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1. INDLEDNING 

 

Rapporten vedrørende udviklingsprojektet Krop – Kontakt – Professionspersonlig kompetence i Sy-

geplejerskeuddannelsen. En undersøgelse af, hvilken betydning det har, for den sygeplejestuderendes 

udvikling af professionspersonlig kompetence at have opmærksomhed på og træning af den kropsli-

ge kommunikation. Undersøgelsen vedrører sygeplejestuderende fra et hold år 2012.  

Rapporten præsenterer projektets idé og baggrund, fra dets tilblivelse i november 2011 til slutresulta-

tet foreligger september 2013. Arbejdsprocessen har bevæget sig i forhold til de muligheder, nye 

overvejelser, afvigelser fra idéer og de forhindringer der har været undervejs. Selve projektet blev 

igangsat den 27. august 2012 og afsluttet den 30. maj 2013. 

Projektets linje har fulgt to spor. Det ene spor er et udviklingsprojekt, som varetages af UC Diako-

nissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen ved projektleder Ingeborg Ilkjær, lektor, cand.mag., ph.d. 

samt projektdeltager Susanne Næsgaard Gröntved, lektor, cand.cur.1 Det andet spor af forskningspro-

jektet varetages af Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet ved projektleder Helle 

Winther, lektor, ph.d. og Eva Kold Graversen, stud.cand.scient ved Institut for Idræt og Ernæring. 

1.1 PROJEKTETS IDÉ OG BAGGRUND 

 

Udgangspunktet for projektet Krop – Kontakt – Professionspersonlig kompetence i Sygeplejerskeud-

dannelsen er et ønske om at sikre og udvikle kvaliteten af sygeplejerskeuddannelsen på UC Diako-

nissestiftelsen og således medvirke til, at et højt antal studerende fastholdes og gennemfører studiet 

på normeret tid. Flere undersøgelser viser, at der er forskellige grunde til at sygeplejestuderende for-

lader studiet,2 og vi ser at én af grundende er det vanskelige i, at være tæt på den andens krop, som er 

fremmed for den studerende. På sygeplejerskeuddannelsen på UC Diakonissestiftelsen en af de hyp-

pigste grunde til frafaldet relateret til personlig mistrivsel, som sygdom eller personlige kriser, stress 

og depressive symptomer samt overvældet af mødet med den virkelige verden i de første klinikker. 

For disse studerende er der iværksat ekstra studiesamtaler, henvisning til psykolog, øget feedback 

eller faglig relation med studerende på samme eller højere niveau, hvilket opleves motiverende og 

                                                                 

1 Fra november 2011 til april 2012 deltog udviklingskonsulent Anne-Marie Elgkjær Larsen samt studievejleder og lektor 
Anni Bendtsen. 
2 Forskningsprojektet ”Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelsen” der forløb fra 2009 til 
2012 viser, at der på landsplan er en gennemførelsesprocent mellem 70 – 75 % for sygeplejerskeuddannelsen. Store ud-
dannelsesinstitutioner med et aktivt studiemiljø og hvor de studerende bor tæt på uddannelsesinstitutionen, har mindre 
frafald. Studerende med lav gennemsnits karakterer og studerende med indvandrebaggrund, samt unge og ikke familie-
mæssigt etableret har øget risiko for at ophøre uden eksamen (Hastrup L, Hasse C, Jensen TP et al. 2013: 43). 
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fastholdende.  Det ændrer dog ikke ved, at der er adskillige studerende, der ikke gennemfører studi-

et3. Selv for de studerende, der klarer sig godt teoretisk, er der udfordringer på det personlige plan, 

hvilket ofte kommer til udtryk i studier i klinikken. Som Per Fibæk Laursen skriver, stilles der i disse 

tider krav til professionelle om en følelsesmæssig indsats. Forventningerne om ægthed er store, og 

for at kunne præstere det forventede følelsesmæssige arbejde, skal den professionelle i hvert fald til 

en vis grad være ægte i sine følelsesudtryk. Det er ikke alle følelser, der er lige tilladte, det er bestem-

te følelser, der skal udtrykkes, som forventes at blive udtrykt med passende afstemt styrke og på rette 

tid og sted (Laursen 2003: 25). 

Dette henledte opmærksomheden på Institut for Idræt og Ernæring (IFI), hvor forsker Helle Winthers 

ph.d. afhandling præsenterer en ny teori inden for bevægelsespsykologien, udviklet inden for profes-

sioner som lærer, pædagoger, fysioterapeuter og sygeplejersker samt studerende af disse professio-

ner. En af de problematikker afhandlingen fremlægger, og som vi inden for sygeplejerskeuddannel-

sen kan genkende er, at der er meget lidt fokus på arbejdet med det professionspersonlige og de stu-

derendes egen kropslighed og kommunikation. Dette kan ifølge Helle Winthers afhandling resultere 

i, at det er svært at få den professionspersonlige, den faglige og den pædagogiske/teoretiske udvik-

ling til at spille sammen (Winther 2009). Disse elementer er en betingelse for sygeplejersken at kun-

ne mester, når der skal skabes relation til patienten, hvilket også forventes af sygeplejersken. Og 

styrkes dette ikke, er der risiko for fravær og frafald i uddannelsen.  Krop – Kontakt og Professions-

personlig kompetence i Sygeplejerskeuddannelsen, skriver sig ind i en ny bevægelsespsykologisk 

retning, der handler om at kunne se, mærke og anvende kroppens fortællinger som et måske overset 

potentiale i den professionelle praksis (Winther 2009). I denne bevægelsespsykologiske retning, som 

den fremstilles i Helle Winthers ph.d. afhandling, ses kroppen som en multidimensional organisme, 

der gennem bevægelsesmønstre og sanselig kommunikation konstant udtrykker vores personlige 

dynamikker, følelser, sårbarheder og levede liv (Lowen 2006; Merleau-Ponty 1962/2002; Sabetti 

2001; Winther 2009). Kroppen kommunikerer altså altid. Kroppen kan dermed ses som en grund-

læggende klangbund i den mellemmenneskelige kommunikation. Denne klangbund er i professionel-

le sammenhænge også forbundet med forholdet mellem det personlige, det kropslige og det professi-

onelle, der tilsammen udgør en treklang, som kaldes det professionspersonlige.  

                                                                 

3
 Antal studerende der har afbrudt uddannelsen på UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen de sidste 3½ år: I 

år 2010 afbrød vi 5 studerende og 19 valgte selv at afbryde studiet; i år 2011 afbrød vi uddannelsen for 3 studerende 
mens 17 valgte selv at afbryde studiet; i år 2012 afbrød vi 1 studerende og 14 valgte selv at stoppe uddannelsen; i år 2013 
frem til august har vi afbrudt 3 studerende og 13 har selv afbrudt studiet.  Når vi afbryder de studerendes uddannelse, 
handler det om manglende studieaktivitet eller at de studerende har gået til samme prøve 3 gange uden at bestå. Når de 
studerende selv afbryder uddannelsen, handler det for det meste om personlige årsager, sygdom, eller at de har valgt en 
anden uddannelsesinstitution (Studievejleder, lektor Anni Bendtsen den 29. august 2013). 
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Opmærksomhed på og træning af den kropslige kommunikation kan have stor betydning for udvik-

lingen af autenticitet, empati, tillid og relationskompetence. Disse kvaliteter har i nutidens samfund 

stor betydning for sygeplejersker i deres professionelle virksomhed. 

UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen vil hermed være den første sygeplejerskeuddan-

nelse nationalt og internationalt, der sætter fokus på det kropssproglige som en kompetence, der skal 

udvikles hos vores sygeplejestuderende, noget der er med til at gøre kommende sygeplejersker lidt 

anderledes således, som Diakonissestiftelsens DNA – de grundlæggende værdier vægter højt (Dia-

konissestiftelsen 2013: 3). 

1.2 PROJEKTETS FORMÅL 

Ledelsen ved UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen ønsker at gå nye veje ved at iværk-

sætte en undersøgelse af kropslighedens betydning for den professionspersonlige kompetence i et 

forsøg på at fastholde de sygeplejestuderende, der mistrives og dels at levendegøre de diakonale 

værdier om omsorg og nærvær samt at styrke sygeplejestuderendes professionspersonlige udvikling. 

Dette med afsæt i en ny bevægelsespsykologi, der har fokus på kroppen som klangbund i den profes-

sionelle kommunikation. 

Den professionspersonlige kompetence defineres ifølge Helle Winther som principper i en kombina-

tion af: 

Egenkontakt: Kontakt til egen krop og personlige følelser, evnen til at være fokuseret og nærværen-

de, evnen til at have hjertet med og samtidig bevare et professionelt fokus og en privat afgrænsning. 

Kommunikationsevne og kontaktevne: Evnen til at se, lytte, sanse og mærke. Evnen til at læse verbal 

og kropslig kommunikation. Samt til at skabe tillidsvækkende kontakt til andre og evnen til at sætte 

grænser. 

Lederskab over gruppe og situation: Professionelt overblik, udstråling, centrering, klart lederskab 

over grupper eller situationer. Evnen til at indtage eller holde et rum med en sund og kropsligt foran-

kret autoritet (Winther 2012: 80). 

2. INFORMANTER TIL PROJEKTET 

 

I alt 30 sygeplejestuderende fra samme hold, der startede på modul 1, september 2012, fik tilbud og 

orientering om at deltage i projektet (bilag 1). Med en forventning om, at 15 studerende ville deltage, 

var der 19 som meldte sig til projektet. Ved projektets afslutning var der 12 studerende, hvis data 

kunne anvendes. 
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3. ETISKE OVERVEJELSER 

 

De studerende er orienteret skriftligt og mundtligt om betydning og betingelser for at deltage i pro-

jektet. Selv efter tilsagn om deltagelse er det understreget, at de til hver og en tid og uden begrundel-

se, kan trække sig ud af projektet. 

Der er oprettet krypterede mapper i skolens intranet, FRONTER, til hver af de studerende der indgår 

i projektet, hvor de skal placere deres skriftlige dokumenter, som dagbogsnotater og oplevelsesbe-

skrivelser (bilag 3), sociodemografisk skema (bilag 4) og evalueringsskema (bilag 5). De studerende 

har haft frihed til at skrive hvad de måtte have lyst til, og der har ikke været noget krav om et bestemt 

sideantal for deres skriftlige arbejder. Mapperne er kun tilgængelig for projektteamet, og de slettes 

efter projektets afslutning. De studerendes navne er anonymiseret således, at de ikke er genkendelige 

når projektets resultater formidles. 

4. DATATILSYNET 

Datatilsynet er kontaktet for at godkende vores udviklingsprojekt, hvor anden part, Institut for Idræt 

og Ernæring, Københavns Universitet, ved forsker Helle Winter, er integreret i dette udviklingspro-

jekt. Udviklingsprojektet er dog ikke omfattet at anmeldelsespligten, men hører under udtagelsesbe-

kendtgørelsen4.  

5. FINANSIERING OG ØKONOMI AF PROJEKTET 

 

5.1 PROJEKTMIDLER 

Der har været søgt midler til projektet igennem Danske Sygeplejeråd og Egmont Fonden. Der har 

været givet afslag med den begrundelse, at projektets fokus var uddannelse uden patientinddragelse. 

 5.2 ØKONOMI 

Projektet er finansieret af UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen. Udgifterne har været 

mindre end forventet. Der har ikke været udgifter til IT-support og undervisningslokaler. De studere-

                                                                 

4
 Bekendtgørelse nr. 534 af 15. juni 2000 om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages 

for en privat dataansvarlig som ændret ved bekendtgørelse nr. 202 af 22. marts 2001 og bekendtgørelse nr. 410 af 9. maj 

2012. 
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de har, for deres deltagelse i projektet, fået antologien ”Kroppens sprog i professionel praksis – om 

kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation” (red.). Helle Winther (bilag 5). 

6.  AKTIVITETER I RELATION TIL PROJEKTET 

 

Projektdeltager, Susanne Næsgaard Gröntved har deltaget i flg.: 

Foredrag: Tættere på kroppen – bevægelsespsykologi, af lektor, ph.d. Helle Winther, afviklet i Fol-

keuniversitet, DPU, København NV. Juni 2012. 

Oplæg om kroppen, som et overset potentiale for læring, med uddybning af bevægelsespsykologien, 

som kunsten i at se bevægelse i al kommunikation. 

Konference: Kroppens sprog i professionel praksis – om kontakt, nærvær, lederskab og personlig 

kommunikation. Denne heldags konference var i forbindelse med udgivelse af antologien: Helle Win-

ther (red.) Kroppens sprog i professionel praksis – om kontakt, nærvær, lederskab og personlig 

kommunikation (Winther 2012), og fandt sted på Institut for Idræt, Københavns Universitet, novem-

ber 2012. Konferencen var med oplægsholder professor Per Fibæk Laursen, dr.phil. Per Schultz Jør-

gensen, teolog Tom Andersen Kjær samt lektor og ph.d. Helle Winther. Konferencen var efterfulgt af 

en workshop, hvor alle antologiens forfattere deltog.  

Konference: Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. En afslutten-

de konference på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Formålet med konferencen var at 

præsentere et fireårigt forskningsprojektets resultater omhandlende årsager til, at studerende inden 

for professionsuddannelserne til lærer, pædagog, diplomingeniør og sygeplejerske på grund af mang-

lede sammenhæng i mellem teori og praksis, opgiver deres studier.  

7. PROJEKTETS METODE 

 

Metodisk er projektet teoretisk forankret i den fænomenologiske tradition med inspiration fra 

Maurice Merleau-Ponty, der fokuserer på kroppen som vores grundlæggende eksistensvilkår og vor 

erkendelse gennem perception. Merleau-Ponty ser kroppen som en sammenhængende sansende og 

levet enhed. Kroppens evne til at sanse, se, høre, føle og smage er grundlag for vores sprog, refleksi-

vitet og subjektivitet (Merleau-Ponty 1962/2002; Ilkjær 2012). De deltagende studerende skriver 

dagbog om deres oplevelser og erfaringer fra et førstepersonsperspektiv, således som deres livsver-
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denen viser sig for dem og har betydning for dem. Det er disse mættende oplevelsesbeskrivelser af 

vigtige øjeblikke, der udgør størstedelen af projektets datamateriale. 

