, 4a strong link between courses", 3-a noticeable link between courses, 2-a minimal link between courses, 1-no link between courses". Respondents were given
an opportunity to provide clarifying comments for each of the questions. Three
additional open-ended questions at the
end of the questionnaire asked teacher
candidates to comment on positive aspects of the model, areas of concern, and
other aspects of the model not addressed
by any other question.

Coding is based on: Author's description

J.2 Do the authors' describe
any ways they addressed
the repeatability or reliability of their data collection
tools/methods?

Details

Group interview questions are attached as
appendix.

J.3 Do the authors describe
Details
any ways they have adThe individual questionnaire was develdressed the validity or
oped in several phases. Drawing from
trustworthiness of their data those themes that emerged from the first
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collection tools/methods?

two group interviews, one of the researchers developed initial questions that
corresponded to each theme. The others
researchers then reviewed thse questions.
The questionnaire was revised based on
input and consensus from all research
team members.
Administering the questionnaire during
class time facilitated a 100% return rate.

Section K: Methods - Data analysis
K.1 Which methods were
used to analyse the data?

Explicitly stated (please specify)

Group interview:
At the conclusion of each group interview,
typed transcripts of student comments
were distributed by the group interview
facilitators to each course instructor.
Analysis involved several iterations. An
initial reading allowed researchers to become familiar with and to gain a sense of
the teacher candidates´ responses. Although transcripts were analyzed specifically to address the research question
regarding linkages, transcripts were analyzed holistically to allow other themes, if
evident, to emerge. Along with linkages,
two additional themes emerged: empowerment and logistics.
Questionnaire:
Responses to ordinal scale items were
analyzed using descriptive statistics.
Comments related to each ordinal scale
item were not coded unless they addressed a theme other than the theme
addressed in that item.
The open-ended responses were coded in
the same manner as the group interviews.

K.2 Which statistical methods, if any, were used in the
analysis?

Details

Responses to ordinal scale items were
analyzed using descriptive statistics.

K.3 Do the authors describe
strategies used in the analyNo
sis to control for bias from
confounding variables?
K.4 Do the authors describe
any ways they have ad-

Details

Definitions of each theme represented in
students´ and supervising teachers´
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dressed the repeatability or
reliability of data analysis?

group interviews and clarifying comments
are in the Appendix. Member checks were
not incorporated into data analysis. While
inter-rater reliability was achieved
through an independent coder, member
checks would have added another level of
triangulation of the data.

K.5 Do the authors describe
any ways that they have addressed the validity or
trustworthiness of data
analysis?

Details
Group interview:
Categories were consistent across course
instructors. Discrepansies were discussed,
and once consensus was reached, categories were further defined. Each researcher
then conducted a second reading of the
transcripts identifying and coding quotations based on the determined category
or theme. Individual findings were then
compared in order to ensure trustworthiness of the data. An independent rater
coded each of the transcripts using the
determined themes. Results from the independent rater were again compared
with the results from the research team in
order to ensure trustworthiness of the
data. Coding was consistent across the
three primary themes linkage, empowerment and logistics.
Questionnaire:
The open-ended responses were coded in
the same manner as the group interviews.
The potential bias of over-representing a
theme was avoided through this process
(i.e., only free responses that did not result from a theme-based prompt were
coded).

K.6 If the study uses qualitative methods, how well
has diversity of perspective
and content been explored?
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Details
The diversity of perspective and content
has been well explored. All students from
the cohort were interviewed through
group interviews and individual questionnaires. The data were collected during the
course of a semester. However, the degree of the diversity of perspective could
have heightened if supervisor teachers
and university faculty had also been interviewed and if more data sources had
been used, e.g. observations.

The authors state that there is no way to
ascertain whether student responses were
biased with respect to their thinking that
they should respond based upon what
they believed the questions wanted them
to say. An attempt to control for this situation involved the coding of only free responses thereby reducing the chance that
such bias occurred.

K.7 If the study uses qualitative methods, how well
has the detail, depth and
complexity (i.e. the richness) of the data been conveyed?

Details
The richness of the data has been very
well conveyed. The authors describe the
choices they have made during data collection and analysis, and quotes from the
interviews are used as examples for the
analysis of the data.

K.8 If the study uses qualiDetails
tative methods, has analysis
Context has been very well preserved in
been conducted such that
the analysis. The context for the courses
context is preserved?
and practicum is described in detail. However, the authors could have described in
more detail the local teachers´ point of
view, since this seems to be an issue for
the participating students´ opportunities
to make linkages.

Section L: Quality of study - reporting
L.1 Is the context of the
Yes (please specify)
study adequately described?

Yes, the context of the study is adequately described. The background for the
study is described and it is linked to an
existing body of empirical and theoretical
research. It is also described in detail how
school teachers and university faculty
collaborated in planning the site-based
courses in the enhanced partnership
model.

L.2 Are the aims of the study Yes (please specify)
clearly reported?

Yes, the aims of the study are clearly reported. There is consistency in the study
with regard to aims, research questions,
data collection and analysis.

