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Afhandlingen er indleveret til forsvar ved Huma-
nistisk Fakultet, Københavns Universitet i efter-
året 2003. 
     Afhandlingen omhandler den praktiske del 
af sygeplejerskeuddannelsen jævnfør Bekendtgø-
relse om sygeplejerskeuddannelsen af 1990.
Fokus for studiet er studerendes læring i og til 
praktik samt sygeplejersken som praktikvejleder.  
     Afhandlingen er et bidrag til at belyse syge-
plejerskeuddannelsen og uddannelsesreformen i 
et bredere perspektiv med udgangspunkt i ud-
dannelsens praktikdel og de diskurser, som om-
handler praktikdelen. Et perspektiv som også 
omfatter andre aspekter og interesser end det, 
der anses som nødvendigt, for at udøve virksom-
hed som sygeplejerske.  
     Det empiriske materiale viser f.eks., at de 
studerendes praktiske læring sker på mange for-
skellige måder, og langt fra altid på den forven-
tede måde, ved en begrænset deltagelse i virk-
somhedens daglige praksis. Samvær med den 
kompetente praktikker, vejledning og undervis-
ning sker intermitterende i nogle dele af praksis, 
overvejende i relation til læring af medicinske sy-

geplejeteknikker og administrative praktikker. 
Dette kunne føre til den konklusion, at de stude-
rende ikke lærer grundlæggende sygepleje, fordi 
de ikke lærer det under supervision af praktikvej-
lederen, men de lærer det i virkeligheden selv, 
på mange måder, bl.a. i samvær med patienten. 
     Afhandlingen viser, at deltagerne i dette mil-
jø opretholder en grundlæggende dobbeltlogik, 
bestående af uforløste spændinger mellem på 
den ene side, hvad det vil sige at lære og hvor-
dan man lærer, og på den anden side de for-
melle rammer, af spændingen mellem skole og 
praktik, mellem implicit praktisk kundskab og 
eksplicit viden. 
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Om praktikvejlederfunktionen i praktik-delen af sygeplejestudiet 
efter 1990-bekendtgørelsen i Danmark. 
Empirisk belyst ved interview, observationsstudier og dokument-
studier og teoretisk analyseret ved hjælp af især Pierre Bourdieus 
reproduktions-, praktik- og feltteori. 