8. PROJEKTETS AKTIVITETER OG GENNEMFØRELSE 

 

Projektet er organiseret i 4.faser, der følger et hold fra september 2012`s rækkefølge af moduler fra 

den 27.7.2012 til den 28.7.2013. 

 

Fase 1. Modul 1: Alle studerende fra hold september 2012 fik udleveret litteratur til deres første un-

dervisning af 5 lektioner ved Helle Winther (bilag 6). Undervisning med teoretisk oplæg om krop og 

kommunikation, praktiske øvelser og refleksion herover, samt introduktion til og formål med anven-

delse af dagbogsnotater og oplevelsesbeskrivelser (bilag 2). De studerende fik ligeledes udleveret et 

sociodemografisk informationsskema (bilag 3), samt et evalueringsskema til at udfylde efter projek-

tets afslutning (bilag 4). De studerende blev orienteret om, at der var etableret individuelle mapper i 

skolens intranetsystem Fronter, hvor de skal henligge deres skriftlige arbejder. De blev ligeledes ori-

enteret om, at mapperne er krypteret således, at det kun er dem selv og projektteamet, der har adgang 

til mapperne. 

Fase 2. Modul 2: Ved stud.cand.scient Eva Kold Graversen, Institut for Idræt og Ernæring, er der 

undervist i kontakt, dans og bevægelse ud fra et holistisk kropssyn. Igennem kontakt, dans og bevæ-

gelse, har de studerende fået træning i kropsbevidsthed, fortrolighed til egen krop, bevidsthed om 

grænser, kontakt til eget kropsligt nærvær og træning i kontakt til andre, herunder at fastholde et le-

derskab i forskellige kontekster. Som sidegevinst til danseaktiviteten, skriver Helle Winther, at dan-

sen, musikken og den sanselige dialog med andre, kan give en oplevelse af stærk livslyst – men også 

at de indimellem møder personlige smertepunkter og grænser. Ligeledes kan lytten til egen kropsfor-

nemmelse, være med til at udvikle en intuitiv fornemmelse for kommunikation og uudtalte fortællin-

ger i og mellem mennesker (Winther 2009, s. 9). 

Efter hver lektion får de studerende tid til at skrive deres oplevelser ned fra undervisningen, således 

som de er introduceret til ved Helle Winther og som beskrevet i hendes udlægning af dagbogsnotater 

og oplevelsesbeskrivelser. 



- 8 - 

 

Lige før starten af fase 2. var der én studerende, der valgte at træde ud af projektet mens der var tre 

studerende som stoppede i slutningen af fase 2. To af de tre studerende oplevede, at læsemængden på 

modulets fagområder var så store, at de ikke kunne afsætte tid til at deltage.  

Der var planlagt 10 lektioner i kontakt, dans og bevægelse ved UC Diakonissestiftelsen Sygeplejer-

skeuddannelsen, men på grund af lokalemangel i forbindelse med interne - og eksterne prøver på 

skolen i slutningen af modul 2, måtte én lektion aflyses.  

Fase 3. Modul 4: De 12 studerende har været fordelt på forskellige klinikpladser, med forskellige 

specialer, og de har i forløbet skrevet dagbogsnotater og oplevelsesbeskrivelser. Midt i forløbet af 

modul 4. fase 3, har de studerende fået en dags undervisning af 5 lektioner ved Helle Winther. Dette 

er foregået i ”Dansesalen” på Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Allé 51. Udover at arbejde med 

kendte øvelser fra undervisningen på modul 2, blev der introduceret nye og mere avancerede kropsli-

ge øvelser, hvor udfordringen blandt andet lå i at skulle agere patienter, som havde gjort indtryk på 

dem. Efterfølgende gennemgik hver studerende én oplevelsesbeskrivelse fra klinikken på modul 4. 

De præsenterede glædelige oplevelser, udfordrende oplevelser, rørende beskrivelser af patienter, de 

var kommet i god kontakt med og patienter de ikke oplevede at kunne skabe relationer til. De frem-

lagde oplevelsesbeskrivelser og dagbogsnotater om sygeplejersker og kliniske vejledere, der skabte 

etiske dilemmaer, som gjorde det svært at fastholde patientens autonomi. Altså situationer, hvor de 

studerende oplevede sig umiddelbart magtesløse, men havde alligevel formået at skabe tryghed for 

de patienter, der var udsatte. 

Slutteligt på undervisningsdagen blev de studerende bedt om at evaluere deres deltagelse i projekt-

forløbet således, som de havde oplevet det indtil midten af modul 4. Eva Kold Graversen fik tilladel-

se af de studerende til at optage dette på IPhone. Derudover blev de studerende bedt om at skrive det 

ind i deres mapper på Fronter. 

Som opfølgning på de sygeplejestuderendes deltagelse i projektet under deres klinikophold modul 4, 

er der rettet telefonisk henvendelse til alle studerende fire gange. Den 28. februar 2013, for at gør de 

studerende opmærksom på planlagt undervisning den 5. marts 2013 ved Helle Winther. Den 26. og 

27. marts 2013 blev de igen ringet op, som opfølgning på deres dagbogsskrivning. Ved sidste telefo-

niske henvendelse, var der én studerende, der overvejede at stoppe af private årsager. Efter samtalen 

havde den studerende igen mod på forsat at deltage. Før de studerende afsluttede modul 4, blev alle 

ringet op den 9. april og igen den 29. april. Sidste opringning, fjerde gang, var med henvisning til en 

planlagt lektion sammen med Eva Kold Graversen og Susanne Næsgaard Gröntved den 2. maj. Ved 

denne lektion fik de studerende mulighed for at stille spørgsmål til projektet, komme med suppleren-
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de kommentarer til deres skriftlige evaluering samt en uddybning af, hvad deres dagbogsnotater kun-

ne bidrage med.  Projektdeltagerne fik mulighed for at gøre de få studerende, der endnu ikke havde 

udfyldt deres evalueringsskema, opmærksom på dette. 

Fase 4. Bearbejdningsfase: Data fra de studerendes oplevelsesbeskrivelser/dagbogsnotater og evalue-

ringsskema trækkes frem som resultat af projektet i nærværende rapport. Der følger en evaluering af 

projektteamet samt resultater af projekts formidling. Arbejdet munder ud i en konklusion og perspek-

tivering. 

9.  RESULTAT AF UNDERSØGELSEN 

 

Første del af det præsenterede resultat af undersøgelsen i projektet er blevet til på baggrund af de 

studerendes oplevelsesbeskrivelser, hvorfra der udledes citater, der viser på hvilken måde de profes-

sionspersonlige kompetencer kommer til udtryk i forhold til: egenkontakt, kommunikationsevne og 

kontaktevne, samt lederskab over gruppe eller situationer. Da disse tre områder udgør en kombinati-

on, der ikke gør det muligt at inddele resultatet ene og alene i forhold til disse tre begreber, fremstil-

les resultatet i forhold til to udledte temaer, hvori de professionspersonlige principper er inddraget. 