L.3 Is there an adequate de- Yes (please specify)
scription of the sample used
Yes, the sample consists of the cohort of
in the study and how the
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sample was identified and
recruited?

second-semester juniors at the College of
Education. The authors provide some
background information about the students. However, they don´t mention their
socio-economic, ethnic or educational
background.

L.4 Is there an adequate de- Yes (please specify)
scription of the methods
Yes, there is a detailed description of the
used in the study to collect
methods used for data collection and also
data?
for the reasons for the change of methods
during the course of the semester. Group
interview questions are attached as appendix.

L.5 Is there an adequate de- Yes (please specify)
scription of the methods of
Yes, the methods of data analysis are
data analysis?
described in detail.

L.6 Is the study replicable
from this report?

No (please specify)

L.7 Do the authors state
where the full, original data
are stored?

No (please specify)

L.8 Do the authors avoid selective reporting bias? (e.g.
do they report on all variables they aimed to study, as
specified in their
aims/research questions?)

The study is a pilot study which investigates the students’ experiences during
the implementation phase for a new partnership model. It is not possible to replicate the study in an experimential sense.
However, the general findings seem possible to investigate in new contexts.

Please edit

Yes (please specify)
The authors report on both positive and
negative outcomes, which make the reporting seem trustworthy at this point.
Inter-rater reliability was achieved
through an independent coder.

Section M: Quality of the study - Weight of evidence
M.1 Are there ethical concerns about the way the
study was done?

No (please specify)

M.2 Were users / relatives
of users appropriately involved in the design or con-

No (please specify)
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No ethical concerns.

School teachers and university faculty

duct of the study?

planned the implementation of the new
model. However, it is unclear whether
they were involved in the design or the
conduct of the study.

M.3 Is there sufficient justification for why the study
was done the way it was?

Yes (please specify)

M.4 Was the choice of research design appropriate
for addressing the research
question(s) posed?

yes, completely (please specify)

Yes, the authors´ choices and decisions
during the research process seem well
considered and justified.

The concepts are clearly defined and the
methods for data collection and analysis
seem appropriate for answering the research question.

M.5 Have sufficient attempts Yes, some attempt (please specify)
been made to establish the
repeatability or reliability of Member checks were not incorporated
into data analysis. While inter-rater reliadata collection methods or
bility was achieved through an independent coder, member checks would have
tools?
added another level of triangulation of the
data.

There is a high degree of consistency coherence between the empirical/theoretical body of research which the
study is linked to, the researchers position, the context of the study and the
sample.
Definitions of each theme represented in
students´ group interviews and clarifying
comments are in the Appendix. The definitions are clear and easy to understand.
Reliability could have been heightened
with a higher degree of method triangulation, e.g. observations.

M.6 Have sufficient attempts Yes, some attempt (please specify)
been made to establish the
The methods for data collection are clearvalidity or trustworthiness
ly described and the authors have considof data collection tools and
ered the context for the data collection.
E.g., the professors leave the room while
methods?
students answer the questionnaire, group
interviews take place outside the practicum site, the facilitators of group interviews are not connected with the course,
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the practicum or the teacher candidates.
The individual questionnaire was developed in several phases. Drawing from
those themes that emerged from the first
two group interviews, one of the researchers developed initial questions that
corresponded to each theme. The other
researchers then reviewed these questions. The questionnaire was revised
based on input and consensus from all
research team members.
Administering the questionnaire during
class time facilitated a 100% return rate.

M.7 Have sufficient attempts Yes (please specify)
been made to establish the
repeatability or reliability of Methods for data analysis are clearly described.
data analysis?
Definitions of themes are clearly described.
While inter-rater reliability was achieved
through an independent coder, member
checks would have added another level of
triangulation of the data.

M.8 Have sufficient attempts Yes, some attempt (please specify)
been made to establish the
Categories were consistent across course
validity or trustworthiness
instructors. Discrepansies were discussed,
of data analysis?
and once consensus was reached, categories were further defined. Each researcher
then conducted a second reading of the
transcripts identifying and coding quotations based on the determined category
or theme. Individual findings were then
compared in order ensure trustworthiness
of the data. An independent rater coded
each of the transcripts using the determined themes. Results from the independent rater were again compared with
the results from the research team in order to ensure trustworthiness of the data.
Coding was consistent across the three
primary themes linkage, empowerment
and logistics.

Questionnaire: The open-ended responses
were coded in the same manner as the
group interviews. The potential bias of
over-representing a theme was avoided
through this process (i.e., only free re-
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sponses that did not result from a themebased prompt were coded).
The methods for analysis are transparent
and the authors give reasons for their
interpretations of data. However, it is not
clear how the analysis and interpretations
interacts with the background literature.
The researchers don´t appear biased
even though they are part of the context
which is investigated. They also present
data that do not confirm their assumptions. The researchers consider the limitations of the study.

M.9 To what extent are the
A little (please specify)
research design and methThe interviews are open for other interods employed able to rule
pretations than described because of a
out any other sources of er- lack of triangulated data. The selected
ror/bias which would lead to strategy and the qualitative approach inalternative explanations for volve the risk of bias, but on the other
hand the strategy provides detailed and
the findings of the study?
rich descriptions, which contributes to the
understanding of the research question.