Næste afsnit er resultater fra de studerendes evalueringsskemaer, som er udarbejdet efter projektets 

afslutning. Der følger en præsentation af evaluering af projektarbejdet mellem Susanne Næsgaard 

Gröntved og Ingeborg Ilkjær, og endeligt en evaluering af samarbejdet mellem ved Helle Winther, 

Eva Kold Graversen, Susanne Næsgaard Gröntved og Ingeborg Ilkjær. Hele afsnittet rundes af med 

de resultater projektet har opnået undervejs i processen i forhold til ekstern formidling.  

9.1 RESULTAT AF DE STUDERENDES OPLEVELSESBESKRIVELSER MED FO-
KUS PÅ UDVIKLING AF DEN PROFESSIONSPERSONLIGE KOMPETENCE  

 

TEMA 1. ERKENDELSE AF KROPPENS BETYDNING I MØDET MED DEN ANDEN 

De mættende oplevelsesbeskrivelser viser, at de studerende har arbejdet bevidst som ubevidst med 

kombinationen af principperne der er indlejret i de professionspersonlige kompetencer. I mødet med 

patienterne viser de studerende at kunne arbejde ud fra en kropssanselig tilgang, hvor de udviser em-

pati samt evne til at kunne skønne i situationen. Ligeledes hvordan de skal gribe og begribe sygeple-

jen således, at de udviser omsorg. 

Ann formidler i sin oplevelsesbeskrivelse fra klinikken, at der hviler en kropssanselig tilgang til vur-

dering af sygeplejehandlinger.  
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Ann viser det på følgende måde: 

”Jeg sørger for at smile og virke imødekommende. Jeg kan forestille mig, hun har mødt 
mange forskellige ansigter, mens hun har været indlagt, og jeg vil gerne opnå, at hun 
kan føle sig tryg og afslappet i mit selskab…. Jeg sætter mig ned på hug ved sengen, da 
hun ligger ned. Jeg vil gerne fremstå hende ligeværdig, i stedet for at stå bøjet hen over 
hende og virke højere stillet end hende. Jeg holder hende også på skulderen, mens vi 
snakker for at mindske distancen, jeg kunne forestille mig, man kunne føle til andre 
mennesker, når man er isoleret”. Hun fortæller livligt om hendes liv, og hvad hun har 
oplevet. Jeg forlader stuen med en fornemmelse af at have opnået en god kontakt og et 
positivt møde med patienten” (Ann den 21. marts 2013). 

 Ann kommer senere på dagen ind til samme patient og skriver om mødet: 

”I det øjeblik ser jeg en skrøbelighed i hende, som jeg ikke så tidligere. Hun virker tyn-
get og afkræftet – hun ryster og ser meget mindre ud. Jeg hjælper hende med noget 
vand og servietter, og sørger så ellers bare for at være der ved hendes side. ….hun vir-
ker nedtrykt og opgivende. …Jeg oplever på en eller anden måde, at følge hende i hen-
des op og nedtur. Jeg bliver først på dagen glad på hendes vegne, og for at det nu må-
ske lysner lidt for hende. Senere på dagen mærker jeg også hendes tungsind. Jeg lader 
ikke følelserne overtage hos mig selv, men jeg føler med hende og prøver at forstå hen-
des situation. Jeg giver udtryk for min medfølelse og prøver at være der for hende og 
give hende selskab og tryghed. På trods af, at jeg sidder tilbage med en følelse af mag-
tesløshed, føler jeg, at jeg på det personlige plan har opnået en kontakt og føling med 
Lotte, både når hun har det godt og skidt” (Ann den 21. marts 2013). 

Det ses henover teksten, at Ann bevidst og koncentreret inddrager sine følelser og fornemmelser i 

forhold til den sygeplejeopgaver, der ligger foran hende, og alligevel er kropssanseligt tilstede i et 

nærvær, som kommer til udtryk igennem at se, lytte, sanse og mærke patienten. Ann er tæt på sit eget 

smertepunkt i oplevelsen, men hun er bevidst om sin følelsesmæssige deltagelse, og kan derfor have 

hjertet med sig i situationen, uden at træde ud af den professionelle rolle og blive privat. Man kan 

med Winthers ord sige, at hun evner at indtage rummet med en sund og kropslig forankret autoritet 

(Winther 2012: 80). 

Oplevelsesbeskrivelsen fra Ann viser det som begrebet ”det professionspersonlige” rummer. Netop 

en nærværende dobbelthed, der viser, hvordan kropslig kommunikation på en gang er personlig og 

professionel: 

”Personlig, fordi den formidlingsmæssige kommunikation dybest set er funderet i den 
enkeltes krop. Professionel, fordi der er forskellige sfærer afhængigt af fag og kontekst 
er visse parametre og forventninger til den professionelle kommunikation” (Winther 
2009: 208). 

Dobbeltheden bør være i balance, hvilket skal forstås således at træder den personlige del for meget 

frem vil det tilsidesætte den professionelle side, ved at egne følelser tager over. Omvendt kan den 
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professionelle kommunikation blive indholdsløs og farveløs, hvis det personlige bliver usynligt. Det 

afgørende er, at holde det personlige afgrænset fra det private (Winther 2012: 77). 

Denne udfordring at balancere imellem det personlige og private, viser Ann at være godt på vej til at 

kunne mestre. 

Det fokuserede arbejde med en kropssanselig forståelse bærer de studerende med sig fra øvelsesti-

merne og til klinikken som et bevidst afsæt for deres sygepleje, man kan sige, at de har integreret 

forståelsen, som en del af deres måde at være til stede på i nuét. Det viser Gry i de følgende citater: 

”I starten af timen kommer jeg i tanke om en oplevelse jeg havde i klinikken. 
Jeg bliver sat til at ”sende” en patient i bad, og finde rent tøj frem til ham, og sygeple-
jersken mener, at han kan klare det selv,…  Da jeg går ind til ham og spørger, om han 
ikke kunne tænke sig at komme i bad, lægger jeg mærke til, hvordan jeg kompenserer 
for min egen nervøsitet – jeg har aldrig haft med mennesker at gøre på den måde, før 
klinik. Jeg står rank og med en selvsikker kropsholdning, og det virker. Jeg spørger, 
med en klar og tydelig stemme, om han kan klare det selv, og lægger i min tone lidt op 
til, at det kan han godt, men så siger han alligevel, lidt sart i tonen, ”du må godt lige 
hjælpe mig derud”. … kan jeg godt mærke, at det er bedst bare at blive der, så jeg bli-
ver der uden at sige mere om det” (Gry den 11. december 2012). 

Et par dage senere møder Gry samme patient ude på afdelingens hospitalsgang: 

”... får jeg øjenkontakt med den patient jeg før fortalte om. Jeg smiler til ham i farten, 
og han smiler igen og giver mig lige et blink. Der følte jeg ligesom at jeg havde fået en 
forbindelse til ham, og at det ikke bare var en overfladisk hilsen vi gav hinanden i far-
ten, selvom det var så kort” (Gry den 11. december 2012). 

Gry ikke alene evner at se, lytte og mærke til sine egne kropssignaler og patientens, men hun indta-

ger rummet med en professionel holdning, hvor hun vurderer betydningen af hendes tilstedeværelse, 

og er bevidst om at være grounded. Gry oplever, at plejen til denne patient har skabt en relation, en 

tillid fra patienten som ikke kommer til udtryk i ord, men gennem en kropslig- sanselig kontakt.  