M.10 How generalisable are
the study results?

Details
Data were collected with one cohort in
their professional preparation across one
semester, thereby limiting potential generalization of the findings. The degree of
match between course content and the
practicum experience is a variable that
could also limit the generalizations of these findings.
However, despite the limitations of the
study, the findings have importance both
for the program and the larger teacher
preparation community, particularly as
they relate to university-school partnerships.
It provides a framework for how the delivery of early course and practicum experiences can be enhanced. The project also
has helped gain greater insight into how
early preservice teacher candidates develop professionally and what factors may
be important for this development to occur.

M.11 In light of the above,

Not applicable (no difference in
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do the reviewers differ from
the authors over the findings or conclusions of the
study?
M.12 Have sufficient attempts been made to justify
the conclusions drawn from
the findings, so that the
conclusions are trustworthy?

conclusions)
No differences in conclusions.

High trustworthiness
The conclusions are justified and trustworthy.

M.13 What is the study
type?

Conceptual study

M.14 Weight of evidence A:
Taking account of all quality
assessment issues, can the
study findings be trusted in
answering the study question(s)?

Medium trustworthiness

M.15 Weight of evidence B:
Appropriateness of research
design and analysis for addressing the question, or
sub-questions, of this specific systematic review.
M.16 Weight of evidence C:
Relevance of particular focus of the study (including
conceptual focus, context,
sample and measures) for
addressing the question, or
sub-questions, of this specific systematic review
M.17 Weight of evidence D:

380

Conceptual analysis recognizes diversity
in participants´ views. Limited to one
group.

The study design seems appropriate for
the research question. Methods for data
collection and analysis are adequately
described. The study is well conducted
and consistent.
A higher degree of triangulation and a
definition of generalizability with reference to relevant literature to show that
the study applies to other settings could
have made this study even more trustworthy.

Medium

The research design is appropriate for
addressing the review question. However,
the study has some limitations since it is
a small scale pilot study.

High

The focus of the study is very relevant for
this systematic review. It investigates
whether and how a partnership model
enhance student teachers´ linkages between course content, theory, and practicum experiences, practice.

Medium

Overall weight of evidence

The findings from this study are trustworthy and relevant for the systematic review. However, the study has some limitations since it is a small scale pilot study
and also some limitations regarding generalizability since it does not locate its
findings in existing literature.
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Appendiks 8: Skema anvendt i narrativ syntese
Portfolio/logbog/dagbog
Strategi/metode

Uddannelse

Teori/
praksisforståelse

Sammenhæng
mellem teori og
praksis
Resultater

Portfolio, logbog
og dagbog. Uddannelsesstederne anvendte portfolio i form af en
samling af materialer eller artefakter fra den studerendes arbejde,
den studerendes
pædagogiske
filosofi, planer for
klasserumsledelse, curriculummaterialer som
lektionsplaner,
logs, dagbøger,
video og eksempler på elevers
arbejde. De anvendte også observationslogs,
refleksive dagbøger og tekster
med fokus på
specifikke undervisnings- og læringssituationer
(DarlingHammond, 2006).

Lærer
Førskolelærer

Anvendt
videnskab.
Den
praktiske tilgang.

Applikation af
teori i praksis.
Refleksion.
De fleste af de
undersøgte programmer anvendte portfolio. Portfolio hjalp de studerende med at
reflektere over
deres læring.

(USA; Mixed
methods, casestudie; Høj).

Barrierer

Facilitatorer

Gennem arbejdet
med en portfolio, at
vælge og diskutere
artefakter fra deres
praksis, internaliserer de studerende
standarderne, eksaminerer deres
egne handlinger og
betydningen af
dem, og opnår
forskellige perspektiver på betydningen af hændelser,
hvilket øger deres
evne til at lære af
deres erfaringer.
Ved at arbejde med
portfolio bliver de
studerende bevidste om deres egne
handlinger i praksis
og begynder at
overveje dem. Herved ændres bevidstheden om
undervisning og
selve praksisserne.
Portfolio hjælper de
studerende til at
forbinde tænkning
og handling, dvs.
der bygges bro
mellem teori og
praksis, idet der
kræves evidens for
handlinger samtidig
med en diskussion
og begrundelse for
hvorfor beslutninger og handlinger
blev udført.
Ved at stille og
besvare spørgsmål
kontinuerligt lærer
de studerende at
håndtere praksis´
kompleksitet.
Også logbøger,
dagbøger og refleksive essays
stimulerer de stu-
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Refleksiv dagbog og portfolio.
De studerende
skrev en refleksiv
dagbog og lavede
feltnotater til deres portfolio. Formålet med at lave
portfolio var at
opmuntre de studerende i praktik
til at reflektere og
analysere deres
arbejde og ideer,
samt deres egne
justifikationsprocesser og pædagogiske tænkning
(Krokfors et al.,
2006).
(Finland; Kvalitativt, fænomenologisk, casestudie;
Medium).
Integrativ logbog. Den integrative log bestod af
sektioner, hvor de
studerende skrev
deres ugentlige
refleksioner i en
dagbog for at
bogføre (log) deres sammenkædninger af pædagogisk psykologi
med elevernes
læring (Malkani &
Allen, 2005).
(USA; Mixed methods, eksperiment med ikkerandomiseret
allokering til grupper, longitudinelt
studie; Medium).
Portfolio. Der
blev anvendt en
teoretisk ramme
for brugen af portfolio bestående i
”The Illinois Pro-
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Lærer.