Det kommer frem i oplevelsesbeskrivelserne, at de studerende bruger de signaler egen krop reagerer 

med, når de oplever voldsomme, konfliktfyldte og kompliceret sygeplejesituationer, de ikke kan 

håndtere. Ditte beskriver en sygeplejesituation, hvor patienter er fraværende og pludselige har eks-

plosive opkastninger:  

”Jeg skynder mig at give ham en brækpose. Jeg kan mærke hvordan min egen krop la-
ver kast-op-fornemmelser samtidig med at han kaster op. Jeg kan mærke lidt panik i 
kroppen, hvad skal jeg gøre? Det virker voldsomt” (Ditte den 13. februar 2013).  
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At mærke sine egne kropssignaler som reaktion på de følelser, der opstår i sygeplejesituationen og 

kunne udtrykke dem, hjælper Ditte til at overkomme at være tilstede i situationen og at indtage 

”rummet”,  være nærværende og hermed i stand til at hjælpe patienten. 

Ea beskriver sygeplejen til en 100 årig mand, der er usikker på benene når han går, hvilket betyder, at 

selv kontaktsygeplejersken ikke kan få ham til at spadsere fra dagligstuen og tilbage til hans stue, og 

da Ea tidligere på dagen har passet ham, blive hun bedt om at forsøge at følge patienten. Under pleje-

forløbet lader Ea ham snakke og snakke, og efterhånden tager den ene livshistorien den anden. Af og 

til fortæller Ea om lignede oplevelser hun har haft, og pludselig åbner han sig og fortæller om de 

dårlige ting fra sit liv. Alt mens de går, ser Ea hvor bange han er for at falde, og intuitivt handler hun 

på det hun ser, hører og mærker. 

Ea skriver: 

”… her tænkte jeg det var vigtigt at tage ham helt ind til min krop, så han fik mest mu-
lig støtte og tryghed. Snakke om noget helt andet så fokusset og kræfterne ikke kun var 
baseret på at gå” (Ea 2013). 

Ea tydeliggør her sin kommunikationsevne og tillidsvækkende kontakt, der betyder, at sygeplejer-

skerne beder Ea om at tage over, når de ikke formår at få patienten til at samarbejde. Ea kan bare se 

og mærke sin egen krop, og samtidig sanse den andens øjeblikstilstand. Hun sanser øjeblikkets 

stemthed og mærker, hvornår der er brug for kropskontakt og ikke mindst hvordan. Ea` s sygepleje 

lykkes også fordi hun er kropsligt tilstede og samtidig personlig, men om hun er det som Winther 

skriver medvidende, dvs. er hun bevidst om, at den personlige professionalitet sidder i hendes krop 

eller udvidende her om det, står uklart (Winther 2012: 74). 

TEMA 2. PRAKSISERKENDELSE MED KROPSLIGE EKSPERIMENTER 

I oplevelsesbeskrivelserne træder det tydeligt frem, at de studerende igennem kontakt, dans og bevæ-

gelse i fase 2, har udviklet en kropssanselig fornemmelse, ikke blot i forhold egne følelser og reakti-

oner, men også i forhold til deres medstuderende, patienter og andre som de møder. Dette kommer 

blandt andet til udtryk i følgende oplevelsesbeskrivelse skrevet lige efter undervisning i kontakt, dans 

og bevægelse af Britt: 

”Det handler meget om at mærke sig selv i dag, det at have kontakt til sin egen krop. 
Det giver en dejlig ro. Når man formemmer hvordan man selv har det og hvordan ens 
krop reagerer, bliver det nemmere at aflæse hvordan andre har det og hvad deres krop 
udstråler” (Britt den 11. december 2012). 
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Britt er nået til, at hun slet ikke kan lade være med at se sine medstuderende i øjnene. Hun er blevet 

så fascineret af, hvilken betydning øjenkontakten har, og eksperimenterer med den kropssanselige 

kontaktform når hun går på gaden. Hun erfarer, at når hun smiler og ser folk i øjnene, er der for det 

meste positiv respons i form af smil og hilsen tilbage. Den positive respons fra omverdenen, samt 

øvelserne med øjenkontakt og berøring i klasserummet, har givet Britt en følelse af sikkerhed i mø-

det med andre mennesker. 

Gry er godt på vej til at integrere en kropssanselig tilgang til omverdenen, som på naturligvis kom-

mer til syne i andre sammenhænge. Gry fortæller om en situation på en restaurant, som hendes mor, 

far og storebror kommenterede, men som hun ikke selv umiddelbart tænkte over. Gry går hen og 

hjælper en ældre gangbesværet herre, der ikke kan åbne døren til toilettet: 

”Jeg nåede ikke at tænke i lang tid, og det føltes helt naturligt at gå hen til ham og 
spørge ”skal jeg ikke lige holde døre for dig?” ….Min storebror sagde ”sejt gjort!). 
….. Der kunne jeg tydeligt mærke, at det er blevet meget lettere og mere naturligt for 
mig, at opsøge andre for at hjælpe. Det er ikke noget jeg skal overtale mig selv til at 
gøre, lige så meget som før”(Gry den 22. januar 2013). 

 

9.2 RESULTAT AF EVALUERING AF STUDERENDES DELTAGELSE EFTER PRO-
JEKTETS UDFØRELSE 

Følgende resultater er fra det udleverede evalueringsskema (bilag 4), og er besvaret lige efter projek-
tets afslutning. 

1. Hvilken betydning har det haft for dig at deltage i projektet i teori og klinik? 

De fleste studerende giver udtryk for, at de er blevet langt mere opmærksomme på og bevidste om 
kropssprogets betydning generelt, men også i forhold til det at skulle være sygeplejerske.  Der refere-
res mange gange Evas undervisningstimer og som Celina skriver: 

”Det har bestemt være uundværlige at have timer med Eva, som indeholdt mange øvel-
ser, lege og bevægelser der gjorde én bevidst om hvad det hele handlede om og hvor 
vigtig kropssproget og bevægelser generelt er. … Jeg tænker tit tilbage på vores timer 
med Eva når jeg er i klinik. Det er oftest i bittesmå situationer som f.eks. et smil, en 
gensidig berøring fra en patient osv”.   

Flere studerende oplever ikke kun, at de er blevet bevidste om deres eget og andres kropssprog men, 

at det kropssanselige arbejde kan få følelserne frem i dem. De oplever, at der har været behov for 

mere undervisning for at øge opmærksomheden på det emotionelle. Som Ditte skriver: 

”Jeg er blevet mere bevist om mit kropssprog, og vores krops sprog (som er der hele ti-
den). Og hvordan krop og bevægelse kan få følelser frem i mig. Dog er jeg mest op-
mærksom på/bevidst om det når vi lige før/efter undervisningerne”.  
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Ann ønsker direkte flere undervisningstimer:  

” … for at få det mere indprentet i min mentalitet, da jeg kunne have en tendens til at 
”glemme” det i hverdagen”. 

Ann når alligevel frem til: 

”Jeg tror dog alligevel at det har påvirket mig ubevidst i mit møde med patienterne ift. 
Kropskontakt”. 