Den
praktiske tilgang.

Refleksion.
Portfolio var en
god metode til at
opnå gensidig
integration mellem
teori og praksis.
De studerende
kunne analysere
deres egne handlinger og dermed
udvikle deres
argumenterende
justifikation og
rationelle pædagogiske tænkning.

Lærer.

Den
praktiske tilgang.

Refleksion.
Studerende, der
skrev i logbog,
havde et højere
refleksionsniveau
end gruppen, der
fik traditionelle
forelæsninger.

Lærer.

Den
praktiske tilgang.

Refleksion.
Processen med
portfolio støttede
refleksive handlinger frem for
rutinehandlinger.

derendes refleksion.
Vejlederens feedback, spørgsmål og
henvisninger til
litteratur øger refleksionen.
De studerendes
argumentation i
portfolio var godt
begrundet (justificeret), hvilket indikerer en god relation mellem teori og
praksis.

Det er refleksionsdelen af interventionen, der
har en betydning.

Den integrative
logbog hjælper
studerende til at
udvikle refleksive
evner og evnen til
kritisk tænkning.

Portfolio støttede
de studerendes
refleksioner. De
relaterede deres
refleksioner til en
analyse af deres

fessional Teaching Standards”.
Denne ramme
havde til hensigt
at opmuntre de
studerende til at
analysere og reflektere over
praksis i klasselokalet. De studerende skulle indsamle artefakter til
deres portfolio.
Når en artefakt
var valgt, skulle
den studerende
skrive en sides
refleksion eller
begrundelse for
inklusionen af
artefakten i relation til rammen
(standarderne).
Ved slutningen af
praktikperioden
skulle de studerende præsentere
deres portfolio
(McIntyre & Dangel, 2009).
(USA; Mixed
methods, casestudie; Medium).
Elektronisk portfolio. De studerende brugte et
Internetbaseret
værktøj, LiveText,
til at lave deres
individuelle portfolio. Programmet
gav spørgsmål/prompts i de
forskellige eportfoliosektioner, som
kunne strukturere
de studerendes
refleksive praksis.
Alle artefakter og
refleksionstekster
blev gemt i LiveText. De studerendes e-portfolio
blev delt med
fakultet, forskere
og praktikvejledere. I begyndelsen
af semesteret
skabte de stude-

Portfolioprocessen øgede
de studerendes
viden om undervisningsstandarder, gav dem viden om deres
professionelle
udvikling, hjalp
dem med at organisere og artikulere deres tanker og
faciliterede deres
refleksioner.

Lærer.

Den
praktiske tilgang.

Refleksion.
Elektronisk portfolio kan facilitere
studerendes udforskning og undersøgelse af
praksis. Den systematiske eksamination af praksis i portfolio hjalp
de studerende
med at forbinde
teori og praksis i
deres undervisningsoplevelser.

oplevelser og deres
evne til at reflektere
over, hvorfor bestemte beslutninger
blev taget i praksis.
De studerende
brugte portfolio til
at beskrive en artefakt, analysere
hvorfor den var
succesfuld eller ej,
forklare dette ved
hjælp af pædagogiske principper og
reflektere over
deres egen udvikling i relation hertil.

De studerende
havde brug for
yderligere strukturering. De
fleste studerende havde klare
rationaler for
deres analyser,
men der skulle
personlig samtale til for at få
dem frem i lyset.

E-portfolio faciliterer de studerendes
udforskning af
praksis og hjælper
dem med at forbinde teori og praksis i
deres egne oplevelser fra praksis.
E-portfolio udgjorde
en ramme for de
studerende, som
strukturerede deres
fokus ved bl.a.
spørgsmål/prompts, som
hjalp de studerende til at evaluere
deres egen praksis.
Den systematiske
analyse af artefakter hjalp de studerende med at overveje deres praksisser.
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rende deres eportfolio i programmet LiveText. For hver
undersøgelsescyklus valgte de
studerende en
teknik, som de
implementerede i
løbet af en 4ugers periode i
praktikken. Før
implementeringen
bad LiveText den
studerende om at
beskrive hvordan
han/hun ville implementere teknikken, hvordan
implementeringen
kunne sammenlignes med typiske praksisser,
hvilke problemer
der kunne opstå
og hvordan de
ville adressere
disse problemer.
Under implementeringen af teknikken optog de studerende klasserumspraksis og
indsamlede artefakter for at støtte
deres analyse af
den indflydelse,
som teknikken
havde på eleverne. De besvarede
refleksive
spørgsmål omkring deres forudgående antagelser og anvendte
artefakterne til at
evaluere deres
første udsagn.
Efter videoanalyserne beskrev de
studerende deres
overordnede vurdering af forløbet
og hvad de kunne
gøre bedre i fremtiden. Denne proces blev gentaget
i tre undersøgelses-cyklusser
igennem en 12ugers praktik
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(Shepherd &
Hannafin, 2009).
(USA; Kvalitativt,
casestudie; Medium).
Prompt i dagbog. 3 grupper af
studerende skulle
aflevere ugentlige
refleksive dagbøger gennem en
11-ugers praktik.
Prompten tog
udgangspunkt i
the Minnesota
Standards for
Effective Practice
og repræsenterede hver især 10
forskellige områder i disse standarder. I den 11.
uge fik de studerende en overordnet prompt, som
bad dem give en
refleksiv opsummering af de foregående. De studerende skulle
både svare på et
kognitivt og et
affektivt aspekt af
prompten. Rækkefølgen af
spørgsmålene var
baseret på den
typiske progression af erfaringer/oplevelser,
som kunne give
den studerende
den nødvendige
kontekst for at
skrive refleksivt
om prompten
(Greiman & Covington, 2007).
(USA; Mixed methods, eksperiment med ikkerandomiseret
allokering til grupper; Medium).
Refleksiv dagbog. De studerende skulle i
deres praktik skrive i en refleksiv

Lærer.

Den
praktiske tilgang.

Refleksion.
Refleksiv tænkning og pædagogisk problemløsning blev styrket
gennem at skrive
dagbog.
Der var ikke forskel afhængig om
de fik en refleksionsprompt eller ej.

De studerende
oplevede at have svært ved at
finde tid til at
skrive dagbog,
og de foretrak
derfor verbal
refleksion eller
selvrefleksion
frem for skriftlig
refleksion.
Dagbogsskrivning blev opfattet som en byrde, som tog tid
fra andre opgaver.

Lærer.

Den
praktiske tilgang.

Refleksion.
Den refleksive
dagbog stimulerede refleksion.

En studerende
oplevede ikke, at
dagbogen støttede refleksionen.

De studerende
oplevede, at refleksiv tænkning var
den mest udbredte
fordel ved at skrive
dagbog.
At skrive dagbog
tvang dem til at
reflektere og tænke
kritisk.
Dagbogsskrivning
fik de studerende til
at tænke bevidst
over deres egen
praksis og reflektere over den.
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dagbog mindst en
gang om ugen,
lave et ark med
målsætninger,
skrive lektionsplaner og udvikle
undervisningsplaner (McDuffie,
2001).
(USA; Kvalitativt,
casestudie, aktionsforskning;
Medium).
Dialogiske dagbøger. I første
semester blev de
studerende gradvist introduceret til
refleksion som en
social proces via
dialogiske dagbøger. Dialogiske
dagbøger var
notesbøger, som
lå i mentorens
klasselokale. I
den kunne de
studerende skrive
deres observationer, spørgsmål
eller kommentarer
omkring en lektion, de havde observeret, og mentorlærerne responderede på
dette. Dagbogen
var tilgængelig for
alle de studerende og blev til en
kontinuerlig dialog
mellem mentoren
og de studerende.
De refleksive aktiviteter var designet til at give de
studerende træning i at tænke
over undervisning,
at stille spørgsmål
ved deres handlinger og overbevisninger og at
genoverveje deres overbevisninger om undervisning i lyset af
deres oplevelser
(Freese, 1999).
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Lærer.

Den
praktiske tilgang.

Refleksion.
Refleksion sker
som en social
proces i en læringsfællesskab.

Brugen af en fælles
refleksiv ramme
hjalp studerende
og mentor til at
indgå i dialog. Det
gav dem en organiserende model.

(USA; Kvalitativt,
fænomenologisk,
aktionsforskning;
Medium).
Dagbog delt
gennem e-mail.
De studerende i
praktik skulle skrive en dagbog,
som indeholdt
deres daglige
lektionsplaner,
evaluering af effektiviteten af
lektionerne med
forslag til at forbedre lektionerne
og ugentlige refleksioner i respons til deres
klasserumsoplevelser. En gruppe
af studerende
skrev dagbogen i
traditionelt format,
mens en anden
gruppe skrev og
udvekslede den
på e-mail i grupper af 4-5 studerende. De studerende skulle reflektere over bestemte emner,
som var beskrevet
på forhånd (Kaplan et al., 2007).
USA; Mixed methods, randomiseret eksperiment
med randomiseret
allokering til grupper, aktionsforskning; Høj).
Dagbog – dialogisk eller selvrefleksiv, kognitiv
eller erfaringsbaseret. De studerende blev inddelt i 4 grupper
efter ovenstående
kombinationsmuligheder. Deltagere i den kognitive
dagbog skulle
skrive indlæg,
som fokuserede
på applikationen
af teoretiske be-

Lærer.
Førskolelærer.

Den
praktiske tilgang.

Refleksion.
Anvendelsen af
dagbog delt elektronisk fremmer
de studerendes
refleksion.
Graden af refleksivitet hang sammen med de studerendes karakteristika, dvs. deres
generelle akademiske præstationer og deres eget
ønske om at lære
at reflektere, men
det var også muligt at ændre de
studerendes refleksivt ved at
tilrettelægge interventionen på bestemte måder.