Arbejdet med kropssproget har ikke alene været sjovt og udfordrende, skabt sammenhold i klassen 

og rykket deres grænser i forhold til denne tætte kropskontakt. De oplever også, at deres øvelser i 

fase 2. kan overføres som erfaringer til mødet med patienter og sundhedspersonalet i klinikken. 

Heidi beskriver det således: 

”Jeg føler jeg er kommet tættere på andre… og samtidig har rykket nogle af mine egne 
grænser i forhold til den tætte kropskontakt vi ofte har arbejdet med. Dette har jeg 
kunne bruge i klinik. Fordi jeg har prøvet det på egen krop, ved jeg for eksempel, hvor-
dan jeg selv ville have det med at blive ”berørt” og kan bruge dette i min kontakt med 
patienterne”. 

En enkelt studerende skriver det har været sjovt at deltage og det har været gode øvelser, men ser 

ikke, at det har haft en kæmpe betydning. 

2. Hvordan mener du din læring om krop, kontakt og professionspersonlig kompetence har betydning 
for dit studie fremover? 

Udbyttet ses både i forhold til studiet, til deres medstuderende og i deres kommende virke som syge-
plejersker. Deres øgede opmærksomhed på kropssproget, bedre evne til at reflektere over, hvad de 
oplever og ser i mødet med patienter og sygeplejersker. 

Gry skriver det på følgende måde:  

”Min kropsbevidsthed ender forhåbentligt ud i, at jeg vil kunne agere på hvad jeg ople-
ver. … Det har en kæmpe betydning for hvordan jeg møder en patient, og hvordan jeg 
får skabet et tillidsforhold og dermed for kvaliteten af sygeplejen. ” 

Også Celina ser sammenhæng mellem læring om de professionspersonlige kompetencer, her krops-

sproget og kvaliteten af en god sygepleje:  

”Det vil have betydning i form af at jeg vil lægge mere mærke til og tænke over hvor-
dan MIT kropssprog er og hvordan jeg yder den bedst mulige sygepleje …. Især i klinik 
men jeg synes faktisk også at man kan bruge det på skolen hvor man er med sine med-
studerende”. 
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3. Hvilken betydning har din deltagelse i projektet haft i forhold til dine medstuderende? 

Største delen af de studerende oplever, at de er kommet tættere på hinanden, og ser det som godt 

grundlag for senere samarbejde. De ser nye sider hos deres medstuderende og oplever, at øvelserne 

har givet et billede af, hvordan medstuderende er som mennesker i mødet med patienterne og syge-

plejerskerne. 

Heidi skriver:  

”Jeg synes vi er blevet mere rystet sammen og at der i klassen er blevet færre gruppe-
ringer. Vi er kommet tættere på hinanden”. 

Fie udtrykker det lidt anderledes: 

”Imens vi har lavet øvelserne har man mærket en stemning af sammenhold, da de fleste 
finder nogle af øvelserne udfordrende og vi kan grine af det sammen”. 

 

4. Hvad har overrasket dig mest ved at deltage i projektet? 

Flere giver udtryk for at, de ikke var bevidst om, hvor deres grænser var i forhold til berøring og i 

forhold til at fastholde øjenkontakt. 

Ina skriver:  

”Hvor mange grænser jeg egentligt havde i forhold til berøring og det at være tæt på 
andre mennesker. Det blev først rigtigt tydeligt for mig, da jeg stod i situationen, og der 
ikke rigtigt var ”nogen vej udenom, at jeg faktisk, tidlige, meget har prøvet at undgå at 
komme alt for tæt, fysisk, på andre mennesker, også selvom det er nogle af dem der er 
tættest på mig. Det har overrasket mig meget, i og med at jeg har arbejdet mange år i 
hjemmeplejen, og ikke har haft noget problem med hverken personlig pleje eller lig-
nende intime situationer”. 

Flere oplever at være blevet bevidste om deres tilbageholdenhed i forhold til at handle på det de ser 

og fornemmer, fordi de synes, det er svært at tolke andres kropssignaler og derfor bange for at blive 

afvist.  

Det har som Gry skriver: 

 ”… virkelig været en øjenåbner, og jeg er blevet meget mere bevidst om det, så jeg 
faktisk tager ”diskussionen” op med mig selv når jeg står i situationen”. 

 

Lea oplever nu, til sin store undren, hvor god en interaktion hun etablere til beboerne ved hjælp af 

berøring. Samtidig har hun oplevet en holdningsændring hos plejepersonalet.  

Lea beskriver sin oplevelse på følgende måde: 
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”Jeg tror at de føler at mit arbejde er noget jeg brænder for og derfor ikke føler at jeg 
bare er afløseren der har et studiejob”. 

Flere er overrasket over, at sindstilstand udtrykkes igennem kropssproget. I det følgende citat viser 

Celina, hvordan hun ser kropssproget afsløre mennesket som person. 

”Hvor meget kropssprog og kropsbevidsthed betyder og kan udstråle. Det er blevet 
meget tydeligt for mig hvad kroppen egentlig fortæller om en person uden at hun/han 
har sagt et ord. Jeg har især lagt mærke til de sygeplejerske, jeg har været på afdeling 
med og deres vidt forskellige kropssprog og bevidsthed. Det har enormt meget at sige 
om hvem de er som person og sygeplejerske. Når man så ser dem sammen med patien-
terne ser man tydeligt hvornår de er bevidst om deres krop og hvordan man yder god 
sygepleje og omsorg ved brug af kroppen”. 

Mange af de studerende havde ikke forventet at undervisningen i kontakt, dans og bevægelse ville 

skabe så meget glæde og at det ligefrem var sjovt. De skriver, at de ofte har været trætte og uoplagte 

før timen, men er gået derfra ”glade og grinende”. 

5. Har du oplevet skuffelser ved at deltage i projektet? 

De studerende har under dette evalueringspunkt været inde på mange forskellige områder, lige fra 
deres personlige udvikling til engagementet i deltagelsen samt de fysiske rammer. Flere skriver, at de 
ikke har oplevet skuffelser ud over dem selv på grund af for lidt investering af tid til at integrere dag-
bogsskrivningen som del af studiet og specielt i forhold til klinikken. Ea skriver:  

”Jeg har ikke kunne give så meget til projektet som jeg gerne ville, da jeg ikke har følt 
der har været tid til det. Der har været rigtigt meget i studiet i sig selv og med eksami-
ner”. 

Britt oplever tilsvarende: 

 ”Jeg har ikke været så engageret i det i løbet af min klinikperiode, da jeg simpelthen 
har haft for meget om ørerne. Det er ærgerligt, at det ikke så nemt kan forenes”. 

 Nogle havde forventet mere synlige og markante personlige forandringer, hvor Gry ser det som af-

sæt for et videre arbejde på den personlige side: 

 ”Jeg havde nok en lille forventning om, at jeg ville blive super udadvendt og god til at 
agere på mine tanker, men det er nok en lille kamp jeg må tage med mig selv. Dèt at 
være bevidst om det, er vel et skridt i den rigtige retning” 

Ea, udtrykker klart, som mange af de øvrige studerende, at undervisningslokalet var uhensigtsmæs-
sigt til formålet. 