Des studerende
reflekterede
hovedsageligt på
lavere niveauer,
hvilket kan hænge sammen med
det niveau, de er
på i deres professionelle udvikling.
De studerende
interagerede
ikke af sig selv
med hinanden
over e-mail,
medmindre de
specifikt blev
instrueret i at
gøre det.
Der var ikke
forskel på traditionel dagbog og
e-mail-dagbog,
før der blev stillet krav til de
studerende om
at læse og respondere på
hinandens emails.

Der er en højere
forekomst af refleksion i interaktive
dagbøger delt elektronisk end i traditionelle dagbøger.
Dette skete ikke af
sig selv, men først
når de studerende
blev instrueret i at
interagere med
hinanden.
Den sociale interaktion er den vigtigste faktor i forhold til at fremme
refleksionen.
Dagbogsindlæggene blev mere refleksive, når de
studerende skulle
forholde sig til andres praksisser og
ikke kun deres
egen.

Lærer.

Den
praktiske tilgang.

Refleksion.
Den refleksive
evne, de studerende har på forhånd, samt deres
villighed til at gå
ind i opgaven er
det, der har størst
betydning for deres refleksion. Det
er ikke muligt at
måle en effekt,
som kun kan tilskrives dagbogen.
De to tilgange gav
de studerende lige

De studerende
oplevede, at de
havde begrænset teoretisk
viden, de havde
for lidt tid til at
læse teori. Dette
gjaldt særligt for
den kognitive
gruppe (som der
også blev større
teoretiske krav
til).

De studerendes
refleksion udviklede sig ved at skrive
dagbog. Ikke alle
studerendes refleksion udviklede sig.
Konstruktiv feedback fremmer udviklingen af refleksion.
Modne studerende
reflekterede på et
højere niveau.
Længere indlæg og
længere tidsforbrug
(over 1 time) førte
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greber i praksis.
Deltagere i den
erfaringsbaserede
dagbog skulle
fokusere på begivenheder, som de
personligt fandt
vigtige i praktikken, og beskrive
og analysere dem
i forhold til deres
egne forståelser,
følelser og handlinger, samt diskutere implikationerne af begivenheden for deres
undervisningspraksis. De studerende afleverede
et indlæg ugentligt
og fik kort skriftlig
feedback fra forskerne. For studerende i den
refleksive dialoggruppe blev hvert
indlæg genstand
for en 15 minutters dialog mellem
studerende og
forsker, hvor alternative perspektiver blev foreslået
og udforsket, og
problematikker og
konsekvenser
som kunne påvirke praksis blev
diskuteret. I selvrefleksionsgruppen skulle de
studerende selv
skrive en kort
kommentar, hvor
de genovervejede
deres indlæg (Bain, 1999).
(Australien; Mixed
methods, randomiseret eksperiment med randomiseret allokering
til grupper; Høj).
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muligheder for at
udvikle deres
refleksive færdigheder.
Resultatet af de
studerendes dagbogsskrivning kan
manipuleres ved
forskellige typer af
instruktion og
feedback.

til højere refleksionsniveauer.
De studerende
kunne bruge dagbogen til at beskrive handlinger i
praksis, konstruere
og rekonstruere
praksis og selvidentitet, reflektere
og lære af praksis,
samt forbinde teori
og praksis.
Studerende, der så
fordelene i at reflektere, var også
de studerende, der
opnåede de højeste refleksionsniveauer.
Studerende i den
kognitive gruppe
fokuserede mere
på problematikker
relateret til deres
undervisning eller
eleverne i deres
klasse, mens den
erfaringsbaserede
gruppe fokuserede
mere på dem selv
eller på professionelle undervisningsproblematikker. De studerende
i begge grupper
havde lige muligheder for at udvikle
deres refleksion.
De studerende i
den kognitive gruppe oplevede, at
deres forståelse af
teori havde udviklet
sig som følge af
dagbogen. Studerende i den kognitive gruppe kunne
forbinde personlige
oplevelser med
teoretiske tekster til
en vis grad. De
studerende i den
erfaringsbaserede
gruppe anvendte
sjældent teori.
De studerende i
selvrefleksions- og
dialoggruppen udviklede deres refleksion lige.

Portfolio. De
studerendes portfolio indeholdt
både opgaver
bestemt af underviserne og items
valgt af de studerende. Opgaverne
var: refleksioner
over de studerendes erfaringer, et
forskningspaper,
en lektionsplan og
to breve til underviseren, et med
en beskrivelse af
indholdet i portfolio og et refleksiv
essay. De studerende inkluderede
forskellige materialer i deres portfolio: kunst, tegneserier, sange,
digte, artikler,
kort, breve, fotos
og citater, samt
en dagbog (Wade
& Yarbrough,
1996).
(USA; Mixed methods, casestudie,
aktionsforskning).
Skriftlige refleksioner. De studerende fik fire serier af spørgsmål,
som de responderede på igennem
studiet. Det første
refleksive fokus
var på personlige
læringsoplevelser,
det andet, tredje
og fjerde var på
metaforer for læring, tanker om
hvordan børn
bedst lærer og
vigtigheden af

Lærer.

Den
praktiske tilgang.

Refleksion.
Portfolio igangsatte refleksion hos
mange, men ikke
alle studerende.

En del studerende var frustrerede og forvirrede
over portfolioprocessen.
Nogle studerende misforstod
formålet med
portfolio.
Frustrationen
påvirkede dog
ikke den samlede læringsværdi.

Lærer.
Førskolelærer.

Den
praktiske tilgang.

Refleksion.
Undervejs i projektet blev de
studerende opmærksomme på
relationen mellem
teori og praksis,
og de begyndte at
forstå kompleksiteten i det reciprokke forhold
mellem at vide og
at gøre (knowing
og doing).

Den skriftlige
refleksion var
ikke de studerendes foretrukne måde at reflektere på.

De studerende i
dialoggruppen
værdsatte, at de
kunne få et andet
perspektiv fra andre. Studerende fra
selvrefleksionsgruppen værdsatte
den ugentlige skriftlige feedback.
Halvdelen af de
studerende oplevede, at de lærte af
processen.
De studerende
kunne bruge portfolio til at lære af
deres praksiserfaring, skabe mening
og lære at reflektere.
Brugbar feedback
fra underviseren
hjalp de studerende til at få større
udbytte af portfolio.
Når de studerende
fik mulighed for at
beskæftige sig med
det, der interesserede dem, fik de
større læringsudbytte af portfolio.
Selve indsamlingen, udvælgelsen
og arrangementet
af artefakter i portfolio var en refleksionsproces i sig
selv.

De skrevne refleksioner var ofte dybere, længere og
mere detaljerede
end de verbale
refleksioner.
De skriftlige refleksioner kunne danne udgangspunkt
for meningsfulde
samtaler i grupper.
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refleksion (Collier,
2010).
(USA; Kvalitativt,
fænomenologisk;
Høj).
Refleksiv onlinedagbog. De studerende skulle
skrive i en online
praksisbaseret
dagbog (Friedman
& Schoen, 2009).

Lærer.

Den
praktiske tilgang.

Refleksion.
Refleksionsmodellen og refleksionsdagbogen var
effektiv i forhold til
at øge de studerendes refleksion,
argumentation og
justifikation af
handlinger i praksis.

Lærer.
Førskolelærer.

Den
kritiske
tilgang.

Refleksion.
Når de studerende undervises i at
reflektere forbedrer det kvaliteten
af refleksionerne i
deres praksislogbøger.

Lærer.

Andet.

Applikation af
teori i praksis.
Brugen af teori i
portfolio er ikke så
eksplicit. Teorien
bliver brugt som
didaktiske og pæ-

(USA; Kvalitativt,
casestudie, aktionsforskning;
Medium).

Praksislog. Studiet undersøgte,
hvordan de studerende kunne reflektere i deres
praksislog (field
experience log)
(Francis, Tyson &
Wilder, 1999).
(USA; Kvantitativt,
aktionsforskning;
Medium).

Portfolio og logbog. På nogle
uddannelsessteder anvendte de
studerende en
logbog under
deres praktik.
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Hvis de studerende ikke først
har lært at reflektere på de
lavere niveauer,
dvs. med fokus
på de praktiske
og tekniske
aspekter af
praksis, kan de
ikke reflektere
på det højeste
niveau, dvs.
kritisk refleksion.
Dette kræver tid.
Hvis de studerende ikke bruger tilstrækkelig
tid på deres
praksislogbøger
påvirker det
kvaliteten af
refleksionerne
negativt.
De studerendes
portfolio er orienteret mod praksiskonteksten,
og de er beskrivende, mens de
i mindre grad er

De studerende
bevægede sig ved
hjælp af refleksionsmodellen og
den refleksive dagbog mod højere
niveauer af refleksion. De blev bedre
til ræsonnere og til
at justificere viden
og overbevisninger
og forholde sig til
dilemmaer i praksis.
Udforskning af
dilemmaer i praksis
tilvejebringer et
støttende miljø,
hvor de studerende
kan undersøge
deres antagelse og
forhandle om
uoverensstemmelser.
Instruktionsmodulet, som var designet til at undervise
de studerende i
refleksiv tænkning,
forbedrede kvaliteten af de studerendes refleksioner i
deres praksislogbøger.
Studerendes deltagelse i praksis og
erfaringerne herfra
påvirker deres refleksion positivt.

Andre steder skulle de lave en
præsentationsportfolio, som
indeholdt et antal
obligatoriske opgaver. Et sted
anvendtes en
digital portfolio
(Rasmussen et
al., 2009; Rasmussen et al.,
2010).
(Danmark; Kvalitativt, casestudie;
Medium).
Dialogiske online-dagbøger. De
studerende skulle
skrive guidede,
dialogiske onlinedagbøger med et
ugentligt indlæg.
De studerende fik
en liste af
spørgsmål til at
guide deres refleksion. De kunne også skrive frit.
Underviseren gav
dem ugentlig online-feedback for at
få dem til at tænke dybere og mere analytisk. Indholdet af dagbøgerne varierede
fra studerendes
refleksioner over
de ugentlige emner, lektioner og
diskussioner i
klassen, til de
studerendes egen
praksis eller begivenheder, der
fandt sted i deres
praktik. Til slut
skulle de studerende analysere
deres transskriberede undervisningssession
(Bayat, 2010).
(USA; Mixed methods, aktionsforskning; Medium).
Portfolio. For-

dagogiske begreber samt som
modeller til at
planlægge og
analysere praksis.

analytiske og
undersøgende.
Der argumenteres ikke i relation
til de normative
anbefalinger,
som ligger implicit i flere af produkterne.