Ea skriver: 

”... når vi ikke kunne høre musik til øvelsesgangen, fordi vi skulle være stille, fordi ste-
det ikke var optimalt”. 

I evalueringen efter fase 2, supplerer Gry med denne vurdering: 
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”Det har været lidt bøvlet at gøre lokalet klart hver gang, og det synes jeg godt vi kun-
ne have været foruden”. 

Ingen af de 12 studerende der har deltaget i projektet har afbrudt uddannelsen ved UC Diakonisse-

stiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen5. 

9.3 EVALUERING AF PROJEKTET VED SUSANNE NÆSGAARD GRÖNTVED OG 
INGEBORG ILKJÆR 

Vi er meget tilfreds med forløbet og resultatet og håber derfor at kunne implementere denne tilgang i 

uddannelse til sygeplejerske, hvor den kropssproglige side er i fokus for læring af sygepleje og om-

sorg, og for herigennem en styrkelse af de kommende sygeplejerskers professionspersonlige kompe-

tence. Vi kan se, at det kan styrke kommende sygeplejerskers kompetencefelt inden for hele virk-

somhedsområdet, at udføre- at lede -, at formidle- og at udvikle sygepleje.  

Vi er enige med de studerende i, at der har manglet et lokale, hvor undervisning i kontakt – dans og 

bevægelse kunne afvikles uden at det tog tiden fra deres undervisning og uden at generer andre. 

9.4 EVALUERING VED HELLE WINTHER, EVA KOLD GRAVERSEN OG SU-
SANNE NÆSGAARD GRÖNTVED SAMT INGEBORG ILKJÆR 

Der er fuld enighed om, at der har været et særdeles godt samarbejde mellem alle projektdeltagere, 

og der har været fastsat passede antal møder undervejs. Med denne forskningstilknytning UC Diako-

nissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen har etableret til Institut for Idræt og Ernæring, skal det vi-

dere samarbejde drøftes til efteråret, når projektets endelige resultat foreligger. Indtil nu er der plan-

lagt fælles artikelskrivning. Vi har oplevet, at 12 informanter har været en passende størrelse, dels at 

undervise, men også i forhold til at skulle bearbejde det forholdsvise store materiale, der er kommet 

ud af projektet. 

Eva Kold Graversen har fået indsamlet empiri igennem de studerendes oplevelsesbeskrivelser, som 

suppleres med individuel interviews i efteråret 2013 med færdiggørelse af kandidatspecialet forår 

2014. 

9.5 RESULTAT AF PROJEKTET UDEN FOR UC DIAKONISSESTIFTELSEN 

Projektet har fået en del omtale I offentlige medier. Den 29. november 2012 blev UC Diakonissestif-

telsen Sygeplejerskeuddannelsen inddraget, som et eksempel på arbejdet med de professionsperson-

lige kompetencer hos kommende sygeplejersker i ”Sproglaboratoriet” på DR 1.  

                                                                 

5
 Frafald fra projektet holdet 2012: 1 studerende ved studiestart, 1 studerende efterår 2012 og 2 i foråret 2013. Parallel-

holdet 2012: 3 studerende i foråret (Studievejleder, lektor Anni Bendtsen august 2013). 
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Derudover vil UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen og projektet blive nævnt i kom-

mende artikler: 

Winther H. 2013. Embodied leadership – the body as sounding board in professional communication 

In. Embodiement of Leadership. A volume in the Building Leadership Bridges Series. Jossey-Bass.  

Winther H. I Friss Thing. L. (Ed.) Humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder i idrætsforsk-

ning. Munksgaard. In press. 

Ved et internationalt forskerseminar i England med deltagelse af forskere i lægevidenskab og syge-

pleje under titlen: Art & Science Researcher Form, CRASSH, Cambridge, UK. February 22nd 2013 

10 am to 5 pm, blev projektet omtalt under titlen ”The dancing nurses – the language of the body in 

professional practice” af  Helle Winther.  

Ovenstående seminar gav anledning til stor interesse for projektet. Det har blandt andet betydet, at 

ved det efterfølgende seminar i samme regi den 17. maj 2013, præsenterede Helle Winther projektets 

foreløbige resultater. 

10. KONKLUSION 

 

Dagbogsnotater og oplevelsesbeskrivelserne viser, at de studerende gennem træning med kontakt, 

dans og bevægelse har fået en mere klar bevidsthed om kropssprogets betydning i mødet med andre 

mennesker. De erfaringer, de studerende har med sig fra undervisningen i fase 2, viser de på forskel-

lig vis at kunne inddrage bevidst som ubevidst i plejesituationerne. De anvender også deres krops-

sanselige evne til at vurdere sygeplejerskens professionspersonlige kompetencer. Det kommer frem i 

mange af citaterne, at de har indfanget en kropssanselig tilgang til læring - og udøvelse af sygepleje 

og omsorg i forhold til egenkontakt, kommunikationsevne og kontaktevne samt lederskab over grup-

pe eller situation, som bærers ud af den sygeplejefaglige kontekst. Det falder dem naturligt ind, og de 

har mod på at træde til i situationer, når de fornemmer, mærker og sanser, at der er behov for deres 

hjælp og omsorg. De vover sig frem i nye sygeplejesituationer og ved hjælp af en kropssanselig til-

gang, formår de at indtage rummet, og som oftest også i komplicerede sygeplejesituationer at fast-

holde rummet. Bevidstheden om kropssprogets betydning i sygeplejen og hvordan de reagerer i for-

skellige udfordrende situationer, har også givet dem en fornemmelse af, hvad de kan arbejde videre 

med på det personlige plan, for at indfange de professionspersonlige kompetencer. 
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Bearbejdningen af oplevelsesbeskrivelserne har vist, at noget tyder på, at den personlige professiona-

litet sidder i de studerendes kroppe, dybt forankret og at den kan fremkaldes og bevidstgøres ved 

hjælp af en kropssanselig didaktik. 

Som sidegevinst har undervisningen i fase 2, skabt et sammenhold, hvor de har set, mærket og lært 

deres medstuderende at kende på en måde, som ellers ikke ville være mulig. Dansen og musikken, og 

den ordløse ekspressive dialog med hinanden, har bidraget til, at de studerende har oplevet glæde og 

livslyst. 

Når nogle studerende skriver, at de ikke har haft overskud til at skrive om sygeplejesituationer med 

videre, kan det skyldes, at de ikke har set dagbogsnotater/ oplevelsesbeskrivelser, som en studieme-

tode til udvikling af deres færdigheder, viden og kompetencer, men som en ekstra opgave, der følger 

ved siden af studiet.  

Det er endnu for tidligt at konkludere betydningen af arbejdet med de professionspersonlige kompe-

tencer i sygeplejerskeuddannelsen på UC Diakonissestiftelsen i forhold til forebyggelse af fravær og 

frafald i uddannelsen. Det kan heller ikke udledes endnu, i hvilket omfang det har forebygget person-

lige kriser, stress og depressive symptomer hos de deltagende studerende. 

11. PERSPEKTIVERING 

 

Vi ser et potentiale for at inddrage kontakt, dans og bevægelse i en læringsstrategi for hele UC Dia-

konissestiftelsen, idet vores projekt har vist, at en kropssproglig didaktisk tilgang har haft betydning 

for udvikling af de sygeplejestuderendes professionspersonlige kompetencer6. 

 Vores ambitioner er derfor implementering af undervisning i kontakt, dans og bevægelse på UC – 

Diakonissestiftelsens Sygeplejerskeuddannelsen fra Hold Februar 2014 starter op. Vi lægger op til at 

sætte fokus på de professionspersonlige kompetencer uddannelsen igennem, hvor den primære stu-

diemetode må være i form af oplevelsesbeskrivelser. For at undgå, at de studerende oplever det som 

en belastning at udarbejde dagbogsnotater/oplevelsesbeskrivelser, skal disse inddrages mere tydeligt 

i den teoretiske del af uddannelsen. De skal vejledes på en måde, så de evner at sætte fokus på de 

                                                                 

6
  I et anerkendt tidsskrift PNAS (Procedings of the National Academy of Science 2009), blev en stor svensk undersøgel-

se offentliggjort, hvor man viste, at der var et stort signifikant sammenhold mellem regelmæssig motion, med pulsen 
oppe og evnen til at lære (Åberg MAI, Pedersen NL, Torén K, et al. 2009). Forenklet sagt, god cadiovaculær kondition 
øger intelligensen, hos unge mennesker. University College Syddanmark afviklede et pilotprojekt i år 2011, der gik ud på 
at studerende på modul 1 og 2, havde læbetræning tre gange om uge. Sammenlignet dette hold med det foregående viste 
det sig at gennemsnits karaktererne var stege(UC Syddanmark 2011). Det vil sige, at et bevidst arbejde med kroppens 
ydeevne og reaktioner, kan fremme læring og resulterer i højere karakter. 
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områder, de ønsker at arbejde med. Det vil ikke blot tydeliggøres i deres udvikling af professionsper-

sonlige kompetencer, men også kunne bidrage til en bevidsthed om egne lærerprocesser, foran-

dringsprocesser og deres reaktioner på følelsesladede oplevelser, både de glædelige og de konflikt-

fyldte og kritiske situationer.  

Vi ønsker at formidle projektets resultater igennem artikelskrivning, workshop, og undervisning. Der 

er mulighed for udvikling af et valgfag, hvor der undervises i Krop - Kontakt - Professionspersonlig 

kompetence. Det vil sige en ekstern formidling, hvor også studerende fra 3K uddannelsen7 kan delta-

ge. Der er ligeledes et potentiale i at udbyde undervisning i Krop - Kontakt og Professionspersonlig 

kompetence i efter - og videreuddannelsesregi på UC-Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter. 

Vi planlægger et fokusgruppeinterview med de studerende, der har deltaget i projektet ved afslutning 

af deres uddannelse samt ca. ét år efter endt uddannelse. Formålet er at få viden om, hvilken betyd-

ning projektet har fået for deres virke som sygeplejestuderende og som færdiguddannet sygeplejer-

ske. 

Alle i projektteamet har oplevet projektets udfald som succesrigt, og ønsker derfor forsat et samar-

bejde imellem IFI og UC Diakonissestiftelsen.  

Med denne forskningstilknytning er der aftalt fællesartikelskrivning i efteråret 2013, der ønskes pub-

liceret i forskellige tidsskrifter herunder tidsskrifter, der foretager peer-review. 

Vi forestiller os, at studerende fra IFI, der skriver kandidatspeciale kan varetage undervisning i kon-

takt, dans og bevægelse og herigennem hente empiri til deres speciale. Når Susanne Næsgaard Grön-

tved har gennemgået ”Krop, bevægelse, kommunikation & Kroppens sprog i professionel praksis” et 

teoretisk og praktisk videreuddannelsesmodul i IFI regi, vil hun også kunne undervise.  

  

                                                                 

7 En uddannelse til professionsbachelor i Kristendom, kultur og kommunikation, og som er den del af UC Diakonissestif-
telsens Uddannelsescenter. 
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Bilag 1. Deltagerinformation om deltagelse i udviklingsprojekt Krop - Kontakt og 

Professionspersonlig kompetence i sygeplejerskeuddannelsen 
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Bilag 2. Dagbogsnotater & Oplevelsesbeskrivelser/V Helle Winther 
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Bilag 3. Sociodemografisk informationsskema 

 

Krop - Kontakt – Professionspersonlig Kompetence i Sygeplejerskeud-

dannelsen  

 

Sociodemografisk informationsskema  

 

1 Fødselsår   
2 Køn  
3 Civil status  
4 Børn  
5 Egen skole uddannelse 

 
 

6 Forældres uddannelse og 
erhverv 

 

Mor 

 

Far 
7 Søskende skoleuddannelse 
og erhverv 

 

8 Anden erhvervsuddannelse  
9 Ikke gennemført uddannel-
se 

 

10 Tidligere erhverv/arbejde   
11 Nuværende er-
hverv/arbejde 

 

12 Fritid inden for krop og 
bevægelse (fx løb, dans, 
svømning, afspænding mv.) 

 

13 Boligforhold   
14 Nationalitet  
15 Beskriv på max. 10 linjer, 
hvorfor du har valgt at blive 
sygeplejerske 
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Bilag 4, Evalueringsskema 

 

 

1. Hvilken betydning 
har det haft for dig 
at deltage i projek-
tet i teori og kli-
nik? 
 

 

 

 

 

2. Hvordan mener du 
din læring om 
krop, kontakt og 
professionsperson-
lig kompetence har 
betydning for dit 
studie fremover? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hvilken betydning 
har din deltagelse i 
projektet haft i 
forhold til dine 
medstuderende? 

 

 

 

4. Hvad har overra-
sket dig mest ved 
at deltage i projek-
tet? 

 

 

5. Har du oplevet 
skuffelser ved at 
deltage i projektet? 
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Bilag 5, Økonomi i forbindelse med udførelsen af projektet 

Underviser Helle Winter IFI:  2 x 5 timer  10.000, - kr. 

 

Projektansvarlig Ingeborg Illkjær: 

Fra den 1. november 2011 til den 31.august 2012 ansat ved UC-Diakonissestiftelsen 

Fra den 1. september 2012 til 1. september 2013  

forbrug 25 timer:    12.750,00 kr. 

Projektdeltager Susanne Næsgaard Gröntved 

Fra den 1. november 2011 til 1. september 2013  

 195 timer à gs. 212 kr. pr. time    41.340,00 kr. 

 

Bøger til projektansvarlig og projektdeltager  

samt studerende         3.938,65 kr.  

 

Mod forventning, har der ikke været udgifter til leje af gymnastiksal, IT support eller materia-

ler til de deltagende studerende. 
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Bilag 6. Udleveret litteratur til undervisning den 10.10.2012 

De studerendes litteratur til forberedelsen før teoretisk undervisning. 
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193 – 200. 
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tion. I: H. Winther (red.). Kroppens sprog i professionel praksis, Billesø og Baltzer, Værløse, 1. ud-
gaves, s. 74 – 88. 
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Winther H 2012, Kroppen som læremester – guide til kommunikationstræning, lederskab og person-
lig udvikling i professionel praksis. I: H. Winther (red.). Kroppens sprog i professionel praksis, Bil-
lesø og Baltzer, Værløse, 1. udgave s. 165 - 180. 

 

 