Førskolelærer.

Den
praktiske tilgang.

Refleksion.
Dialogiske onlinedagbøger er én
måde at fremme
produktiv refleksion.

De studerende
gav udtryk for, at
det var kedeligt
at skulle skrive
dagbog uden at
kunne se fordelene ved det.

Dialogiske onlinedagbøger fremmer
refleksion.
Det dialogiske format af dagbogen
hjalp de studerende til at relatere de
lærte teorier til
deres egne praksisoplevelser- og
observationer,
samt til at reflektere
over deres egne
holdninger og
overbevisninger.
Alle dagbøger med
videoanalyse indeholdt evidens for
produktiv refleksion-over-handling.

Syge-

Andet.

Mestring af fær-

Det er tidskræ-

Portfolio øger de
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skellige typer af
portfolio indgik i
det systematiske
review. For at
kunne defineres
som portfolio skulle det: være en
samling af evidens for den studerendes aktivitet,
skitsere den studerendes egen
læringsoplevelse,
involvere ”intellektuelt arbejde” med
informationer,
samle mere end
et item (BEME,
2008).

geple
plejer
jerske.
Andet.

digheder. Akademiske præstationer.
Reviewet viser, at
anvendelsen af
portfolio medfører
øget viden og
forståelse, særligt
evnen til at integrere teori og
praksis, samt øget
engagement i
refleksion.

(UK; Mixed methods, forskningssyntese; Medium).

Portfolio. Portfolio blev anvendt i
den kliniske praksis som både et
lærings- og vurderingsværktøj.
Portfolio indeholdt
foruddefinerede
læringsmål, som
de studerende
skulle opnå gennem deres praktik. Disse læringsmål blev
vurderet af kliniske vejledere,
mens den samlede portfolio blev
vurderet af universitetet (McMullan, 2008).
(UK; Mixed methods, tværsnitsundersøgelse;
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Sygegeple
plejer
jerske.

Den
praktiske tilgang.

Refleksion.
De studerende
oplevede ikke, at
portfolio i tilstrækkelig grad hjalp
med at integrere
teori og praksis.

vende at anvende portfolio, og
det kan betyde,
at de studerende
er modvillige
mod at bruge
tiden, medmindre det er obligatorisk.
Tiden brugt til
portfolio går fra
andre læringsaktiviteter.
Selvom portfolio
får de studerende til at engagere sig i refleksion, højner det
ikke nødvendigvis kvaliteten af
disse refleksioner.
Når portfolio
anvendes som
et redskab til at
vurdere de studerende, går det
ud over refleksionen. På den
anden side kan
manglende vurdering føre til, at
de studerende
ikke er villige til
at bruge tid på at
reflektere.
De studerende
oplevede, at
fokus for portfolio var for meget
på vurdering og
på deres akademiske færdigheder, hvorved
læringsværdien
af praksis blev
reduceret.
Portfolio tager
for meget tid fra
de studerende,
hvilket forårsager stress og
ængstelse hos
de studerende,
særligt de studerende, der har
svært ved at
reflektere.
Når portfolio
samtidig bliver
anvendt som et

studerendes viden
og forståelse, særligt i forhold til at
integrere teori og
praksis.
Portfolio øger engagementet i refleksion.
For at få positivt
udbytte ud af at
bruge portfolio, bør
der stilles rimelige
tidsmæssige krav
til de studerende,
de studerendes
refleksive færdigheder bør støttes,
og der bør være
klare retningslinjer
til krav, formål og
tidsforbrug, samt
overensstemmelse
med kursusindhold.

60 % af de studerende oplevede, at
portfolio øgede
deres refleksive
færdigheder.
51 % oplevede, at
portfolio hjalp dem
til at forbinde teori
og praksis.
Når de studerende
fik støtte og guidning til at anvende
portfolio, blev de
mere positivt stemt
overfor portfolio,
ligesom de i højere
grad oplevede en
professionel udvikling, samt en oplevelse af, at portfolio
hjalp dem til at lære
fra praksis.
Førsteårsstuderende fik større udbytte af portfolio end

Medium).

redskab til at
bedømme og
vurdere de studerende, reduceres ærligheden og læringsværdien af refleksionen og
portfolio. De
studerende skriver i stedet det,
de forestiller sig,
at bedømmeren
vil have.
De studerende
oplevede, at
portfolio fokuserede for meget
på teori i forhold
til praksis, og at
gabet mellem
teori og praksis
dermed blev
større i stedet for
mindre. Når de
studerende er i
praktik, oplever
de et krav om, at
de skal udvikle
deres kliniske
færdigheder.
De studerende
oplevede, at
deres mentor
heller ikke forstod formålet
med portfolio.

tredjeårsstuderende.
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